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سوپاس و پێزانین

ئەم بەرهەمە دیاااارییەگچ ەیاااۆەیە باااۆ ەویاااۆچ ەۆیەوی ااا
نیااات ەا ەاااا س واس سوپاساااێۆچ ەەرم باااۆ ئەو ئەرگە ەااا انە
ساااااااا نچ سااااااااب شە پاراسااااااا نچ بەیاااااااێۆچ ز ر و نەگاااااااا و
بەڵگەنامەگاندا گێشا س هەرواها شە پەیاداگ دنچ ەەشێاو و انەو
بەڵگەنامە دیۆەدا گە بۆ ئەم بی اوریینامەیە پێوست بوو
جەمال

بەیچ یەگەم :داقچ نووسینەگا  ...............ل 7تاگو ل556

بەیچ دووام :و نەگا  ...............................ل  557تاگو 651

بەیااچ سااێیەم :بەڵگەنامەگااا  .. ............ل 652تاااگو ل 740

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

بابەتەکانی ئەم بیرەوەریینامەیە

بابەت
1ا پێشگۆتن بۆ ئەم بی اواریینامەیە
( 1ا  )1سەرنجێۆچ پێوی ت شەبارا ئەم بی اواریینامەیەوا
( 1ا  )2چەند ویەیەس شەبارا ئەم بی اواریینامەیەوا
 2ا گاا و یو نچ شەدایۆبوون
 3ا هۆ نێونان بە"جەماشەدین"
 4ا ەویۆەگان
 5ا گەماشەدینچ ب ام
 6ا بەرابابچ باوگ
 7ا باوگ و هەڵو

چ و ئەزموونەگانچ

 8ا باوگ ئەزموونچ ەۆ بەم جۆرا داەێڕایەوا
 9ا باوگ و نو نەرانچ هێز داەی گەر بەری انیا شە سلێ انچ
 10ا ئەشەگە وس واشەگەس بیگ ا وس رووتیۆە!
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 11ا یەگەم ژنچ باوگ
 12ا بەرابابچ دایۆ
 13ا ئەح ەد بەهجەا مامچ دایۆ
 14ا ناسنامە ئەح ەد بەهجەا
 15ا گوڕ ەاڵ س نوور مەال حەگی
 16ا گوڕ ەاڵ س ح ەینچ مەالحەگی
 17ا م

ەفا گوڕ ەاڵ س میە مەالحەگی

 18ا ەویۆەگانچ دایۆ (پووراگان )
 19ا ئازاد قەراەیچس گوڕ پوورا ئامنەم
 20ا باجچ ەوڵیین
 21ا گۆچچ دوایچ ەاڵەحەگی
 22ا ر ڵچ باوگ شەپێگەیاندن دا
 23ا ەانوواگەما و دراوسێۆان ا شە سلێ انچ
 24ا بنەماڵە حەمەڕایید ئاەاس بەرابابچ "ئاەا تەها"
 25ا بەزمچ ژنچ حەمەڕایید ئاەا
 26ا باوگ و ساۆا نامە بازرەانەگاانچ سالێ انچ شە 1926/8/3
دا
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 27ا رازابەەچ دراوسێ ا س ەۆ و دوو سەەەگە
 28ا داس ۆ دن بەەو ند شە تەمەنێۆچ یەگجار گەمەوا
 29ا شە ساالێ انچ هاایت قوتابیااانەیەگچ سااەراتایچ بەزمااانچ
ئارابیچ نەبوو
 30ا مامۆس اگا و بەڕ وابەر قوتابیانە ەاشیدییە:
( 30ا  )1ئەبدوشواحیاد ناوور س ( 30ا  )2یاۆن

تۆفیا س ( 30ا )3

ەەفااوور حاااجچ مەالئەشیااچ مەڵۆەناادیچس ( 30ا  )4حەننااا بۆیااا
حەنناااس ( 30ا  )5نااوور حەمەمااین ئاەاااس ( 30ا  )6ئەباادوڵ
سااەب یچس ( 30ا  )7ئەباادوڵ

سااەدی س ( 30ا  )8ئۆسا انچ میا زا

سەئید مەال ئەباسس ( 30ا )9ئومەر سااقچس ( 30ا  )10مەح اوود
ئەح ەد(ئاااازاد)س ( 30ا  )11ئەبدوشقادر(ئەبااادوشال)س ( 30ا )12
ەاشیااد یااەفی بە س ( 30ا  )13مامۆساا ا م اا ەفا بەهااجەاس
بەڕ وابەر قوتابیانە ەاشیدییە
 31ا هەساا ۆ دن بە ەومااا هەر شە منااداڵییەوا :جێنێو "ەااوا/
ەودێ" شەزمانچ ئارابدا
 32ا یەگ انیچ و نایەگ انیچ شەنێوا فیزیو و م ڤدا
33

ا م ااااا ەفا مەزهەرس بەڕ اااااوابەر زانیاریچ(م اااااار )

سلێ انچ
 34ا نەس ین ەانچ گیچ مامۆس ا م

ەفا مەزهەر
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 35ا گ داوایەگچ دیۆە نەس ین ەان
36

ا ەو ناااادنگە مامۆساااا ایانچ قوتابیااااانە سااااەراتایچ و

مامۆس ایانچ ەونداگا
 37ا گۆشێژ یا فەی ەب(گلیة اش لو فیصل)
 38ا سەردامچ قوتابێ یچ سەراتایی سەردامچ جەنگ بوو
 39ا قوتابییە بەتەمەنەگا س وانەیەگیا شە منداڵێۆەوا وارە ا
 40ا رووداو ۆچ ناەۆش شە قوتابیانە سەراتاییچ ەاشیدییە
 41ا هێنداس قوتابیچ دیۆە قوتابیانە ەاشیدییە
 42ا جەالل تۆفی (جەالل ئەس یچ)
 43ا بەزمێۆچ ەۆیچ(جەالل ئەس یچ) شە سلی انچ
 44ا قوتابیانەگانچ ئەو سەردامە یار سلێ انچ
 45ا قوتابیانە فەی ەشییە
 46ا قوتابیانە ئەیوبییە
 47ا گاگە رایید یەوقچ
 48ا گاگە رایید یەوقچ و "ر باز سێیەم"
 49ا بەسەرهاتێۆچ ەۆیچ گاگە رایید یەوقچ
 50ا مامۆس ا ئەشچ یەوقچ(ئەشچ ەا)
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 51ا قوتابیانە گیا شە سلێ انچ
 52ا بەیچ و ژایچ قوتابیانە دوانێواندیچ گوڕا شە سلێ انچ
 53ا "جار و مج ور" و "ەونچ مەال ئومەر" شە پۆشچ قوتابیانەدا
 54ا هێنداس بەسەرهاا و رووداو سەردامچ منداڵی :
( 54ا  )1یێخ رائووفچ "ەویو" و هۆڕنچ بەردام
( 54ا  )2سنووقچ دنیا
( 54ا  )3مەالم

ەفا بارزانچس داس بەسەر شە سلێ انچ

( 54ا  )4تۆپچ ر ژوو یۆاند بەئێوارانچ رامەزا
 55ا یو نەگا و گارمەنداگانچ سلێ انچ ئەو سەردامە:
(55

ا  )1نەەۆیااااایانەگا و بژیشاااااۆەگانچ ئەو ساااااەردامە

سلێ انچ
( 55ا  )2م

ەفا قەراەچ

( 55ا  )3ەاتوونە مییائیل یۆنا
( 55ا  )4دان ازاگانچ سلێ انچ
( 55ا  )5ەەرماوا ەش ییەگانچ سلێ انچ
( 55ا  )6سینەماگانچ سلێ انچ
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
(55

ا  )7ر ژنامەف یااایچ شە سااالێ انچس قادرئاەاااا ئەتاااار و

ەەالو ااژ و ز ااوار و داساا ۆ دن بە نووسااین گە هێشاا ا تەمەنااا
بی ت ساب نەبوو.
( 55ا  )8ەااۆرانیبێژا و موزیۆژانااا و یااانۆەەرا  :ساالێ انچ شە
چلەگا و پەنجاگاندا
( 55ا  )9چاییانەگانچ سلێ انچ
 56ا بازاڕ و بەرهەمچ گش وگاڵیچ و پیشەسازیچ
 1ا بەرهەمچ گش وگاڵیچ
ســەرن  :هااۆتێلچ قاشەچاااوجوا س یااا هااۆتێلچ "فەرای" گااۆن ین و
یەگەمین هۆتێلچ یار سلێ انچ
 2ا بەرهەمچ پیشەسازیچ
 57ا مام ئەوڕاح انچ ەامەسنەیچ
 58ا ەوشەپیزا"جەردایەگچ بەهەی یچ" بوو
 59ا هەمزا "ەووداردار"
 60ا ئەبە هەر یەگەنە
 61ا پەنجە بە قوونە
 62ا گۆتاییهێنا بە پلە قوتابیانە سەراتایچ
 63ا چوونە قوتابیانە نێواندیچ
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 64ا مەڵبەند قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندیچ
 65ا گارەێڕ قوتابیانە و مامۆس اگان ا
 66ا هێنانچ جادووەەر و س یپ یز بۆ سلێ انچ
 67ا مەال فایەقچ مۆتێچ جنۆگەە و منداڵبەەش
 68ا پاڵەوانێۆچ ئاراب و پاڵەوانێۆچ گورد
 69ا سلێ انچ و هەڵ

رایید ئاشیچ ەەیالنچ و ناز یچ

 70ا بارود ەچ جوواگانچ بەەدا
 71ا مەال م ا ەفا حاااجچ مەال راسااووب و "واڵ ا هەر ئەچاا س
بەەوا هەر ئەچ "!
 72ا دوگ ۆر ئێزادین م

ەفا راسووب

 73ا سلێ انچ شە دووامین جەنگچ جیهانییدا
 74ا گورد و ئەڵ انیا نازیچ و رامز نافی اەا
 75ا سەرهەنگ(ئەقید) بەهادین نوور م ەساەرییچ سالێ انچ وس
م ەسەرییەگانچ دوا و
 76ا سەفەر سەر گڤەژی ا نوور سەئید بۆ سلێ انچ
 77ا قوتبەدینچ یانشۆاوس دانچ بە سییوڕ یچ ەۆیدا نا
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 78ا سااەردامچ مااار

جیااااووس شە ساالێ انچ /مااار

جیااااووس

ئازایەتیچ ەۆ نواند
 79ا دامەزرانااادنچ نامەەااانە ەشااا یچ بااۆ سااالێ انچ شەالیە
مار

جیاووگەوا

 80ا ف ااوادانچ مەالم اا ەفا حاااجچ مەالراسااووب بااۆ گویاا نچ
هەققەگا
 81ا شەیاااۆ

ساااۆڤێت شە ر ژهە تاااچ گوردسااا ا و بنەمااااڵە

رازاەا
 82ا گۆتاییهااااتنچ جەناااگ و الب دناااچ ماااار

جیااااووس شەساااەر

گاراگە
83

ا دامەزراناااادنچ گۆمااااار گوردساااا ا و دانگاااادانەوا شە

سلێ انچ
 84ا دامەزراندنچ پارتچ د ۆگ اتچ گورد
 85ا گوی ار گ ۆارانچ گۆمپانیا نەوا شە گەرگووس
 86ا شەسێدارادانچ چوار ئەف ەرا گورداگە
 87ا ەواس نەوا یو نچ قوتابیانەگەما
 88ا سەرژمێ

دانیش وانچ سلێ انچ شە 1947دا

 89ا سەردامچ راپەڕین(وثبة) 1948
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 90ا "تەحەڕروڕ" و "پارتچ"
ا بی وبااااااواڕ بااااااوگ بەرامااااابەر "تەحەڕروراگاااااا " و

91

"پارتییەگا "
92

ا ئاااااینچ ئی ااااالم شە قوتابیااااانەدا واس ئام از ااااو دژ بە

گۆمۆنی

ێ یچ

 93ا یااێخ شەتییااچ گااوڕ یااێخ مەح ااوود( 5.12.1977اااا )1917
گەوتە تەقەگ د شە ەۆپێشاندارا
 94ا تووتنناسییچ باوگ و محەم ەد(؟) سەگ ا
95

ا راح ەتیااااچ گەری ااااچ سااااۆفچ"ەۆ نەدابااااووا بەر هاااایت

تایەیەس"
 96ا دادوار(حاااگ ) ئەوڕاح ااا سااەئید و فەی ەەااانچ گیااچ و
زاگچ گوڕ و بۆمباتێگ تنیا
97

ا ساااەفەر و شە سااایێ انییەوا بە گەرگووگااادا باااۆ بەەااادا

شەسەردامچ قوتابێ یچ دوانێواندیی دا
 98ا جووشەگەگانچ ئێا ا شە تەنگاانەداس شەساێدارادانچ یاەفی
عەداس
 99ا ئەوڕاح ا جادر و مەستوود محەم ەد
 100ا رژ چ ئێ ا هێز ەۆ گۆگ داوا و گەوتە داس وایاند
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 101ا دارگ دنااچ مامۆسا ایا فازیاال ئی فااا و ئیبا اهی ئەزیااز
د نچ
102ا مامۆس ا مەجید رایید(مامۆس ا مەجێ ەڕا)
 103ا هەڕایەگانچ م ەسەریف نەج ەدین سائیب
 104ا شە قوتابیانە دوانێواندییدا ز ر سەرگەوتوو بووم
105

ا هاوقوتابییەگاااااااان شە قوتابیاااااااانە نێوانااااااادیچ و

دوانێواندییدا
 106ا باوگ دایوی ت بژیشۆیچ(طب) بیو ن س بەق ەی نەگ د
 107ا ئوس اد بەیی مویی
 108ا گۆشێژ پەرواردا
 109ا ەو ندنچ زان

گەیچ

 110ا پەروارداس واس وانە تیۆریچ و گ دایچ
 111ا ەو ندگاراگانچ بەیچ فیزیو و مات اتیو
 112ا گیە ەو ندگاراگانچ زان
113

گە

ا ەۆگۆیااااا نچ ەو نااااادگار ۆچ گاااااوڕ بەەۆە ااااا نە بەر

یەمەندافەر و شەگاتچ جوو ندا
 114ا ەو ندگارا گورداگانچ گۆشێژ پەرواردا
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 115ا بەیچ نێوەۆییچ گۆشێژ پەرواردا
 116ا چێش یانەگە بەیچ نێوەۆییچ
 117ا گاگە ئومەر و داوڵەتچ گوردس ا
 118ا چۆ دابێ گو

قوبووڵچ بیوا؟

 119ا ئەو ەەن اجە گااوردا ئااازا و مەردا نێویااا نااابوو "ساااڵ
هی لەر"
 120ا گۆچیدوایچ باوگ
121

ا گاااااۆشێژ "یاااااەری ە" و مامۆسااااا ا مەال محەمااااا ەد

قزڵجچ( 14.09.1959ا )1895
 122ا راپەڕیناچ تشا ین و زینادانییبوون شە ە تووەاانە "ئەباو
غ یب"
 123ا وازهێنااان شە بەیااچ نێوەااۆیچ گااۆشێژ و ەەڕاناا بەدوا
نشینگەیەگدا
 124ا چاوم بە نوورادین مەح وود گەوا شەماڵەگە ەۆیدا
 125ا ز ر نەمابوو بەر راسافە بەەدا الفاو دیجلە ناوق چ
بۆا شە مانگچ مارتچ 1954دا
 126ا تێۆاادانچ گۆبااوونەوا حیاازبییە جەماوارییەگااا شەبەەاادا
شەالیە ئەندامانچ حیزبچ بەئ ەوا
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
 127ا نوور ئەح ەد تەها و بێزارییداربڕینچ شەبەرا گ دناچ
شە زیندا
 128ا رایااە ەەفوور(رایااید ساایدقچ) و "ەااوو بەڕیشااچ بااابچ
تەرافەین".
 129ا مەجید یەی ا و گی یا "گەوار و گش یش"
 130ا حاجچ مەال ئەباس و "یەی انچ مامناواندیچ"
 131ا داس

ژیچ بۆسەر پار زار ئیب اهی ئەح ەد

 132ا هاتنچ یافەی ەل بۆ سلێ انچ
 133ا چاالگییەگااان شەسااەردامچ ەو ندگاریی اادا شە زان ا گە
بەەدا
134

ا ەو نااادنەگەم شە زان ااا گە بەەااادا تەواوگااا د و باااوومە

مامۆس ا
 135ا داس پێۆچ گار مامۆسا ایەتیی شە بایاوور گوردسا ا و
ئێ اقدا و هۆ هەڵبژاردنچ گەرگووس بۆ وانەەوتنەوا
 136ا سەردانێۆچ راواندز و ئاسەواراگانچ می
137

گۆرا

ا چاااوونەەزمەا یاااێخ مەح اااوود گۆنەیاااا گوردسااا ا

ماوایەگچ گورا پێش گۆچیدوایچ
 138ا سااەفەر و بااۆ سااووریا و شوبنااا بەئامااانجێۆچ شەواپااێش
دیاریۆ او
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 139ا سەفەر و بۆ ر ژهە تچ گوردس ا و ئێ ا
 140ا راهەنداگ ام بۆ یار چۆە زوبێ س سەر سنوور گوایت
 141ا الفاوا نەە ی ەگە سلێ انچ
 142ا ەەزابوڵ یەس ەەزابوڵ
 143ا حۆوومەتچ بەەدا و گاراساتەگە سلێ انچ
 144ا شەبەەدا چووم بۆ وازاراتچ زانیاریچ
 145ا شەبەەدا چاوم بە مامۆس ا رافی حیل چ گەوا
 146ا بەنابەدڵچ چووم بۆ زوبێ
 147ا شەزوبێ و بەس ا ز ر دڵیۆش بووم
 148ا شەەەڕانەوامدا بۆ سلێ انچ شەم د رزەارم بوو
 149ا هاوینچ ساڵچ  1958و گوداتا سەربازیچ شەبەەدا
 150ا دادەە ەەل(محۆ ااة اششاا ب)

ئەقیااد فازیاال ئەبباااس

مەهداو
 151ا بووم بەمامۆس ا شە قوتابیانە جافەرییە شە بەەدا
 152ا بووم بە مامۆس ا دوانێواندیچ هەوشێ
 153ا زمااانچ گاوردیچ شە قوتابیااانە مامۆسا ایانچ سااەراتایچ
شە هەوشێ
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154

ا تەنگااااوییچ چەپیەشێااادا باااۆ قاسااا شەبەردام بڕیاااار

دارگ دنچ قوتابییە گۆمۆنی

ەگاندا

 155ا گ ام بە سەرپەری ۆار ئەزموونەگانچ بەگاشۆریاا پاۆشچ
یەیەمچ سەراتایچ شە هەری و باتاس
 156ا یۆریچ ئەیلووشچ 1961
 157ا گورداگانچ ر ژهە ا شە پەنجاگانچ سەتە راب دوودا
نێوانیگیی ی شەنێوا "داس ە نێواناد" و "بەرا پشاێۆەوتوو"
پارتچ دا
158

ا گورداگاااااانچ ر ژهە ا واس پەناااااابەر شە بایاااااوور

گوردس ا وبەەدا
 159ا سەرگ داگانچ حیزبچ توودا ئێ ا شەبەەدا
 160ا قیا موی ا گورد ۆچ ئاامەدیچ (دیااربەگ یچ) هە تاوو باۆ
بەەدا
 161ا وازهێنااان شە گااار مامۆس ا ایەتیچ و ەۆئاماااداگ د بااۆ
در ژادا بەەو ند شە داراوا و ا
 162ا ئی

ائیل حەقچ یاو

( 1896ا )1976/5/12

 163ا جەدواەا
 164ا قوتابییا و الوانچ گوردس ا و مامۆس ا ئەح ەد هەردیچ

20

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
165

ا گۆچیااادوایچ مامۆسااا ا حەساااە تۆفیااا شە دارئا(درعاااا)

سووریا شەباارود ەێۆچ تەمومژاوییادا (165اا  )1حەساە تاۆفیقچ
جوانەمەر

و بنەماڵەگە

(165ا  )2مامەمین ەوتچ :ئەەەر ئاقییت بڕ ەۆا یێ ۆە
( 165ا  )3ئەوجا بێ ەوا سەر حەسەنچ جوانەمەر
 166ا ئەب ئەن اا ان

ماااریچ ئەشۆ ملیااچ و دزینااچ پەرتااۆگە

پی زاگانچ ئێزدییەگا
 167ا مەال واحید هەوشی یچ و "یایێخ گەرەانت شۆمایە"
168

ا قەیاااە یۆساااف مەتااااوس داەاااوازیچ "ەەرد ئاااازادیچ" شە

جەمال ئەشەمدار
 169ا بەڕ ز جەمال بابا و "یارا ەەیاواگە "

1ـ پێشگۆتن بۆ ئەم بیرەوەریینامەیە
( 1ـ  )1سەرنجێکی پێویست لەبارەی ئەم بیرەوەریینامەیەوە:
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نێوئاەنچ ئەم بی اواریینامەیە ب ی ییە شە ە

نەبەرچاو ئەو

مااااوایە ژیاااان گە داگەو ااا ە نێاااوانچ شەدایۆباااوون هەتاااا ئەو
گاااتە ەو ناادنچ زان اا گەم شە بەەاادا تەواوگ ا دووا و بااوومەتە
مامۆسااااا ا شە گەرگاااااووس .چی گاااااچ ئەو یاااااەش سااااااڵە گە شە
گەرگااااووس و زوبێاااا (بەساااا ا) و بەەاااادا و هەوشێاااا مامۆساااا ا
قوتابیااااااااانە نێواناااااااادیچ و دوانێواناااااااادییەگا بااااااااووم و ئەو
چاالگییااانە شەو ماااوایەدا نواناادوومن شە "باســنامەی چەنــد گــوژمێکی
جــــۆ نەی کــــردە و بەســــەرهات "دا گە چااااوار بااااابەا داەاااا

ە ەااااۆ

ب ومۆ دوونەتەوا گە شەهەوشێ شە گۆتایچ 2012دا شە بەرەێۆادا
شەەەب ەەشێو بەڵگەناامە و و انە و چەناد پێشاەگییەگچ گاورا و
در ژ چاپۆ اوا .ئەو چوار بابەتەش ئەمانە :

 1ا بەیچ گوردیچ زان

گە بەەدا شە 1959دا چۆ دامەزرا؟

 2ا پ ە امچ گوردیچ رادیاۆ قااهی ا شە هااوینچ  1957دا چاۆ
دامەزرا؟
 3ا چەنااد دامژمێ ااو شەەەب ئی ااامچ گااۆچۆ دوو یاایتەگانچ
جیهااا ئایەتوشالهوشتوزمااا سااەید موح ااینچ حەگاای شە پاااییز
1959دا شە نەجە .
 4ا هەوشێ ا گۆ پەنجاا سااب شەمەوبەرس پااییز  1960ا پااییز
 1961بی اواریااااچ ساااااڵێو شە ەاااازمەا قوتابیااااانچ مەڵبەنااااد
یاااااااانازییچ مێاااااااژوو گوردسااااااا اندا .شەم باسااااااانامەیە و ئەم
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بی اواریینااااامەیەدا؛ ئەوا بەپێوی اااا

زانیبااااێ ە اااا وومەتە

بەرچاو .دامێنێ ەوا باسێۆچ ە نگ ئەواش دامەزرانادنچ گاژیاو
و پاسااااۆس و نوگ ااااە و سۆگ ااااەیە گە بەیااااێوا نااااامیلۆەیەگچ
جیاااااوازس شەژ اااا "سااااەرنێو "گااااۆمەڵە ئااااازادیچ و ژیااااانەوا و
یەگێ یااااچ گورد"(گاژیااااو) پێشاااایا و پایاااایانەگانچ شەمااااانگچ
یەگەمچ ساڵچ  2015دا چاپۆ ا و بەەۆڕایچ ب وگ ایەوا.

( 1ـ  )2چەند وتەیەك لەبارەی ئەم بیرەوەرینامەیەوە

مێژووس رابووردوو تاگەگەسێو باێس یاا هاچ گاۆمەڵگەیەس باێس
بااا ی ییە شە ژماااارایەس بەساااەرهاا و رووداوس گە هێناااد و شەو
بەسااااااەرهاا و رووداوانە بەەواساااااا چ ئەو گەسااااااەس یااااااا ئەو
گااااۆمەڵگەیە هاااااتوونەتە دیااااچ .هێند ۆیشاااایا س بااااێ ئەوا ئەو
گەساااااەس یاااااا ئەو گاااااۆمەڵگەیەس داسااااا یا شەهێنانەبوونیااااادا
هەبااووبێس پەیاادابوو  .شەمە دواییانااداس ر ااۆەوا و هەڵااۆەوا
ر ڵیا ەێڕاواس سا بەچاسس یاا بە ەا ا  .هەرچاچ چۆنێاو باێس
بەسەرهاتچ تاگەگەسێوس شە ئەنجاامچ گاارگ د ەۆیەواباووبێس
یاا بەڕ ااۆەوا بەساەر هاااتبێس بەیاێۆە شەمێااژوو ئەو گەسااە
ەۆ وس هەر شەو گاتەیادا بەیاێۆە شە مێاژوو ئەو گاۆمەڵگەیە
ئەو تێدا ژیاواس چۆنۆە هیت م ڤێۆچ زینادووس شە گاۆمەڵگەگە
جیاناااااگ

ەوا؛ تەنااااانەا ئەەەر هەڵ ااااوگەوا و بیاااا وڕا ئەو

گەسااەش شەهەڵ ااوگەوا و بیاا وڕا گااۆمەڵگەگەش جیاااواز بااێ.
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هەر ئەمەیااە گە وا گا دوواس ئەزمااوو و بەسااەرهاتچ گەسااێو؛
بباانە هااۆ ئەوا گەسااێۆچ دیااچس یااا گەسااانێۆچ دیااچس سااووا
واربگ

شێچس چ شەڕ چ پێڕ ییۆ د س یا پێڕ یینەگ دنیانەوا.

ئەز گە بەڕ اااااۆەوا واس گورد اااااو پاااااێ نااااااواتەوا ەۆڕاپاااااانچ
ژیانەواس دیاارا شە سانوور ئەم داسا وورا س ویا ییە ساەراوا
دارنەچااوومس بااا ەااوالنەوا ماان شەو چوارچێااواداس شە ەااوالنەوا
ز ربە ز ر ەەڵۆااااچ نێااااو ئەو ساااانووراش نەچااااووبێ .شەەەب
ئەوایاااداس جاااۆرا گاااارتێۆ دنێۆچ دوو الیەنەس ز رس یاااا گەمس شە
منەوا بۆ گاۆمەڵگە وس شە گاۆمەڵگەوا باۆ مانس هەر هەباوواس باۆیە
ئەواش بوواتە دی گێو گە ەێڕانەوا بێ گەڵو نابین .
یااایەنچ باسااەس ئەز گەسااێو نەبااووم گە گااار ەەورا و ەاا نگ
گ دبێ .ئەم نەگ دنەش شەبەرئەوا نەباووا هەوڵا نەداباێ باۆ س
یا شە تێگەیش ن و ژیا انە چاوونە گاایە؛ ەاۆم دزیبێا ەواس ناا..س
بەڵۆااو هێنااداس هااۆ ەااۆیچ و ناااەۆیچ هەبااووا شە نەگ دنیاناادا.
جارێ هاتنەجیهان واس گورد ۆچ و تاداەی گ او و مافپێشاێلۆ او
و دانپیااادانەن اوس ر ااچ جااووڵەمچس هەر شە منااداڵییەوا تااا ئەوڕ
گە ئەوڕ یە؛ بە هەندازایەگچ بەرچاو بەڕ بەند تەنیاوا .ئەوجاا
ە اپەگاریچ و پایقوشگ تن و بەربەراگانیچ گورد هەشپەرست و
ەااۆبژ ن و نەزا و گااوڕ ر ژ و دووڕووس چەپااۆگێۆچ قااای

بااووا

بەساااااەرمدا شەچەپاااااۆگچ دژبەراناااااچ بیاااااانیچ .ئەو پەرتاااااۆگچ
"ناساااانامە

ا چی گااااچ چەنااااد ەااااوژمێۆچ جااااۆالنە گاااا دا و

بەساااەرهات "(هەوشێ  )2012ەو نااادبێ ەوا؛ بااااش هەسااات بەم
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ق اااەیەم داگاااا .شەەەب ئەمەیاااداس ئەوا شەداسااا

هااااتبێس شە

ق ە راست و الیەنگ یچ مافچ بەیایوراوا در یای نەگا دوواس
ەو شااا نەداواتە ئەوا تاااا چەناااد زیاااانچ بۆەاااۆم تێااادا داباااێ.
بەدر ژایااااچ ژیانیشاااا ماساااا اوم بااااۆ هاااایت ز ردار و ملهوڕ ااااو
نەگاااا دووا وس بەدوا پاااالە وپااااایە و پااااارادا نەەەڕاومس ەو شاااا
نەداواتە ئەوا یەگێااو پەساان داداس یااا شە دژم دادوێ .چاای
بەڕاساات زانیبااێ ەوتااوومە و گ ا دوومەس یااا هاایت نەبااێس هەوڵااچ
گااااا دنی داواس مەبەس یشااااا هەر ئەواباااااووا ویژداناااااچ ەاااااۆم
بحەو ن ەوا.
شەدوا ویەمداس دامەوێ سوپاسێۆچ ز ر باوگ و دایۆ و ەویۆە
ەۆیەوی اااااااا ەگان بااااااااۆەمس گە شە سااااااااەردامچ منااااااااداڵیچ و
مێ منداڵی داس شە یاارمەتیچ و ر بەد یۆا دن هایت در یییەگیاا
نەگاااا د شااااێ  .هەرواهااااا ز ر فێ بااااووم شێیااااا  .ئێ اااا ە ئەوانە
چواریا (ەویاااۆەگان ) گۆچیااادواییا گااا دووا .راوانیاااا یااااد و
یادیااا زیناادووا الم .شە گااانچ دڵاا ەوا تەندروساا یچ و تەمەنااچ
در ااااژیش بااااۆ تاااااگە ەویااااۆە ەۆیەوی اااا ەگەم ناااای ەا ەااااا
داەااوازم .هەر شێاا اوا بەپێوی اا چ دازاناا سوپاسااێۆچ ەەرمااچ
نووساااەر و شێۆاااۆڵەراوا فااا ا بەرهەم مامۆسااا ا ئاااومەر ئاااار
بەرزنجیاااچ باااۆەم گە بە زاح ەتێۆاااچ ز ر و بەە ۆ ناااچ گاااااس
ەۆتاراگااااان چ شە هەف ەنااااامە "ژیاااان" پەنجاگااااانچ سااااەتە
رابااوردوودا دارهێنااا بااۆم .هیااوا تەندروس ا یچ و تەمەناادر ژیچ
داگەم باااااۆ  .هەرواهاااااا سوپاساااااێۆچ ەەرماااااچ یو نەوارناساااااچ
هەڵۆەوتوو گورد مامۆس ا ئەبادوشڕاقیب یۆساف داگەم گە و انە
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و فیل چ یو نە گۆنەگانچ سلێ انچ بە تایبەتیچ گاۆنە مااڵەگە
یێخ مەح وود و ئەو ماڵە گە شە سایی انچ تێیادا داژیاامس ناارد
بااۆم .ەزمەتااچ ئەم زانااایە بااۆ فەرهەنگااچ یارساا انێ یچ گااورد
یەگجااااار ەەورایە .هەرواهااااا چاااااو د سااااۆچ گااااوڕ مامۆساااا ا
ئەبدوشڕاقیب ماچ داگەم بۆ ئەو زاح ەتە گێشااو چ بەداسات
ئاماااداگ دنچ هێنااداس و اانە ە ا نگەوا بااۆم .بەرلــین 2016/4/14
جەمال نەبەز

 2ـ کات و شوێنی لەدایکبوون
ئەزس شەبەرابەیااانچ  1933/12/1داس شەەەڕاگااچ ەااۆیژا یااار
سااالێ انچس شەەاااانوو ژماااارا  22/74گە داگەوتە بەر گاااۆ نێۆچ
بااریۆچ نێزیاو قاواەاانە ساەرچی ە شەدایۆباووم .ئەەەرچااچس
نەشەدایۆ ا ەوا و نە شەباااوگ ەواس واس ز ربە هەراز ر وس بگ ا ا
هەمااوو دانیشاا ووانچ ئەو یاااراس بەباانەچە و راچەڵەس ەەڵۆااچ
سلێ انچ نی .
ساااااالێ انچس هەر شەسااااااەراتا بنیاتنااااااانییەواس گە ەااااااوایە شە
1784/11/14دا باااااوواس واس ەوناااااد ۆچ ەەوراس شەالیە گاااااورد
ەەشێو یو نچ جیاجیا گوردس انەوا ئاواگ اواس گە تاگەتاگە وس
بەگااااۆمەڵچ ەیااااۆە ەیااااۆە؛ گۆچیااااانۆ دوواتە ئەوێ .شەپێشاااادا
بەیااااااااااێوا ەەڕاس ەەڕاسس شەوانە :ەااااااااااۆیژاس دارەەز اااااااااانس
سااااااابوونۆەرا س مەڵۆەناااااادیچس پی مەسااااااوورس حاااااااجچ حااااااا س
ساااەرچی ە س سەریاااەقامس ساااەرەۆشەگەس بەرەانەقااااس ەااااورا س
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جووشەگااااااا س گانیتاسااااااۆا س سااااااەرگار زس داباەااااااا  ...ه ااااااد
نیش ا ەجێببوو  .جاااس شەبەرئەوا گااورد مشااوور مێااژووس زمااا س
فەرهەنااگ و ەاااگچ ەۆیااا نەەااواردوواس تائێ ا ەش بەتەواویااچ
نازاناااادرێ نێااااو ساااالێ انچ شەچیاااایەوا هاااااتووا و شەگەینێااااوا
پەیاادابووا .ئایااا بەنێااو ساالێ ا پایااا بابااانەوا بااوواس یااا
بەنێااو ساالێ ا پایااا واشیااچ بەەااداوا؛ یااا گە ەەڵااۆەگە
پێیانگەیش وواتە ئەوێس تەناێ هێالنەیەگاچ "پەپوسالێ انۆە"یا
شەوێ دیوا .هەرچاچ چۆنێاو باێس شەساەردامچ می ابابانەگاناداس
گە دیپلۆماتچ ئینگلیز گلۆدیوس جێ

ریت Claudius James

 Richشەساڵچ  1820دا چاوواتە سالێ انچس سالێ انچ و ا انەیەس
بووا .یەڕویۆڕ می اگانچ بابا شەنێوەۆیانادا وس یاەڕ نێاوا
می

سۆرا و می

بابا س سلێ انچ پ

گاوشۆ دووا.

شەساااااەردامچ بێهێزییاااااچ بابانەگاناااااداس تەریقەتاااااچ قاااااادریچس
بەسەرگ دایەتییچ یێخ مارفچ ناۆد یچ (1761زاا 1838ز ا 1175
س ا 1254س) ب ا ا یااێخ سااەئیدس شەەەب یااێیەگانچ تەریقەتااچ
نەقشاابەندیچس بەسااەرگ دایەتیچ مەوالنااا ەاشیااد نەقشاابەندیچ
( 1779ا  )1827گەوتاوونەتە مل الناێ شەساەر ماافچ ر بەر یاچس
ئەواش شەڕ اااچ نووساااینەوا شەدژ یەس .هەر باااۆ ن اااوونە :یاااێخ
ماااار

پەرتاااۆگێۆچ ەەورا بەزماااانچ ئاااارابیچ؛ شەژ ااا نێاااو

"تح ی اشیطاب في اش د على ەاشد اشۆذاب" نووسایواس گە شەوادا
مەوالنااااا ەاشیااااد بە در ز و فێیباااااز داواتەقەڵەم .سااااەرن :بۆ
یاااااارازابوو شەباااااارا ژیاااااا و بەرهەماااااچ یاااااێخ ماااااارفەواس
پەرتااۆگەگە مامۆسااا ا یااێخ محەمااا ەد ەاااب گە بە ئاااارابیچ
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نووسااایو چ ساااەرچاوایەگچ ەااا نگە :اششااایخ م ااا و

اشناااودهي

اشب زنجي /بەەدا }1963
می ابابانەگااا س شەسااەراتاوا وس بااۆ ماااوایەس؛ هەوڵااچ راە تنااچ
هاوسااااااەنگییانداوا شەنێااااااوا ئەم دوو تەریااااااقەتەداس پایااااااا
الیەنگ ییچ یێخ مار

و تەریقەتچ قادرییانۆ دووا .شەئەنجامچ

ئەمەدا؛ مەوالنا ەاشیدس یا گۆڵیداواس یاا نەیوی ا ووا بۆەو ا ە
یاااااەڕاوا شەەەب یاااااێخ ماااااار س شەبەرئەواس شە 1820/10/25دا
شەەەب چوار ژنەگە س بەدزییەوا سلێ انچ بەجێهێش ووا و چاووا
بۆ یام و شەوێ م دووا و نێژراوا .هێناداس شەواچەگاانچ مەوالناا
ەاشیاادس ئێ اا ەش ماااو و شە دی ەی ا شەتاااەچ گااوردا داژیاان.
گلۆدیۆس ریت گە شە  1820دا مەوالنا ەاشید شە سالێ انچ دیاوا
بە "گاوردامەزنەگە" the great kurdنێااو دابااClaudius : .
James Rich: Narrative of a Residence in Kurdistan,
London 1836 -37,VoI.1
پااااش رووەانااادنچ می نشاااینچ باباااا شەسااااڵچ 1851دا شەالیە
داساااە تدارانچ ئۆسااا انییەواس گەئەمەشس واس می نشاااینەگانچ
دیۆە گوردس ا (سۆرا س بۆتا س بادینا ) بەیاارمەتییچ چەس و
شۆژی ا یۆچ می نشااینچ پ وساایا ئەڵ ااا ب اووس می نشااینچ بابااا
باااااووا بەبەیاااااێو شە ئی پ اتاااااۆر ییچ ئۆسااااا انیچس ئەو دامەس
بنەماااڵە یااێخ مااار س واتە یااێخ مااار

ەااۆ و یااێخ سااەئید

ب ا و حااجچ گااس ئەحا ەد( 1793ا )1888

گاوڕ س ەۆیاا شە

سااااوڵ انچ ئۆساااا انیچ؛ ئەبدوشحەمیااااد دووام(1842

ا )1918
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نێزیۆۆاااااا دوواتەوا وس د ساااااا ایەتییچ و باااااااواڕ سااااااوڵ انیا
واداساااااااا هێناواس تەنااااااااانەا سااااااااوڵ ا ئەبدوشحەمیاااااااااد؛ گە
ئەرمەنییەگاااااااااااااااا هەوڵاااااااااااااااچ گویااااااااااااااا نیا داوا وشەوادا
ساااەرگەوتوونەبوو س ساااوڵ ا س بەیاااانازییەوا ەوتاااوویەتچس گاااێ
داتوانێ بیۆوژێس ئەو ەوشلەبەناد حااجچ گااس ئەحا ەد پێایە.
ئێاادمۆدن

شەپەرتۆگەگەیاادا :گااورد و تاا س و ئاااراب(الپەڕا )76

ئەم چی گەماااااا شە زماااااا دارو شاااااێۆەوا باااااۆ داەێاااااڕ ەوا.
Edmonds,C.j: Kurds, Turks and Arabs, London 1957,
P76
تێبینیی{ :هاوڕ چ گۆچۆ دووم یێخ ئەح ەد یاێخ رائاووفچ ساە
نوور نەقیبس ەوشلەبەند ۆچ حااجچ گااگە ئەحا ەد یاێیچ بە
دیااااااااریچ داپاااااااێ س و نەیەگاااااااچ ئەو ەوشلەبەنااااااادا شەبەیاااااااچ
بەڵگەنامەگاندا پێشاندادام ج} .
ئەوا راس یچ بێس هیت جۆرا هەس ێۆچ گوردباوو ؛ بەئاماانجچ
هێنانەدیچ مافێۆچ گاوردس یاا هایت نەباێ ەزمەتێاو باۆ زماا و
فەرهەنگچ گوردس نە شەمەوالنا ەاشید وس نە شە یێخ مار

و یێخ

سەئید و حاجچ گااس ئەحا ەدا بەدیاداگ ێ .مەوالناا ەاشیاد هایت
بەرهەمێۆاااچ بەگاااوردیچ نیااایە .یاااێخ

ماااارفیش گە پ ااا شە 40

پەرتاااااااۆگچ بە ئاااااااارابیچ و فارسااااااایچ نووسااااااایواس تااااااااگەیەس
فەرهەنگااۆگچ ئااارابیچ ا گااوردیچ( 50ا  )60الپەڕایااچ شەپاااش
بەجااااێ ماااااوا .ئەواش واس ەااااۆ دانااااچ ناواپێیااااداس بااااۆئەوا
نەنووساایوا گە ەزمەتااچ زمااانچ گااوردیچ پێبۆاااس بەڵۆااو بااۆئەوا
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ئەح ا ەد گااوڕ (واتە :حاااجچ گاااس ئەح ا ەد) بەئاسااانیچ فێ ا
زمانچ ئاراب بۆا .یێخ مار

بەهۆن اوایەگچ تێۆەب شەئاارابیچ

و فارسیچ دابێژێ:

اشح د شله على ما وهب

هدانا اشى ش ا اش ب
بن مصطیى بن اح د

وب د بدا چنین مچ ەوید

م و

در این رساشە بەگ د زبا

گن زبا ع ب را بیا

تاگە ف زندم اح د بچ ت ب

یود دانا شغاا ع ب

شهذا(ناوم نا) اح دیة

واشله ارجو صالی اشنیة

گە شەڕ ژ  1985/12/27دا شە گۆپنهاەن(دانی ارس) ساەمینار و
بەس ا بۆم شەژ

سەرنێو "پێواندار ییچ گوردیچس گاورد گێایە

و گوردبااوو مانااا چااچ؟" .و شە  1987دا شە س ا ۆگهۆش چاااپۆ اس
ئەوام ە ااااا ەبەرچاو گە یاااااێخ ماااااار

و بنەمااااااڵەگە ؛ هااااایت

ەزمەتێۆچ بۆ گاورد وفەرهەنگاچ گاورد نەباووا .یاێخ مەح اوود
حەفید دیاردایەگچ نێوبەدار ئەو بنەماڵەیە .
راساا ە ەەڵااۆەگە یااار ساالێ انچس ەااو چ نەداواتە ناااگۆگیچ
نێاااوا ئەم دوو تەریاااقەتەس بەڵۆاااو شەڕ اااچ ژ و ژنیاااوازییەواس
شەیەگااادیچ نێزیۆباااوونەتەوا وس پااااش مااااوایەس یااااەڕاەەڕاسس
بەتەواویاااااچ شەنێویەگااااادا تاااااواونەتەوا وس بنییااااانە ەۆیاااااا
شەبی چااااااوواتەوا .پێوانااااااادار ییچ گوردباااااااوو ؛ هەموویاااااااانچ
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بەیەگەوا بەس وواتەوا وس هەتا هەندازایەگیش راناگ و دانگاچ
"یارچێ یچ" زاڵبووا بەسەریانداس شەجیاتچ هەسا چ هۆزەاوازیچ
و ەۆە اااادا بەباااان و بناااااوانەوا .شەئەنجااااامچ ئەمەیاااااەواس
فەرهەنگێۆااااااچ دیااااااار "ساااااالێ انێ چ" پااااااڕ شەچاااااااوگ اوایچ و
بەەۆوانااااازین وس یااااێوازار ۆچ گااااوردییچ تااااایبەا بەەۆیااااا
پێۆهێناوا وس بەەۆییا داڵێن"ەەڵۆچ یار".

 3ـ هۆی نێونان بە"جەمالەدین"
ئەزس ئەەەرچاااااچ ەاااااۆم بە "جەماااااال" دادامە ناسااااااند س چ شە
ق اااااەگ د و چ شە نووساااااینداس بە م پێشااااانێواگەم بە ر

ااااا چ

"جەماشەدین"ا .چۆنۆەس هەرچەند ر ژ او پااش ئەوا چااوم بەر
تیشاااۆچ جیهاااا گەوتاااوواس مامۆسااا ا یاااێخ محەمااا ەد ەااااب(
1904ا)1989/7/15س گە ەۆ و حاجچ یێیەمینچ باپی

س د ست

و ەۆیەوی ا چ باااوگ بااوو س منااچ نێوناااوا "جەماااشەدین" و ئەم
نێوایچ سێ جار بەەو ادا بانگاداوا .ئەواش واس بی هاانینێۆچ
زاناااااااا بەنێوباااااااانگچ ئی اااااااالم جەمااااااااشەدینچ ئەفیاااااااانیچس
گەهەرچەندا پایانێو "ئەفیاانیچ" پێاوایەس بە مس واس داشاێنس
شەبنەڕاتاااااادا ئەویااااااش گوردبااااااووا وس شە ئەسەداوا(اسااااااداباد)
هەمەدا (ر ژهە تااچ گوردس ا ا ) شەدایۆبااووا .هەر شەو ساااڵەداس
ماااامە یاااێخ محەمااا ەد ەااااب و ەێااازانەگە گوڕ ۆیاااا باااوواس
نێویانناوا"ەاشیاااد" بەنێاااو مەوالناااا ەاشیاااد نەقشااابەندییەواس
گەحاااااجچ یااااێیەمینچ ەاااااب(1931

ا )1844س باااااپی

یااااێخ
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محەمااا ەد ەااااب یاااێیچ تەریقەتاااچ نەقشااابەندیچ باااووا .گااااس
دوگ ۆر ەاشید و ئەزس هەر شەمنداڵییەوا هاوڕ چ یەس بووین.
سااەرن ( :)1شەپەنجاگاناادا جار ۆیااا شەەاازمەا مامۆساا ا یااێخ
محەماا ەد ەاڵاادا بااووم .ناااگەو ەوا بیاا م؛ چااۆ گەوتەباسااچ
نێوشێنانچ مان بە"جەمااشەدین' .ەاوتچ :وی ا

بەونێاوا بەتی او

دوو نیشا بشۆێن س چاۆنۆە جەمااشەدین هەر نێاو جەمااشەدینچ
ئەفیانیچ نییەس بەڵۆو یەگێو شە یانزا گاوڕاگە یاێخ ئی اێ
بەرزنجەش هەر نێو جەماشەدین بوو.
سەرن ( :)2ویە راس Resmس ر
شە ر

 Reesmا .ر

ا Reesm

اامەند  Reesamendاوا هااتووا گە – Ree – asa

(mendرێ ا ئاسااا ا مەنااد)ا .واتە :ەاااوانچ ر یەگااچ ئاسااایچس
ر یەگچ ناس او و زان او .ویەگە گوردیچ یە و بەویێوایە :راسا
 resmشە ئارابیچ و  risimشەت گییدا دارهاتووا .مەناد  mendو
واند  wendمانا "ەاوا "  xawenداەەیەنن.

 4ـ خوشکەکان
بەرشەوا ئەز شەدایو بب س باوگ (گد )1951/10/17:و دایۆ (گاد:
 )1986/2/26چەند منداڵێۆچ دیۆەیا بەرهەمهێنابوو .یەگەماین
منااداڵیا گااوڕ بووبااوو نێویااا نابوو"گەمااال"س بە م بەنەەۆیاایچ
ساااااور ژا م دباااااوو .پااااااش و ەویاااااۆەگان بەڕیااااازا :بااااااجچ
ناافیتەس(1924اا  )03.03.2015بااجچ زاگاێس( 1925ا )1985/3/4

32

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
بااااااجچ گاااااافێس(1927

ا  )2005/6/13ئەوجاااااا ئەز شەدایاااااو

بووم( )1933/12/1پاش من گەماشەدینچ ب ام( 1935ا )1984/6/9
وس پاااش ئەویااش نیت ەتااچ ەویااۆ ا شەدایااو بااوو .نیت ەتیااا
دوامناااداڵچ د بااااڤ ە (بااااوس و دایۆااا ە) .داباااێ ئەوا بێاااژم گە
ەویااۆەگان س نەس هەر ەویااۆ بااوو س بەڵۆااو هاااوڕێ و پشاا گ م
بااااوو شەژیان ااااداس بەیااااێوایەگچ شەەۆبااااوردووانە .ەااااۆئەەەر
وانەبااااووایەس هێنااااداس یاااات گەتوانیااااومە بیااااانۆەمس بێگومااااا
نەمااااااااااااااداتوانچ بیااااااااااااااانۆەم .شەبەرئەواس شەم روواوا ز رز ر
سوپاسااااااااابژ یان  .پێگەیش نیشااااااااا س هەر شەمناااااااااداڵییەوا بەو
ەۆیەوی اا ییە شە ەویااۆەگان و دایۆاا ەواس بااوو بەهااۆ ئەوا
هەسااا ێۆچ داروونییاااچ د سااا انەم بەرامااابەر بەژ هەباااێس نەس
واس نیاااوا گاااۆمەڵگەس بەڵۆاااو واس بنەڕاتاااچ گاااۆمەڵگە تێیاااا
بڕوان .
بااێجگە شەم ەویااۆانە گەنێااومب د س شەژنااچ یەگەمااچ باااوگ گە
ئەو ژنە بەنەەۆیاااییەگچ ساااەەت گۆچیااادواییۆ دبووس ەویاااۆێۆ
هەبوو نێو هەیبەتیا بوو گەدوایچ باسیداگەم.

 5ـ کەمالەدینی برام
گەماااشەدینچ باا امس هەرواس ماانس مااامە یااێخ محەماا ەد ەاااب
نێو ناوا گەماشەدین؛ بەیاد یەگێو شە گوڕاگاانچ یاێخ ئی اێ
بەرزنجەیااچ گە نێ او گەماااشەدین بااووا .یااایەنچ باسااەس ئەو
زاحااا ەتە بااااوگ شەەەب مناااچ گێشاااا؛ هەر شەمناااداڵییەگچ ز ر
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زوواوا بااۆ فێ گاا دن س ئەو رانااجە بەویااێوایە شەەەب گەماااشچ
باااا ام نەداس شەەەب ئەوایااااداس جاروبااااار ەەریۆااااچ دابااااوو بااااۆ
پێشی

نچ شەەو ندندا .گەمالس ەۆیچس نەداچووا ژ

ئەو باارا

قورساااەوا گە بااااوگ ە ااا بوویە ساااەر یاااانچ مااان .نەقورئاااا و
حەدی ااچ شەبەرگ ا دوس نەو ااژا ئااارابیچ گااۆنچ ەو نااد .گاتێااو
بااااوگ بەمناااچ داەاااواس گار اااو باااۆەم گەماااال "موعەشلەقااااتچ
ساااااەب ە" هۆزانەگاااااانچ گاااااۆنچ ئااااااراب شەبەرباااااۆەم پێاااااچ و
پێیااااڕاوانۆەمس گەمااااال دایگااااوا" :شەبەریااااا ناااااگەمس بااااۆچچ
شەبەریا بۆەم .ئەوا گاب ایەس پێش هەزارساب چەناد ەاوویەگچ
ەواردوواس ەۆئەەەر پیاو ۆچ باش بوواس ئەوا راحا ەا شەەاۆڕ س
ئەەەر ە اپیش بوواس ەووبەەۆڕ س ئی

بۆچچ شەبەریا بۆەم".

گەمال تەمەناچ ساێ سااڵێو شەمان گەم باووس گەتەمەناچ باووبە
پێن سابس باوگ ە ا ییە قوتابیاانە ەاشیادییە وشەقوتابیاانە
دوانەگەوا .گە بەگاشۆریا پاۆشچ پێنجەماچ باڕ س چاووا گاۆشێژ
بازرەااااانیچ و ئابووریچ(اش جااااارا واالق صاااااد) شەبەەاااادا .پاااااش
تەواوگ دنااااچ ەو نااااد س ژنااااچ هێنااااا و شەگەرگااااووس شەبانۆێااااو
دامەزرا .ئەوگاتە ئەز شەو ا نەمابووم.
گەمال شە  1984/9/6دا گۆچیدواییۆ دس دوو گاوڕ و گیێۆاچ هەیەس
زاڕدایت و پش یوا و گەژا .

 6ـ بەرەبابی باوک
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بااااوگ گەنێاااو حااااجچ تاااۆفیقچ گاااوڕ مەح وودئاەاااا گاااوڕ
ەاااااادرئاەا گااااااوڕ مەح وودئاەا(یااااااا محەم ەدئاەااااااا) یەس
بەبنەچە شەباوگییەواس واتە شەبااپی مەواس داچێا ەوا ساەرهۆز
دزایچ .باپی م مەح وودئاەا(باوگچ بااوگ ) پیااو ۆچ داوڵەمەناد
و داس ڕ یشاا وو نێااوچە ەااۆ باااوواس بەڕ ااۆەوا دڵااچ چاااووا
بەگیێۆاااااااادا شەەێزانێۆااااااااچ ز ر هەژار .ئەو گاااااااایە گەنێااااااااو
ئامینە(ئامە) باوواس ساەراڕا هەژاریاچ و بەشەنگاازیچس شەهاۆز
دزایاایش نەبااووا .گاتێااو باااپی م وی ا وویەتچ ئااامینە مارابۆاااس
هەموو ەزم و گەسوگار باپی م گەوتوونەتە هەراشێچس چۆنۆە بۆ
دزاییەگااااا نەبااااووا ژ و ژنیااااوازیچ شەداراوا هۆزاگەیااااا
باااۆە  .بە م بااااپی م شەبڕیاااار ەاااۆ پەژیاااوا نەباااوواتەوا و
گاااایەگە ماااااراگ دووا .شەواوا؛ ناەۆیااااییەگچ ز ر گەوتااااوواتە
نێااااوا باااااپی م و ەزمااااانەوا وس باااااپی م و ئامینەەااااانچ ژنااااچ
بەناچااااریچ روویاااانۆ دوواتە سااالێ انچ .بااااوگ و فەی ەەاااانچ
پااااااوورم و هەردوو باااااا اگە باااااااوگ س گە ماااااان ئەو دوو مااااااامەم
نەدی بااااوو س چااااۆنۆە شەپااااێش شەدایۆبااااوونچ مناااادا م دبااااوو س
هەموویا شەسلی انچ شەدایكبوو  .باپی مس ئامینەەانچ ژنچ ز ر
ەۆیوی ااا ووا .هەرچاااچ مااااب و پاااارایەگچ هەباااووا ە ااا وویەتە
بەرداسااااااات ئامینەەااااااااا  .گە ئامینەەاااااااا س واس گااااااااورداگە
داڵێ"شەیااااااەووڕ ژ ۆدا" داوڵەمەنااااااد بااااااوواس ناساااااایاواگانچ و
ناحەزاگاااانچ ئێ اییاااا پێبااا دووا وس شەواوا نێویانناوا"ئاااامە
تازاداوڵەمەنااد" .چی گااچ ئامینەەااا شەچی گااچ راح ەەااانچ
ەویااۆچ حاااجیچ مەال ئەزیااز قەرانااچ داچااێس گەپاااش م دنااچس
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ساااااامانەگە داەاااااا بە مێااااا د ەویاااااۆەگە و شەواوا نێاااااو
یەگشاااەوا بەساااەردا داباااڕ  .بااااوگ گاااوڕ ئەو "ئاااامە" گاااۆنە
هەژار"ا و ئەو "ئاەا دزایاچ"یەیە .بااوگ دایگاوا؛ ئامینەەاانچ
دایۆااااچ؛ ژنێۆااااچ؛ نەس هەر یەگجااااار جااااوا و باااااڵۆێشس بەڵۆااااو
ف اژی ا اس و گااارزا بااووا .ئەم ق ااەیەم شەمامۆس ا ا نەج ەدیاان
مەال( 1898ا  )1962/4/23ش بی تس گەئەویش باپی م و نەنۆ اچ
دیبووس دایگوا"ئامینەەانچ نەنۆات ەااوانچ گەساایەتییچ ەاۆ
بوو .رووگ اوا و بەهۆش بوو .شەسەر ق ە هیت پەگاچ نەداگەوا.
نەنۆاات باااپی تچ داب دبەڕ ااوا" .داەااچ ە ا ان س نەنۆ ا بەچاااو
ەااۆم نەدیااچ .بەرشەوا شەدایااو باا م دبااوو.بەم جااۆراس باااوگ
شەباااااارا یاااااو نچ گۆمە یەتییەوا"دووڕا "باااااوو .شەالیەگەواس
پێیوابااااااوو گە ماااااا و بەهەژاریااااااچ و بەشەنگااااااازیچ؛ بەهاااااایت
مەبەساا ێۆچ ناەااا .شەبەرئەواس هەوڵیاادادا؛ ئەوا شەباااوگییەوا
بااۆ بەجێ ااابووس بەهەوب و رانجااچ یااانچ ەااۆ بیبااابەڕ وا وس
بەهااۆ گاساابۆارییەوا ف اوانااچ بۆااا وس منەتااچ گەس هەڵنەە ا ێ.
شەالیەگااااچ دیااااۆەواس ز ر دژ بەم ڤااااچ داسااااە تدار ز ردار و
داس بڕ و ەو ن ژ باووس بە"موتەغەشلیبە"(م غلاب) و "ەوانەنااس"
نێویداب د .
ئامینەەااااااا س باااااااوگ و مامەگااااااان چ ناااااااواتە بەرەو نااااااد و
ەوتوویەتچ":ر ڵەگااااااانچ ماااااانس ئەو نەزا و نەەو نااااااداواربێ
شەگو

ە اپ ا .گو

او گەیات بزاناێ شەهەزار نەەو ناداوار

چاوساخ بای ا .پاروویەس نان ا هەیەس هەس ن بین بیو نن و
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یت فێ بن .ئامینەەا ەۆیچس بەمناداڵیچس شەحاوج ا مەالیەس
فێ

تیپناسین وس سەراتا ەو ندنەوا قورئا بووبوو.

 7ـ باوک و هەڵسوکەوتی و ئەزموونەکانی
باوگ س هەرچەنادا ەو نادنچ مەالیەتیاچ شەال چەناد زاناایەگچ
گوردس ا تەواوگ دبوو .شەوانە :حاجچ یێخ ئەمینچ ەااب(1259
اا  1350س) و زانااا ەەورا یااێخ ئەوڕاح ااانچ قەراەااچ( 1838ا
 )1917و حااااااااجچ مەالئەشیاااااااچ ەانەقاااااااا و یاااااااێخ ئاااااااومەر
قەراەیاچ( 13.05.1936ا  )1884و زانایااانیچ دیاۆە سااەردامچ
ەااااااۆ س بە م مەالیەتیااااااچ نەگ دبااااااوو بەپیشااااااە ەااااااۆ  .شە
ئەس ەمووڵچ ئەو سەردامەس شەبەیچ بەڕ وابەر یچ ئاازووەە
ساااوپادا ەو نااادبوو وس گاریشاااچ گ دباااوو .ت گییەگاااچ ز ر بااااش
فێ ببااااووس بە ەۆڤانێ یچ(یااااایەتیچ) گەسااااانچ ت گیاااازا س واس
مامۆس ا رافی حیل اچ( 1898اا  )1960و مامۆسا ا رایاید زاگاچ
گابااا (مەرەەیچ)( 1876ا )1940س گە هەردووگیااا ز ر د ساا چ
باااوگ بااوو  .دایااانگوا باوگاات ت گیزانێۆااچ یااارازایە .باااوگ س
بێجگە شە ت گیچس فارسیچ و ئارابیشچ بەباییچ دازانچ.
وادیااااااااااراس هەر شەو پەرواردایە ئامینەەاااااااااانچ نەنۆااااااااا و؛
بەچااااااوشێۆەریچ شەبااااااوگچ جەمااااااشەدینچ ئەفیاااااانچ باااااووس گە
گەوتبااووا پێیو ناادنچ جەماااشەدینچ گااوڕ س بەرشەوا تەمەنااچ
بگاتە پێن سا

س بۆیەس ئەز هێش ا تەمەن نەەەیشا بووا چاوار

ساڵچ تەواوس باوگ پێنووسچ دایەداس

و گااەەز ە ا ە پێشا
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و ەااوتچ":دابێ فێا

ەو ناادنەوا و نووسااین بیاات" .هەر شەیەگەم

ب
ر ژیشااەواس نزا(د عااا)یەگچ راوانۆاا دپێ  .ئەواش ئەمەبااوو" َّر ِّ
صاالحن َ "(ەوایەس زانیاری پ گەیت و ب یەیا ە
زدْني ع ْل ًما َوأ َ ْلح ْقني بال َّ
ریز پیاوچاگانەوا).
ئەمەش شەتەمەنێۆاادا گەهێش ا ا زمااان بەتەواویااچ بااۆ ق ااەگ د
نەداڕساااۆا .ئەەەرچاااچ ەاااوێ و زماااان راهااااتبوو بەئاااارابیچ و
ت گیااااچس بەهااااۆ ئەو د ساااات و میوانااااانە باااااوگ ەوا گە بەو
شە

زماناااااانە ق اااااەیا شەەەب بااااااوگ داگااااا د و منااااایش ەاااااو

ق ااااەگانیا داەاااا ا و شەبەرەااااۆمەوا دووبااااارام داگاااا دنەوا.
هەرچەندا باوگ پ وڵ انێۆچ وادینداربوو ا واس گورداگە داڵاێس
سااەر بیااووایەس نااو ژ نەداچااوو؛ بە م شەبااارا ە اا نەگارو
بەجێهێنانچ ئەرگەگانچ ئاینەواس شەالیە گەسانچ دیاۆەواس ز ر
شێباوردا و بەرچااوف اوا باوو .باااوگ هایت گاتێاوس نەشەدایۆا وس
نەشەماان وس نە شەەویااۆەگان وس نە شە گەماااشەدینچ ب ا امس ز ر
نەداگ دس نو ژبۆەین و ر ژوو بگ ین .دایگوا گەس ناچێ ە ەۆڕ
گەس .هەرواها ز ر ر ز ناپوسی انانیشچ داە ا .شەنێاو د سات
و هاوڕ ۆانیااااااااااادا شە سااااااااااالێ انچس بنەمااااااااااااڵە گەری اااااااااااچ
ئەشەگە( 18.08.1948ا )1845س چ گاااس گەریا ەااۆ وس چ دگ ااۆر
نوور فەتووحچس چ دگ ۆر نەسوور ئەشەگەس چ پەت زافەنادیچس
هەمااوو ەۆیەوی اات بااوو  .یەگێااو شە هاااوڕێ نزیۆەگااانچ باااوگ
حەمەئاەا ب ای ئاەا ەوبیلە ( 1872ا ()1959باوگچ هااوڕ
ئەح ەد س ێڵ) بووس گە یەگێاو باوو شە گەساایەتییەگانچ ئااینچ
یارسااااااا (گاگەیچ) .باااااااوگ بەهااااااۆ ئەواوا گە ژوور ۆااااااچ شە
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ەااانەگە حاااجچ ئاەااا فەتحااوڵ بەگ گ تبااووس شەسااەراتاوا بااۆ
گڕین و ف ی نچ گووتاب و بازرەانیچ تووتن وس ئەوجا تەنێ واس
مەڵبەناااد و باااۆ میاااوا و پێوانااادییۆ د بەەەڵاااۆەواس بووباااوو
بەدراوسااااێچ چەنااااد بازرەااااا و گووتاڵی یااااێۆچ واس :حاااااجچ
ئەبدوڵ

یاڵیچس حاجچ فەقێاچ یااڵیچ(باوگچ پاار زار جەماال

یاااڵیچ گە هاااوڕ چ منااداڵیچ و قوتابیااانەم بااوو)س تۆفیقەفەناادیچ
حاجچ ئاەافەتحوڵال (باوگچ دارا تۆفی ) و چەند جاووشەگەیەگچ
بازرەاااا س واس :ەاااواجە ئەشیااااوحە س ەاااواجە سااابیلە وس چەناااد
دیانێااو واس :ەااواجە سااەرگی س ەااواجە هااورمزس حەبیاابە سااوور.
باااوگ پێوانااادیچ شەەەڵیاااا ز ر د سااا انەبوو .شەجێژنەگانااادا(چ
پوسااااااای ا و چ نەپوسااااااای ا ) بێجیااااااااوازیچ سااااااااەریدادا وس
شەیینەگانیشاندابەیاادارییداگ د  .باااوگ چەنااد جار ااو ب دمااچ
شەەەب ەااۆ بااۆجێژنچ گەپ ایااینە جوواگااا و یااێو پی ا ز
دیانەگا .
بااااوگ هاااۆە

ەو نااادنەوا و پەرادا باااوو بەزانیااااریچ ەاااۆ .

ژمااارایەگچ یەگجااار ز ر د ساات و ناساایاو هەبااوو گە زوو زوو
سااەریاندادا وس بااۆ ەەشێااو یاات پ ساایانداگ د پێااچ وسبی وڕایااا
وارداەااا ا وس ژماااارایەگچ ز ر پەرتاااۆگچ ت گیاااچ و ئاااارابیچ و
فارسااااایچ و چەناااااد پەرتاااااۆگێۆچ گوردیشاااااچ هەباااااوو .هەماااااوو
هەف ەیەگااااایش ر ژناااااامە "ژین" داگاااااڕ و دامانیو ناااااداوا.
شەساااەروبەر گۆتااااییچ یەگەماااین جەنگاااچ جیهاااانیچ وس باااوونچ
نااو نەرانچ هێااز داەیاا گەر بەری انیااا شە ساالێ انچس گەهاایت
بەیەڕ و شەیۆ سلێ انچ و گوردسا انیا داەی نەگ دباووس بەڵۆاو
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یاااێخ مەح اااوود باااانگچ گ دباااوو س بەهیاااوا ئەوا یاااارمەتیچ
سەربەەۆییچ گوردس ا دادا س بااوگ ز ر زاح ەتاچ چێشا بووس
چ بەداسااااات گاااااوردا جلیواراگاااااا وس چ بەداسااااات ئینگلیااااازا
داەی گەراگااااا وس چ بەداساااات گااااوردا نەزا و سەرشێشااااێواو و
هەشپەرساا ەگانەوا .باااوگ چەنااد جااار شەالیە ئینگلیزاگااانەوا
ەی اباااااااااووس بەتاااااااااۆمەتچ ئاژاواناااااااااانەوا دژ بەری اااااااااانییە
داەی گەراگااااا  .بااااۆ بەراڵ گ دنااااچ شەزیناااادا س ناچاااااربووبوو
مااانبگ ێ شەەااوارد  .باااوگ دایگێااڕایەوا :جار ۆیااا گە ەی ا امس
چەناااد هەفااا ەیەس بێلێپ ساااینەوا زینااادانیچ باااوومس شەبەرئەوا
ناچارمام؛ شەەوارد و ەواردنەوا مان ە اس ئەوجاا پااش چاوار
ر ژس بەراڵ گاااااااا ام .ئەوگاااااااااراش بەال ئینگلیزاگااااااااانەوا شە
سلێ انچ؛ ی ێۆچ ئاوارتە بووس چۆنۆە ئەوانە داەیا ا س مانیاا
شەەوارد و ەاواردنەوا نەداەا ا" .شەباارا یاێخ مەح اووداوا
ا

بااااااوگ دایگاااااوا :گاااااو اواریچ یاااااێخ مەح اااااوود(1882

 )1956/10/19ئەواباااااااااااااوو؛ شەچەندگەساااااااااااااێۆچ گەم بەوالواس
گەبەپەناااااجە داسااااات داژمێااااا درا س واس مامۆسااااا ا رافیااااا
حیل چ( 1898ا )1960/8/4س حاجچ م

ەفا پایاا یااموشۆچ(1868

ا ا)1936/1/25س یااێخ نااوور یااێخ ساااڵ ( 1896ا )1958/10/20س
ئەشچ باپی ئاەا گەرگاووگیچ( 1887ا  )1974/11/30س مەح اوود
جەوداا(1889

ا  )1937/11/20و یااااگی مەجااا ووم(1894

ا

 )1957.9.14و ئیزاا نەجیب و گامیلچ حەسەنەفەندیچ( 1900ا
 )1940و گەری ااااچ ئەشەگە(1845

ا  )25.01.1948و ئەحاااا ەد

بەهاجەا( 1878ا  )1956و قاااشە ئایشاەەا و چەنااد گەسااێۆچ
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دیۆەس ئەواناچ دیاچس یاا جلیوارباوو و ەەونیاا بەەەڕانەوا
داساااااااە تچ ئۆسااااااا انییەگانەوا دابیناااااااچس یاااااااا بووباااااااوونە
سو جەرپەرستس یا گەسانچ سادابوو وس تائەوپەڕ نەزانیاچس
نەزا باااوو "{ســـەرن  :گااااتچ شەدایۆباااوو و گۆچیااادوایچ ئەوانە
سااەراواس ماان دامناااو س چااۆنۆە ئەو گەسااانە شەسااەردامچ یااێخ
مەح اااووددا ماااابوو  .هەرواهاااا ویاااە "ساااو جەر" باااۆ نێوناااانچ
ئینگلیزاگاااا س ویاااەیەس باااووا شەنێاااو ەەڵۆااادا بااااوبووا .ویاااە
ساااو جەر گوردانااادنچ ویاااە ساااۆشجەر  Soldierئینگلیااازییە وس
بەگەسێو داەوت ێ گە شەەزمەتچ شەیۆ دابێ :ج} .

 8ـ باوک ئەزموونی خۆی بەم جۆرە دەگێڕایەوە:
"هەمووجار ااو بەژمااارایەگچ ز راواس شەماااڵچ یەگێۆ ااا س یااا
شەمزەەوتێاااااااااو گۆداباااااااااووینەواس بەدوورودر ژیاااااااااچ باساااااااااچ
داەوازییەگاااانچ ەۆمان اااا داگااا د وس ق اااەمانداگ د بەیەس وس
هێند ۆیا بەتە قچ سێبەسێ سو ندیا داەوارد گەهەر شەسەر
ئەو ق ااانە و ئەو داەوازیااانە سااووربنس گەچااچ گەداچااووینە ال
ئینگلیااااااازا گاربەداسااااااا ەگە وس داسااااااا داگ د بەق اااااااەگ د س
هەریەگێااو شەوانە شەەەڵ ا هاااتبوو س ی ا ێۆچ دیااۆە داەااواس
جیاااشەوا شەسااەر ر ۆۆەوتبااووین .ئەودامەش گاااب ا ئینگلیااز
منچ بە "ئاژاواەێڕ" و"هاندار ەەڵو" دادایەقەڵەم وس داگەوتە
هەڕایەگ د شێ {سەرن  :باوگ ز ر پێینااەۆش باوو گە گەساێو
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بەتە

سااااو ندبیواس دایگااااوا ئەو گەسااااە هەزارجااااار تە قااااچ

گەوتووا :ج.} .
شەباااااارا "ر ناگبی اگاااااا " ساااااەردامچ یاااااێخ مەح اااااووداوا
گەبە"منەوار" نێون ابوو س دایگوا":هچ واهەبوو ز ر دژ یاێخ
مەح اااوود ق اااەیانداگ د و دایانگوا"ناااازانێ و ا بباااابەڕ وا"س
دامگوا":یاێخ مەح ااوود شەبەهەیا ەوا واس ف یشا ە نەهاااتوواس
بە م ئەم پیاااااوا ەەڵۆااااچ ئەم یااااار و و تەیە وس ئەەەر یاااا ێو
ئەوڕ بۆ گورد بۆ ێس هەر بەم پیاوا داگا ێ .شاێگەڕ ن باا یا ێو
پێۆبهێنااێ .گە یاا ێۆچ پێۆهێنااا و قەوارایەس دروساا بووس ئەوجااا
الب دنچ یێخ مەح وود ەەشێاو ئاساان ا شەالب دناچ داساە تێو
گە ەۆیچ نەبێ .ەۆئەەەر نەتاوان ا الببا ێس ئەوا یاێخ مەح اوود
تەمەنااچ نااووی نەهاااتووا بااۆ " .باااوگ شەنێااو ر ناااگبی انچ ئەو
سەردامەداس چەند گەسێۆچ ز ر بەدب بوو؛ شەوانە :رایاید زاگاچ
گابا س جەمااشچ ئی فاا ( 12.12.1922ا )1881س رافیا حیل اچ و
ئەشیچ باپی ئاەا گەرگووگیچ.
باااااوگ دایگااااوا ":شەئەنجااااامچ ئەو ئەزموونااااانەوا گەشەڕ ااااچ
گارگ دن ەوا شەەەب گورددا داس ۆەوتنس دارگەوا بۆمس ئاێ ە
گااورد هەر شەەاااوا و ەااۆڕایچ نیااایە گە ر ژمااا ەەیشااا ووا بەم
ر ژاس بەڵۆو هێش ا ز رما ماوا تا بزانین چی ا داوێ وس داباێ
چچ بیەیانە پاێش چاچ .شەبەرئەواس ەاۆم شەچااالگییچ رامیااریچ
دوورە اااا ەواس بااااێ ئەوا پێواناااادی شەەەب ەەڵۆااااچ و تەگەم
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تێۆباادام" .باااوگ تااام د ەەریۆااچ گاروبااار رامیاااریچ نەبااووس
واس چوونە نێو حیزب و گار گۆمەڵیچ.
ئەەەرچچ باوگ بەجارێ واز شەبەیداریۆ د شەچاالگییچ
رامیاریچ و الیەنگ ییچ حیزبایەتیچ و گەسایەتیچ هێنابووس
بە م پێواندیچ بەەەڵو و رووداواگانچ ر ژانەوا نەپیڕاندبوو.
ر ژنەبوو ەەڵو نەیە بۆال س یا ئەو نەچێ بۆ الیا .
بەپەر یەواس بەدوا دانگوباسەگانچ ئەو ر ژادا داەەڕا گە
شە ر ژنامەگانچ بەەداداب وداگ انەوا وس
هێند ۆیا
داەۆڕییەوا.
شەوبارایەیەوا شەەەب ەەڵۆەگە بی وڕا
بوو .سەرنجچ ەۆیچ
رووداواگا
بەگورتیچ :ئاەادار
بۆا
ەۆ
شەبارایانەوا بەەەڵۆەگە داەواس بێ ئەوا
بەنو نەرس یا دامڕاس چ گەس .ەەشێو هەوڵدرابوو شەەەڵچ
گەبیێ ەئەم حیزب و ئەو حیزبەواس بە م بەهیت جۆر و شەهیت
حیزبێو نێزیۆنەبوواوا.
گەسانچ جۆرجۆر داهاتنەال باوگ وس منیش بەەو گ تن شەق ە
و باسیا شەەەشێو رووداو ئاەادار دابووم .شەبی مەس جار ۆیا
ژمارایەس ناسیاو باوگ بەسەردا ال باوگ بوو ؛ ئەوانە
شەبی م ماو  :تۆفی قەزاز( 1898ا )1955باوگچ دوگ ۆر یەفی
قەزاز و باوگچ زاگێ ەانچ ەێزانچ راح ەتیچ سەئید
قەزاز( 1904ا )20.09.1959س تۆفیقە فەندیچ حاجچ
ئاەافەتحوڵ (باوگچ دارا تۆفی و دوگ ۆر جەالل و ەەس او
وچلورا)س ئەحە تەقچس ئەوڕاح ا بەەچ نیووس(ئەوڕاح ا
بەەچ بابا س یا ئەوڕاح ا شۆشۆ) و چەند گەسێۆچ دیچس
گەناگەونەوا بی م.
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ئەح ەد

تەقچ(؟

)1960/1/13

اا

و

ئەوڕاح ا

نیووس( 1880ا )1967؛ واس دوو گۆنە جلیوار

بەەچ

"تۆبەگ دوو"

نێوداب ا  .شەنێو ق ەگانیانداس باسچ گورد و یێخ مەح وود
هاتە گایە .تۆفی

قەزاز ەوتچ" :ئەەەر شە ویالیەتچ مووسیدا

داوڵەتێۆچ گوردیچ داب ەزرایەس ر نەدادرا هیت گورد وس
بەتایبەتیچ هیت گەسێۆچ ەەڵۆچ سلێ انچ ببێ ە یا
گوردس ا ".
مێجەرسۆ

تۆفی

قەزاز

شەو

روواوا

جار ۆیا

ەوتچ:

پێیگوتوواس "شە و تێۆدا گە داوڵەتێۆچ یانشینیچ

هەبێس بای وایە؛ یایەگە ەەڵۆچ ئەو و تە نەبێ .ئەواتا
بنەماڵە
تۆفی

یا

بەری انیاش بەبنەچە ەەڵۆچ بەری انیا نییە".

قەزاز دایگوا":مێجەرسۆ

گوردس ا س شەبەرئەوا؛ ز ر دژ

دایوی ت ەۆ

ببێ ە یا

یێخ مەح وود بوو" .ئەم

گۆبونەوا ر ۆەوتە ال باوگ شەبەهار ساڵچ  1948دابووس پاش
ئەوا

راپەڕین(وثبة) شەبەەدا شە  1948/1/27دا روویدابووس

حۆوومەتچ ساڵ

جەب (سەر گڤەژی ا )( 06.06.1957اا )1895

گەوتبوو .شەسلێ انچ ەۆپێشاندانچ ەەورا ەەورا داگ ا
شەالیە

قوتابییانەوا

شەدژ

"ئی

ی ار

بەری انچ"

هاوارداگ ا" بژ ب ایەتیچ گوردوعەراب"" .بڕووەێ ئی

و

ی ار"
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 9ـ باوک و نوێنەرانی هێزی داگیرکەری بەریتانیا لەسلیمانی
باوگ

ەەشێک هەڵ وگەوتچ نایی ین و بێویژدانانە

ئەف ەرا

ئینگلیزاگا

داەێڕایەوا

و

دایگوا:

شە

ئەف ەرا

ئینگلیزاگا س شە مێجەر نۆئیل ب ازێ گە م ڤێۆچ تێگەیش وو
زمانشی ین بووس ئەوانچ دیچ هەموو شووتبەرز و ەۆبەزشزا
هەس ڕوویێن بوو  .جار ۆیا

و

شە ەانە سووتاوس شەەەب چەند

گەسێو شە دوگانێو دانیش بووم؛ ئەف ەر ۆچ ئینگلیزیش شە
حەویەگەدا دانیش بوو .جگەراگێشا س ئەەەرچچ شەوەانەس
گەتووتنچ تێدا ئەمارگ ابوو بەفەرمانچ ئینگلیزاگا

ەۆیا

ر بەند(م نوع) گ ابووس بە م ئەف ەراگە بێ پەرواس جگەرا
داگێشا .شەپڕ پیاو و هاتەژووراوا جگەرایەگچ بەداس ەوابووس
شەواداچوو شەالدێ وا هاتبێ .ئەف ەرا ئینگلیزاگە یەگ ەر
قیژاند

بەسەریدا و ەوتچ :جگەراگەا بۆوژ نەوا" .گاب اش

ەوتچ:ساحێب(سەرن  :ئەم نازنێواس گورد شە سیو و بانیانە
هیند گەگانەوا گە جایچ ئینگلیزاگا

بوو س فێ

بووبوو .

"ساحێب /ساحێب ا گۆ"/ی ێۆە واس "ەەورا"س "بەڕ ز" ج) .
ئەواتا ەۆا جەنابت جگەرا داگێشیت" .گەئەوا

ەواس

ئینگلیزاگە بەتووڕاییەوا ەوتچ":ئێ ە ئازاد ئازادس ئێوا دیل
دیل"...
باوگ

ەوتچ":هەرچەندا بەزایی

بە م ق ەگە

بەحاڵچ ەۆماندا هاتەوا؛

راست بووس ئێ ە دیل بووین .ئەەەرچچ گەم ا

هەس ا پێداگ د و بەەۆمان انداە ا".
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هەرباوگ

دایۆچ هەیبەا

ەێڕایەوا وەوتچ :پاش ئەوا

بەنەەۆییچ ریانەوا م د(سەرن  :هەیبەتیا ەویۆەەەورام بوو
شەیەگەم ژنچ باوگ  :ج) .س ماوایەگچ در ژ بەەەفەتباریچ
مامەواس دوایچ گەدایۆ

بووس شەو ەانووا

هێنا و منداڵێۆ ا

تێیدابووین ەواس انەوا ەانوویەگچ دیچ وس ەانوواگە
پێشووما

دابەگ ێ بە ماڵێو گە پیاواگەیا

ماڵێۆچ ز ر باش بوو  .ر ژ ۆیا

شەدارەە درا وس گەدارەەگەم

گ داواس ئەو ئەف ەرا ئینگلیزا
یەگ ا

گە شەەانەسووتاو ئەو

یۆاندبووس شەەەب وارەێڕ و شەبەر دارەە واس ابوو .

وامزانچ هاتوو
بی

پێ ودرووبوو.

بۆ ە تن  .وارەێڕاگە ەوتچ :مێجەر دافەرموێس

وویەتچ ئەو ەانووا هچ تۆیەس ەوت  :راس ەس بۆچچ ئەو

پ سیارا داگا؟ ەوتچ" :دایەوێ بیگ ێ بەگ ێ شێت" .ەوت ":ئەو
ەانووا ەی اوا" .گەئەوا

بەئەف ەراگە ەواس ئەف ەراگە

شەڕ چ وارەێڕاگەیەوا پ سچس گ ۆە
ئەواندایەس ئەف ەراگە بەوارەێڕاگە

چەندا .گەپێ گوتن
ەوا؛"پێیبیێس مێجەر

ئامادایە ەەشێو ز رت بداا پێت ئەەەر ئەو ماڵە داربۆەیت".
گەپێ گواس"ئەوا بەهیت جۆر و ناگەمس چۆنۆە ئەو ماڵە هیت
ە اپەیەس دارنەگەوتووا شێیا " .ئەف ەراگە دووبارا
گە ئامادایە پ یش پارا بداس چۆنۆە پێوی
گە

ەوت "ئەوا

ق ە

شەسەر

ناگ ێ"س

گ داوا

چ بەو ەانووایە.
ئەمجا

شەڕ چ

وارەێڕاگەیەوا ەوتچ":بایە پێیبیێ:بۆچچ تۆ گورد نیت؟" ەوت ":
بەجەنابچ مێجەر بیێ :بەڵچ گوردمس بە م هەموو گورد و
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گورد و نییەس واس چۆ

هەموو ئینگلیز ۆیش واس جەنابت

نییە".
باوگ

ز ر جار ئەو باسە

گەپێ یۆیبووس تۆڵە
شێچ

وس

داەێڕایەوا و دایگوا":ئا

ئەو ناماقووڵییە

سووگایەتیۆ دنەگەی

سووگایەتیۆ د

ەانەسووتاوم گ داوا

بەگورد؛

گ داوا

بە

بەەۆ  .ئومێد داگەم باش تێگەیش بێتس

شەهەموو و تێو و شەنێو هەموو ەەڵكێۆدام ڤچ جۆرجۆر هە س
باش و ە ا س گەئەو ەۆ ە اپچ ئینگلیزاگا بوو"{.سەرن :باوگ :
بەئینگلیز
Englaise
بی

داەوا"ئن ز" پێ وایە ئەمە گورداندنێۆچ ویە
فەران ییەس گەدابێ شەسەردامچ ئۆس انییەگاندا

بێ چ:ج} .

 10ـ "ئەلەکە و ،وەلەکە ،بیگرە و ،رووتێکە!
شەسەردامچ بوونچ ئینگلیزاگاندا شە سلی انچس ماوایەس
داگ ا وس جەردا نێویار شەگاردابوو .
یەوانە دزیچ شەما
شەبی مابوو؛ بەتایبەتیچ
ئەو ر ژانەیا
ئەوگەسانە
پێ اژنەگە ماڵ ا س باجچ ەوڵیینس دایانگوا یەگێو گەبەیەو
بەڕ دا داڕ س دووگەس پەیدادابوو شێچ .یەگێۆیا بەو دیچ
دیش دایگوا":واشەگە" .ئەوجا
داەوا":ئەشەگە" اااااا ئەو
یەگەم دایگوا":بیگ ا"س ئەو دووامیش دایگوا":رووتیۆە".
زاالمەگەیا رووتداگ داوا .هەتا ئێ ە ز ر گەس باسچ
سەردامچ ئینگلیزاگانیا شە سلێ انچ ەێ اواتەواس بە م

47

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
گەسێۆ نەدیوا باسچ "ئەشەگە" و "واشەگە" نووسچ بێ.
دوورنییەس یەگێو شەو دووانە نێو "ئەشچ" و ئەو دیش نێو
"واشچ" بووبێس یا ەۆیا وانێونابێ .مامۆس ا نەج ەدین مەال
دایگوا":ئەو ئەشەگە و واشەگەیەس هەر ئینگلیزاگا ەۆیا
دروس یانۆ دبووس بۆ ت ساندنچ ەەڵو و ەەریۆۆ دنیا بەگار
التەنیش ەوا .باسچ ئەم "ئەشەگە وواشەگە"یەم هەر بەمنداڵیچ
شەباجچ ەوڵیین بی تس گەشەیو نچ ەۆیدا باسچ باجچ ەوڵیین
داگەم.
سەرن  :حەمەڕاحی رامەزا ئێ وانچ شە ەۆڤار "سلێ انچ"
مانگچ تەمووز و ئابچ (2014ل)49دا شەژ سەرنێو "ئەشەگە
بیگ ا و واشەگە رووتچ گە"دا باسچ ئەوا داگا گە ئەمە شە
گۆتایچ چلەگا و سەراتا پەنجاگاندا روویداوا .ئەمە راست
نییەس چۆنۆە ئەز ئەم چی گەم شە تەمەنچ 5ا  6سا نیدا واتە
 70ساڵێو بەر شە ئێ ە شە باجچ ەوڵیین(نەنە ەوڵیین)
بی ووا و دایگوا شەسەردامچ ئینگلیزاگا و حۆومەتچ یێخ
مەح وودابووا.
 11ـ یەکەم ژنی باوک
باوگ س واس شەمەوبەر ەوت س بەرشەوا
دیۆە

دایۆ

بهێنێ ژنێۆچ

هەبووا .ئەو ژنە گیچ حاجچ مەح وود و بوو؛

گەشەەانەگە

حاجچ ئاەا فەتحوڵ س نێزیو ژووراگە

باوگ س

دوگانێۆچ گووتاڵی ییچ هەبوو .ژنەگە حاجچ مەح وودس واتە؛
دایۆچ ژنچ یەگەمچ باوگ س گیە جووشەگەیەگچ نو پوسی ا
بووا .حاجچ مەح وود شەو ژنە گوڕ ۆچ هەبوو نێو

می زا قادر
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بوو .پاش م دنچ حاجچ مەح وودس می زا قادر دوگانەگە باوگچ
ە تە داست .می زاقادر گوڕ و و گیێۆچ هەبوو .گوڕاگە (نازم)
ماوایەس شە ئەوروپا ەەریۆچ ەو ند بوو .گیەگە (زاگێ ەا )
یوویۆ د بەئەح ەد ەەفوور بابا
ئەبدوشۆەری

قاس دا( 1958ا  )08.02.1963یەگێو بوو شە

بەڕیوابەرانچ شۆچ پارتچ گۆمۆنی
گوردس ا

گەشەسەردامچ داسە تچ

وس

شەەەب

محەم ەد

شەبایوور

چ ئێ ا
مەالگەری س

ر ژنامە

"ئازادیچ"یا شە گەرگووس دارداگ د.
باوگ شەژنەگە

پێشوو س واتە شە گیەگە

حاجچ مەح وودس

تاگە گیێۆچ هەبووس نێو هەیبەتیا ( 1915ا
م دنچ دایۆچ هەیبەتیا

 )1996/12/بوو.

بەنەەۆییچ ریانەواس گار ۆچ وا

گ دبووا سەر باوگ س گە سا نێو بەتەنیایچ و بە ەەفەتەوا
بباتە سەرس ئەوجا دایۆ چ ەواس بوو .باوگ و دایۆ بەجۆر و
هەڵ وگەوتیا

شەەەب هەیبەتیانچ ەویۆ

چوومە قوتابیانە

نێواندیچس نەمدازانیچ هەیبەتیا

دایۆ نییە .جاشەبەرئەوا
وس فێ

داگ دس گە هەتا
شە

دایۆ هیت گاتێو چێش چ شێنەدانا

چێش لێنانیش نەدابووس گەوەی بەداست و ەان چ مابس

ەویۆەەەوراگەم هەیبەتیا بووس بەتایبەتیچ پاش گۆچیدوایچ
پوورا فەی ە ەان بەنەەۆیییچ ە انەتا .هەیبەتیا س گیێۆچ
ز ر شەسەرەۆ و ق ەزا و وردوە د بوو .باجچ هەیبەت یوویۆ د
بەمەال گاگە حەمە

قازا قایە و دوو گوڕ(قوتب ونوور ) و دوو

گت(دڵ ۆز و ت ییە) یا

بوو .مەال گاگەحەمە

زاواما س مەال
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نەبووس بە م شەبەرئەوا

شەبنەماڵەیەگچ مەالبووا؛ نێون ابوو

مەال .شەالدێ ەەریۆچ گش وگاب بوو .مەالگاگەحەمەس ەزمێۆچ
نێزیۆچ م

ەفا مەزهەرس بەڕیوابەر

زانیاریچ(م ار )

سلێ انچ وس هەقەگانچ سەرەەڵوو بوو .سەرگ دا

هەقەگا

یێخ ئەوشۆەری چ یەداڵە( 1942ا)1872؛ زوو زوو داهاتە
سلێ انچ بۆ سەردانچ گاگە حەمە
د س ایەتییەس شەنێوا

باوگ

ەزمیچ وس شەواوا

و یێخ ئەوشۆەری

و چەند

هەقەیەگچ دیۆەدا دروس بووبوو .تازا چووبوومە قوتابیانە
سەراتایچس یەو ۆیا
بۆال

باوگ

یێخ ئەوشۆەری و مەالگاگە حەمە هاتن

و تا درانگانێو ەەشێو ق ە و باس و چی گیا

ەێ ایەوا .یایەنچ باسەس ئەو گاتەس مەالگاگە حەمە و باوگ
یەگدییا

داناسچس بە م مەال گاگەحەمە هێش ا نەبووبوو بە

زاواما  .ئەز شە قوتابیانە

نێواندییدا بووم گە مەال گاگە

حەمە هەیبەتیانچ ەویۆ چ ەواستس پاش ئەوا

گە ژنەگە

گۆچیدواییۆ د .شەو ژنە دوو گوڕ و گیێۆچ هەبوو.

 12ـ بەرەبابی دایک
دایۆ س راوانچ یادبێ(گد)1986/2/26:س نێو فات ەەا و گیچ
نێواندییچ حاجچ مەالفەتاحچ گوڕ م ەفا سەرگۆییە.
زاردیتاوایە .زاردیتاوا
سەرگۆ ەوند ۆچ سەربەیار چۆە
نێو ۆچ دیۆە "قەراخ"ا .حاجچ مەال فەتاحچ باپی مس مەالیەگچ
نێودار ر ژانچ ەۆ و م ڤێۆچ ەێ ەواز بووا .حاجچ ئەشچ
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حەمەگەڕ قەراەچس گەئێ ەش شەقەراخ داژ و تەمەنچ شە
 110ساب تێپەڕ گ دووا و باپی مچ دیواس شەوتوو ژ ۆدا شەەەب
بەڕ ز یێخ رازا یێخ گەری گە شەژمارا ( )130نی انچ
" 2012ەۆڤار "سلێ انچ"دا ب وگ اواتەوا هاتووا" :شەگاتچ
ە انییەگە گە ب سێ یچ هەموو یو نێۆچ ە تبوواوا و ەەڵۆێۆچ
ز ریش م دوو س چۆنۆە ەوارد و نا نەماس حاجچ ئەشچس باس
ئەوگاتە ئەگاا و
شەو پیاوا ەەورا و ەێ ەوازانە
دافەرموێ(گاتچ ە انییەگە  30ا  40هەتیو شە قەراخ هەبوو .
گ دبوو س
و دابەییا
داگ د
ئەم پیاوانە بەەێویا
هەریەگەیا گۆمەڵێۆیا داب داوا و تێ یا داگ د و یەو
دایانناردنەوا بۆ ماڵەگانیا  .ئەوانیش ئەم پیاوانە بوو  1 :ا
یێخ نەجیب قەراەچ 2 .ا قادر ئەفەندیچ3 .ا مەال فەتای باوگچ
مەال حەگی قەراەچ4 .ا ئەح ەد ئەفەند باوگچ فەە
ئەفەند (ل.)20
باپی م و گوڕاگە س واتە :ەاڵ س مەالحەگی س شەالیەنگ انچ
بزووتنەوا یێخ مەح وود بەرزنجیچ بوو س پاش یەگەمین
جەنگچ جیهانیچ .ەاڵە حەگی ؛ مەالنەبووس بە م شەبەر ئەوا
باوگچ مەالبووس بەپێچ ر وی چ گورداواریچس ئەویش نێو "مەال"
دراواپێچس ئەەەرنا شەالدێ زاویچ و زار هەبوو ەەریۆچ
گش وگاب بوو .ەاڵە حەگی ؛ هەرسێ گوڕاگە  :نوور س
م ەفا(میە)س ح ەین وس هەردوو گیەگە  :ئی ەا و
مەشیحە بەەیانچ نیش انپەرواریچ ەەوراگ دبوو  .ئی ەا
ەا ژنچ نەزمچ بەەچ گوڕ ئەزمچ بەەچ بابا بوو .ئی ەا
ەا گابانچ ماب بوو .نەزمچ شەیەگێو شە فەرمانگەگانچ
سلێ انیدا گارمەند بوو .مەشیحەەانیش گابانچ ماب بووس ژنچ
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تایەر م ەفا فەند گوڕ ئەح ەدافەندیچ بوو .شەسلێ انچ
تەسویە(ت ویة) بووس واتە بڕیارداربوو
گاروبار
دادوار
گە
مافچ ەاوانێ یچ ئەو زاویچ و زارانە
شەبارا
ەاوانەگانیا هێش ا جێگی نەبووبوو .

13ـ ئەحمەد بەهجەت مامی دایک
ئەح ەد بەهجەا گە ب ا باپی م (حاجچ مەال فەتای) بووس
دابێ ە مامچ دایۆ س شەدارچووانچ ئەگاد یا شەیۆ ییچ
ئۆس انیچ و دواپلە سوپایچ قەداملچ یوزباییچ بوو .مامە
ئەح ەدس م ڤێۆچ ر ینبی و ئەف ەر سوپا و مات اتیۆەوانچ
سەردامچ ئۆس انیچ وس دانەر و وارەێڕ چەند پەرتۆگێۆچ
قوتابیانە
قوتابیانچ
بۆ
بوو
ژماراگاریچ(ح اب)
سەراتاییەگانچ بایوور گوردس ا شە بی ەگانچ سەتە
راب دوودا؛ واس پەرتۆگچ هەنداسە بۆ پۆشچ چوارام (چاپچ
بەەدا  )1929هەرواها یەگێو بوو شەباواڕپێۆ اواگانچ یێخ
مەح وود بەرزنجەیچ وس چاالگێو بوو شە چاالگانچ تێۆۆیین بۆ
دامەزراندنچ یانشینیچ بایوور گوردس ا س پاش یەگەمین
جەنگچ جیهانیچس گاتێو ەۆبەەشانە ەۆ ە ە ەزمەتچ
حۆوومەتچ یێخ مەح ووداوا وس بووبە فەرماندار سواراگانچ
گوردس ا س ئەەەرچچ دوایچ شەبەر ە اپەگاریچ و
بە یێخ
ەۆیا
نانیش ی انپەروارییچ ەەشێو شەوانە
مەح ووددا هەڵواسیبووس وازیهێنا و ەۆیەەی یچ ە تە ەۆ س پاش
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ئەوا شە "گۆمەڵە گوردس ا "(ج یة گوردس ا ) دا شە
"بانگچ
هاوینچ 1922دا بەیدارییۆ د واس شە ر ژنامە
گوردس ا " (ژمارا 1922/8/2 )1دا ئاماژا گ اوا پێچ .ئێ ە
شەبەر ر ینایچ بی اوارینامەگە مامە ئەح ەد بەهجەاس
گەمێو دوورودر ژت باسچ داگەمس چۆنۆە هەتا ئێ ە گەس
باسچ نەگ دووا.
ئەح ەد بەهجەا گە ب ا باپی مەس واتە :ب ا حاجچ مەال
فەتاحچ گوڕ م ەفا سەرگۆییەس دابێ ە مامچ فات ەەانچ
ئەح ەد بەهجەا
دایۆ  .بی اوارینامە داس نووسەگە
گەبەیێۆچ یەگجار گەمچ پار زراوا وس ئەواش بەهۆ پش یوانچ
گەماشەدینچ ب ام) گەوتوواتە داس س
ب ازامەوا(گوڕ
بەڕ نووسێۆچ گۆنچ گوردیچ و یێوازار سلێ انیچ حەف ا
هەی ا ساڵێو شەمەوبەر نووس اواس منیش هەرواس ەۆ
داگەمە
بێداس ۆاریچ داینووس ەواس تەنێ ر نووسەگە
ر نووسچ سەردام.
ەۆیچ و
ئەح ەد بەهجەا شەو بی اوارینامەیەدا گەواژ
بەروار  1953/1/15شەسەراس دانووسێ":شەبەر پی یچ و
بێهێزیچ چاوم و شەرزینچ داس س باش نەنووس اواس ئەبێ
بەدیققەا بیو ن ی ەوا" .شەبی وارینامەگەیدا دابێژێ:
شەدایو و باوگێۆچ فەقی شە سلێ انچ
"من ئەساسە
هاتوومەدنیاوا .باوگ گاریزگەنیچ ئەگ د و ئێ ە بەەێو
ئەگ د .ز ر دیندار و ئی الم بوو .دای ە ەەریۆچ نو ژ و
ەویندنچ قورئا و داالیل بوو .گەمێ ەو نداوار بوو .تەف ی
قورئا و مەگ ووباتچ گاس ئەح ەد یێخ و گوتوبچ دینییە
موتاشەعە ئەگ د .حاسییچس شەهەموو مەنهیاتچ دنیا و فڕوفێڵ
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دوور بوو .شەبەرئەمەس شەنەزار ەەڵقا حورمەا و قی ەتچ
مەە ووسچ هەبوو.
"شەەۆم ەەورات دوو ب ام هەبوو .باوگ س ب اەەوراگەمچ
{سەرن :مەبەس چ شە ب اەەوراگە حاجچ مەال فەتاحچ باوگچ
دایۆ فات ەەانەس گە دابێ ە باپی م:ج } .ە ە مەدراسە
عیل ییە ئەهلییەواس یانچ شە مزەەوا پێییو ند .ژنچ بۆ هێناس
ماب ومنداڵچ بۆبەەێوگ د.
"شەپاش وافاتچ باوگ س گاگ {سەرن  :مەبەس چ هەر باپی م حاجچ
مەال فەتاحە  :ج } .بۆ تەئ ینچ مەعیشەا داس یۆ د بە گاسپچ
و شە تەدری یش{سەرن  :مەبەس چ وانەەوتنەوایە شە
ەو ندنگە مزەەوا :ج } .وازینەهێنا .ئێدارا و ئی ایەما شە
زامانچ باوگ بای بوو.
"ب ایەگچ ت م هەبووس شەمن ەەورات بوو؛ نێو ساڵ بوو .ئەم
ب ایەم ئاسنگەر و بەهێز و قوواا بوو .شەیەڕاەەڕاگدا
غی اتچ
پژاند.
مێشۆیا
ئاسنین
سەر
بەبۆتەگچ
نەیهێناوا{سەرن  :شێ ادا ویەیەس هەیە ناەو ندر ەوا بۆم
:ج...} .هەتا م د .بەم نەوعە گوژرا .زامانێۆیش ەەڕاگەگا
شەەەب یەگ یچ بەیەڕ ئەهاتن .ز ر گوی ار شەبەینا هەبوو.
واحشەا و جەهل! شەەەب ئەمەیاس باوگ قاتیلەگە شە
مەحۆەمە شە حقوقچ(ەۆ ) عەفوو گ د".
تێبینیچ :میابن مامە ئەح ەد بەهجەا نەژیاس تایەڕ
"ب اگوژیچ" یش ببینێس گە ئەواش ی ێو بوو شەبابەتچ
یەراەەڕاس{ج} .
ئەوجا مامە ئەحمەد بەهجەت باسی خوێندنی خۆی دەکا:
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"منیش منداب بوومس شەحوج ا و مەدراسە ئیب دایچ ئەمیو ند.
گەفێ قورئا و تۆزێ فارسیچ بوومس(باوگ ) وی چ منیش واس
گاگ بۆ ەزمەتچ دین و یەرع ب یاتە مەدراسە یەرع شە
مزەەوا .تەسادو س شەو واق ەداس شەسلی انچ مەگ ەبچ
سوڵ ا عەبدوشحەمید
ئەسۆەریچس بە ئی ادا
رویدییە
گ ایەواس گە ئەم مەگ ەبە ز رگەم شەو تانچ ت هەبوو.
سەبەبچ ئەمەش ئەوابوو؛ منداب گە مەگ ەبچ ئیب یدایچ موشۆچ
تەواو ئەگ دس بەگۆمەب ئەچوونە بەەداس شەسەر نەفەقە
حۆوومەا داەلچ مەگ ەبچ ئەسۆەریچ ئەبوو  .شەبەرئەواس
شەسلی انچ ئەم مەگ ەبە گ ایەواس چ حۆوومەا شەمەس ا
نەجاتچ بێ وس چ تەواست(توسط) سەعید پایا تایەفە
سلێ ا بەەچ ەەواس{سەرن  :مەبەس چ شە"ەەواس" گەسانچ
ناس او س مەبەس یشچ شە سەعیدپایاس سەئید پایا ەەندانە:
ج } .گەشەەەب بابانەگا چوو بۆ ئەس ەمووبس سەعیدپایا
تەح یلچ گ د و ئیق یدار و شیاقەتچ دارگەوا .نیهاا بووبە
ەارجە وس بووبە رائی چ یوار داوڵەا وس وازاییچ
وازی
داس ۆەوا .ئەو بووبە واسی ە گ دنەوا ئەم
ەەورات
مەدراسەیە وس من ئەواب گەسێۆ گە داەیچ ئەم مەدراسەیە
و
بووم .هەرچە باوگیش پێییۆش نەبووس بە م زاو
یەوقیشچ نەیۆاندم .چۆنۆە ئەو حەشە عەقلیەا وابووس هەرچچ
بیی ە مەگ ەب بێدین ئەبێس ئەەەرچچ ئێ اش ئەم عەقلیەتە
شە بەعزیۆا ماوا .یەعنچ شە ساڵچ 1306اوا هەتا 1317
ر میچس گە ئەگاتە  1893میالدیچ هەتا ( 1901؟) .ئینجا بووم
بە مالزم سانچ و شە مەگ ەب دارچووم .ئەواڵچ زاب ی شە
قەش ەدزا بووس شە پایاس چوومە گۆی نەجە و بووم بە مالزم
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ئەوواب بۆ تابوور رادییچ قەراداخ .شەپایا ئیداراتە و
سیاسەتە نەقیچ رادییچ راواندز بووم .شەپایاس بووم بە
یوزباییچ(رئی ) و نەقلچ سلێ انچ گ ام.ئینجاس بەفەوجەوا
چوومە گەرگووس .بەرزانییەگا شە حۆوومەا ئوسیانیا گ دس
بەمەف ازایەگچ ەەوراوا چووینە سەریا  .بە م نەیانهێشت
چاوبۆەینەواس یەبەییوونیا گ دین بەرشەبەیانچ .هەر شەناو
چادراگەمانا (50پەنجا) زیات گوی ار و ب یندارما دا.
ئەوانیش شەداوروپش چ ئۆرد گەدا هەیت ( )8جەنازایەگیا
بەجێهێشت .نەتیجەس یێخ عەبدوش ەالم؛ باوگچ یێخ ئەح ەد و
یێخ م ەفا ەی ا و شە مووسڵ ئی دام گ ا{سەرن  :ئەح ەد
بەهجەاس مەالم ەفا بارزانچ بە "یێخ م ەفا" داداتە
قەڵەم  :ج{ .} .سەرن  :راس ییەگە ئەو یێخ ئەبدوش ەالمە
شە مووسل شەسێدارادراس یێخ ئەبدوش ەالمچ دووامە.
یێخ
گوڕ
یێخ محەم ەد
بارزانچ گوڕ
مەالم ەفا
ئەبدوش ەالمچ یەگەمە:ج} .
تێبینیی :مەبەس چ مامە ئەح ەد بەهجەا شە سوڵ ا
ئەبدوشحەمید سوڵ ا ئەبدوشحەمید دووامە( 1909ا )1872گە
هاوسەردامچ نەس ادین یا و موزافەرادین یا ئێ ا بووا.
ئەم سوڵ ا ئەبدوشحەمید دووامە( 1876ا  )1909شە ساڵچ
 1908دا ژ ت گەگا ناچاریا گ د داس وور و بۆ داوڵەتچ
ئۆس انیچ دابنێ و شەساڵچ  1909دا شەالیە "ژ ت گەگا "اوا
شەسەر گار الب او زیندانیچ گ ا .هەر شەسەردامچ ویشدا
یەگەمین گوی ار ئەرمەنییەگا ( 1894ا  )1896روویدا{ج} .
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پاش ئەمەس ئەح ەد بەهجەا باسچ جەنگچ یەگەمچ جیهانیچ
داگا:
"ئینجا حەربچ عوموومیچ 1914م ئی ال گ اس فی قە گەرگووس
گە ئێ ە بووین سەفەربەرگ این و بۆ سووریە سەو گ این .ئەم
مەسافە دوورا؛ ئەسۆەر بەپێ ر یشت .نزیۆچ سچ( )30گیلۆیەس
شەبەرئەمە
بەگۆڵەوابوو.
ئەسۆەریش
تەجهزاتیچ
پێنج ەد( )500نەفەرێ شە ئەهلچ سلێ انچس بەموسەشلەحچ و
بە هەموو واسائی ەوا فی اریا گ د .هەرچە گە ەەڕاینەواس
(بە م) موجازاتە س فی قەگەمانیا نارد بۆ حەربچ قەفقاس.
ئەم ر گا دووراس ئەسۆەر بەپێ بڕ  .ئەم ئەسۆەرا(هەر) ناو
ئەسۆەر بووس وا ئیلالس قی ەتچ ئەسۆەریچ نەبووس شەتەعلی و
تەربییە مەح ووم بووس و ئەو سیالحە گەدرابوویەس قی ەتچ
حەربییە نەبووس چۆنۆە سیالحێۆچ گۆ بووس بەگەڵۆچ حەرب
نەئەهاا .چوار تۆپچ یاەیش ا هەبووسواس شووشە سۆپا
دووگەڵچ شێ ئەهاتە داراوا .ئی ئاوا شەحەرب یۆاین وس
هەرچچ تەجهیزاا و موهی اتێۆچ ئەرزاقیچ فی قە هەبووس
هەموو بۆ دوی ن مایەوا .واشحاسڵس شەپاش ئەم حەربەش
شەناو بەف و سەهۆڵبەندانچ ئەرزڕ م و ئەو ئەت افە چوار ساب
ماینەواس نهایەا حۆوومەا ئەسۆەر بەراڵ گ د و موتاراگە
گ ا .ئینجاس ەۆم هات ە ئەس ەمووب .شەپاش موداتێ؛ شەوێ بووم
بە ئامی فەوج .ئینجا گە ەەبەر وافاتچ گاگ { سەرن :
مەبەس چ باپی م حاجچ مەال فەتاحە :ج } .بی تس بەئیز
هات ەوا سلێ انچ .ئەو حەشەس ماڵ ا شەقەراخ بووس ئینجا زانی
گە ژن س ب اژن س گی و ز ر ەزمچ ت م م دوو وس حەگی چ
ب ازای شە سلێ انچ بەنەەۆیییەگچ موهلیۆەوا شەژ تەداویدا
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ئەم حاڵە مان چ ەەڕانەوام(بوو) بۆ سەر
گەوتووا .ئی
وازییەگەم شەئەس ەمووب .شەسلێ انچ مامەواس بەبێ وازییە و
بێ ئیش .چۆنۆە من ئینگلیزم زووت ناسچ بووس نەموی ت شەژ
حاگ ییەتچ ئەودا وازییە ببین  .هەرچە بەمەعایچ باییش
تەگلیف گ امس قوبووڵ نەگ دس حەت ا تەڵەبچ م ایچ تەقاوتیش
نەگ د .ئین یزار سەورا و ئینقالب ئەگ د"{ سەرن  :ئەح ەد
بەهجەا باسچ ئەوا نەگ دووا مەبەس چ شە "یۆرش"(سەورا)
و " گوداتا"(ئینقالب)چچ بووا :ج} .
ئەح ەد بەهجەاس گەیەگێو بووا شە دامەزر نەرانچ
گۆمەب(جەم ییەا) گوردس ا س شە سلێ انچس شەسەردامچ یێخ
مەح وودداس باسچ حۆوومەتچ یێخ مەح وود بەم جۆرا
ەواراوا داگا:
"یێخ مەح وودیش شە سلێ انچ حوگ داربووس تەیۆیالتێۆچ بێ
سەروپایە هەبووس شەئینگلیزیش ئوسیانچ گ دبوو .شەسەر
تەگلییچ (یێخ مەح وود) ەۆ ؛ ئیل یحاقچ ئەم سەورایەم گ د.
ئەواڵجار گ ام بە ئامی سوارا گوردس ا و چووینە حدوود
ئێ ا و یاەانچ هەوراما  .شە حەربچ عوموومچ زیات رازاشەا
و سەفاشەت گێشا .یۆیچ ئیدارا و تەرتیباا ز ر بێ مانا و
ناڕ ۆوپێو بوو .پڕبوو شە جاسووس و ەاینچ واتە ؛ گەئی ڕ
ز ریا مەئ وورییەتچ ز ر باییا هەیە{سەرن  :مەبەس چ شە
راب دوواس چۆنۆە ئەم
پێنجەمچ سەتە
"ئی ڕ " دایە
بی اوارینامەیە شەو گاتەدا نووس اواس واتە ( )60ساڵێو
شەمەوبەر شەسەردامچ یانشینییچ ئێ اقدا :ج .} .ئینگلیزس
بەهەر فیۆ و بێس ئەوحەشە سلێ انچ بەجێهێشت .یێخ دی ا
و قوواتییەوا هاتەوا سلێ انچ .ئینگلیزس شەپاش
بەەۆ
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موداتێو سلێ انچ ئیشغاشۆ داوا .ئەوحەشەس شەت سچ ئینگلیز؛
من نەم وانچ شە سلێ انچ دانیش و نەی وی ت دوا یێخ
بۆەومەواس فی ارم گ د بۆ تورگیا .شەو ش سەورا گوردیچ یێخ
سەئید بوو .عاداتا حۆوومەا یوبهە شێ ئەگ دمس بە م دی ا
توانی هەرچچ چۆنێو بێ رابو م .یێخ(سەئید) شەسەر بێ
ئی ییاقچ گورداگا ەی ا وس ئەو رائی و پیاو ماقوو نە گە
تەسلی بوو ئی دام گ ا ".
"نیهایەا من بەەەڕانەواش رازیبووم .ئیز نەدرام .مامەوا دوو
ساڵێو هەتا ر ۆەوتنچ م اهەدا شۆزا گە مەن یقە مووسڵ و
گەرگووس و هەوشێ درا بەحۆوومەتچ عێ ا بەم م اهەدا
شۆزانە .ئینجا ئیزندرام .هات ەوا سلێ انچ .شەپێشا ئینگلیز
نەیهێشت بێ ەواس شەمووسڵ مامەوا داس بەسەر .هەرچۆنێ بوو
ئیزن ەواست بۆ بەەدا .گەزانی حەگی ەانوو سووتاوا و
گ اوا و هییچ نەماوا{ سەرن  :ئەوا بەسەر ەاڵە
تا
حەگی هااس شەئەنجامچ پش گی ییەوا بوو بۆ یێخ مەح وود:
ج .} .شەبەغدا هەرچە سەعی گ د هیی داس نەگەوا.
ناعیالج بۆ ئەمە حەگی موزیاقە نەگێشێ بووم بە موعەشلی
مەعای زیات بۆ ئەنارد.
وس گەشە ەارج بووم نیوا
ئەگ دس ەۆی
گەپێۆەوابووین هەموو م ایەگەم سەر
ئەمیوارد و ئەمپۆیچ .ئینجا بووم بە موعەشلی چ مەدراسە
بای
شەجارا
قەراخ .شەوێ ەانووا سووتاواگەم
دامەزرایەواس
تەع ی گ داوا .ئەرز و ئاواگەش بای
بەداراجەیە ئیدارا تەنزی گ ا".
ئەح ەد بەهجەاس باسچ ئەوا داگاس گەبۆچچ پاش م دنچ
ژنەگە س ژنچ نەهێناواتەوا:
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"من گە بەئیز شە  1920هات ەوا سلێ انچس ئەساراا و
ئی ی ار ۆچ ز ر بەهەموو ییداتێۆەوا شە فەعاشیەتا بوو.
ئینگلیز وازییەدار ۆچ حوڕڕ و سەربەس چ بەگەڵو نەئەهااس
مەئ ووریا بۆ ەزمەتچ ئاماشچ ەۆیا هەڵتەبژارد وس زاتە
منیش بەهیت نەوعێ ەۆم تەقدی نەگ د و شێیا دووراپەر ز
ئەواس ام و تەیەبوس و داەاشەتچ وازییەم نەگ د.
شەبەرئەوا گە بە {سەرن  :شێ ادا ویەیەس هەیە گەبۆم
ناەو ندر ەوا :ج } .و ئی یقباشێۆ نەبووس ب ازاگەی حەگی ؛
منداب و بێ تەج وبەبوو .ەۆ و عائیلە پێ ئیدارا نەئەگ ا.
بۆ م اوانەا و ەزمەتچ ئەم ب ازایەم مامەواس ژن بهێنایەس
ئەبوایە داس شەم عائیلەیە هەڵگ تایەس چۆنۆە ژ شەەەب
ئیدارا ناگە  .نەتیجەگە روو ئەگ دا عەجز و
یەگ
ناەۆییچ .شەبەر ئەم تەسەوراتە بۆ ەزمەتچ ب ازاگان س وازم
شەهەموو هەواس و ئارازوو دنیا هێناس چۆنۆە گاگ منچ ز ر
ەۆش ئەوی ت وس ەزمەا و چاگە باوگ چ بەسەرمەوا بوو"...
ئەح ەد بەهجەا گە باسچ ەاڵە حەگی داگا داڵێ:
"حەگی سەمووی(شێبوردا:ج) .س چاوتێ بوو .ئی یقباشپەرست
نەبوو .سەرواتەگە باوگچ هەموو شە میوانداریچ و پیاواتیچ
سەر گ د".
ئەح ەد بەهجەا باسێۆچ بنەچە و بناوانچ ەۆیچ داگا و
دابێژێ:
"ئینجا ئەمەوێ شە ئەهل و سیل یلە دایو و باوگ بدو :
دایۆ می انبەەیچ یە شە ئەماراتچ سۆرا  .باوگ شە ئەیی اتچ
دزاییە .واق ێ گە حۆوومەتچ ئوس انیچ ئەماراتچ بابا و
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سۆرانچ شەناوب د و تەف وتوونا گ د س ئەم والتانە ە ە ژ
ەۆ  .ئەو حەشە باوگ و دایۆ شەەەب ماڵچ
ئیدارا و ئەم
ئاغا ەەورا گە شە ئاغاواتچ دزایچ بوو گەوتوونە سلێ انچ وس
حۆوومەا نیووز و م اش و حورمەتچ بەم ئاغایانەداواس گە
ئێ اش یۆگەتیا ماوا.
"ەا ن شە مەن یقە گۆی نجە و رانیەدا مانەوا وس ەاڵێۆ
گ دوویانە بە
بەەچ ناوبوواس تورگەگا
گە جاس
تیەنگییباییچس گەئێ ا ئەم وازییەیە موقابیلچ ئامی فەوجچ
داراسس یا مودی یورتەیە .حۆوومەا واق ێ گە ئەم
شەناوب دوواس وادیارا بەپیاوا ناوداراگانیا
ئەماراتانە
وازییە و م ایچ داوا(واس) حەقوش ۆووا(ح اش ۆوا) (تا)
شەبەر تەماع و مەنیەعەا جووڵە نەگە .
"من شە سلێ انچ شەدایۆبوومس حەسەب و نەسەبچ ەۆم تەبی چ
باپی ا ەەورام نازان س چۆنۆە
نەئەزانچس ئێ ەش ناو
نەە تووا و نەەو نداوار بوو .
تەئ ییێۆچ عایلەوییا
تەئ یییا ر ژ و مانگگی ا س یا (ساڵچ) تاعوو و ریانەواگە
بووا .نەیانزانیوا بنووسنس شەبەرئەوا هیی شێ مەعلووم نەبووس
گە(ببێ) بە داشیل بەداست ەۆمەواس تەنیا جارجار شەدایۆ
ئەبی ت گە تووڕا ئەبووس ئەیگوا "گیچ م ەفا یێیەبە
نەب ئەەەر بیەڵ ئەم ئیشە بۆ ێ" .شەمەس هەرئەواندا
گە باوگچ دایۆ م ەفا یێیەبەەچ ناوبووا.
تێگەیش
جارجار گەبۆ یاریچ ئەچوومە حەویە ماڵچ ئاغا ەەورا گە
پانایچ بەردای ەگە بەرماڵیا تەق یبە  15د نەمچ ئێ ا
ئاغایە{سەرن :
زیات بووس حەمائاغا باوگچ ئەم جەدری
مەبەس چ شە "جەدری ئاغا"س جەدواەایە گە شێیەدروو بووس
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ەزمێۆچ نێزیۆچ باوگ بووس ماوایەس شە فەرمانگە ئینحی ار
تووتن شە سلێ انچ گاریداگ د :ج } .گە ئێ ا شە ئینحی ار
(تووتن) ئیش ئەگاس پێچ ئەەوت "ئەم ز ر شە ئێ ە ەانەدان اس
شەم ق انە نەبووس یاری
عاجز مەگە "س منیش هیت ەو
ئەگ د .ئەم ق ەیە دایۆ و ق ە حەماغا شە مێشۆ ا نەقش
بووس شەبی م نەچوواوا .واق ێ گە بووم بەزابت و شە مەگ ەب
دارچوومس گەوت ە مەن یقە پشدار و رانییە و گۆی نجەقەواس
ئینجا زانی حەقیقەا ەاڵوان جاس بە و قاس بە و عەشچ
سۆرانن .نەتەوا
ئاغا گە شە نەتەوا می انبەەچ ئەمی
ئەمانەس هەرچەندا ناو و یۆراتێۆیا س سەبەب بە ئینقی ازیا
نەماواس واس بزان شە ە دمامو{سەرن  :ویەگە بەباییچ
ەورییدبە (هەیە) گە
ناەو ندر ەوا بۆم:ج } .نەتەوا
ناونیشانێۆچ ببێ و شە گۆیەش سەعیدبە هەبوو گە عەبدوڵال
بەەچ گوڕ ماواس یا نەماواس نایزان وس نەتەوا ئەمانە().....
بەم الوالدا ب وبوونەتەوا".
گە ئەح ەد بەهجەا شەبارا
سەرن  :ئەم تێبینییە
حۆوومەتچ یێخ مەح ووداوا نووسیو چس مێجەر نۆئیلیش گە
فەرماندار سوپایچ بەری انیا بووا شە سلێ انچ شە راپۆرتێۆچ
نهێنیدا باسیۆ دووا گە شە  1918/12/8دا شەڕ چ می ز بێڵ اوا
داوی چ بە گاربەداس انچ بەری انیا و دابێژێ گەسانچ
هەشپەرست و ە ا شەداور یێخ مەح وود گۆبوونەتەواس بە م
شەالیەگچ دیۆەوا ز ر بەباییچ باسچ یێخ مەح وود داگا شەو
راپۆرتەدا .یایەنچ باسەس گە شە هاوینچ ساڵچ  1956دا و پێش
گۆچیدوایچ یێخ مەح وود شەەەب هاوڕ یان یێخ ئەح ەد
نەقیب و مامۆس ا ئەزیز محەم ەد چووینە ەزمەا یێخ
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مەح وود شە داریۆەشچس بەبایچ باسچ مێجەر نۆئیل و
ئەم سەرچاوایە
بەە اپیچ باسچ مێجەر سۆنچ گ د .سەی
1997س
بۆە (جەمال نەبەز :سەگۆ ژ( )13ئۆگ ۆبەر
"گۆبەرهەم" ژ ( )6سلێ انچ ( 2006ل 66ا  ")95پاینیواڕ یەس
شەەزمەا گۆنەیا گوردس ا یێخ مەح وود نەم دا) .بەم
ق انە مامە ئەح ەد بەهجەا دا دارداگەوێس گە ئەز (جەمال
نەبەز) نەس هەر شە بنەبابچ باوگ ەوا دزایی س بەڵۆو
شەبنەبابچ دایۆیش ەوا داچ ەوا سەر دزاییەگا  .یایەنچ
بی ووا گە
باسەس چەند جار شە مێ دمنداڵی دا شەباوگ
ەزمانچ هەبوو نیش ەجێچ گۆیە بوو  .هێنداگچ دیۆە شە
ەزمەگانچ باوگ شەئەس ەمووب ماونەتەوا وس ر ژنامە
"تەرجومانچ حەقیقەا" یا بەت گیچ ئۆس انیچ دارگ دووا گە
ر ژنامەیەگچ بەنێوبانگچ سەردامچ ئۆس انیچ بووا .ز ر
بەداەەوام گە باوگ ئەو ی انە نەە نە سەر گاەەزس بە م
بەدامیچ ەەشێو ی چ داەێڕایەوا بۆم.
 14ـ ناسنامەکەی ئەحمەد بەهجەت
ناسنامەیەگیش شە ئەح ەد بەهجەا بەجێ اوا گە
بەر وابەر یچ زانیارییچ س انچ سلێ انچ (مدی یة م ار شواء
اش لي انية) شە 1934/7/11دا داریۆ دووا بۆ  .شەو ناسنامەیەدا
نووس اوا گەنێو دایۆچ حەبیبەیە وس شە یار سلێ انچ شە
ساڵچ 1878دا شەدایۆبووا و دارچوو ەو ندنگە جەنگیچ
ئۆس انییە و زمانانچ ئارابیچس ت گیچس فارسیچ و گوردیچ
بەباییچ دازانێ .هەر شەم ناسنامەیەدا پلەگانچ ئەح ەد
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ئۆس انیدا نووس اوا :مالزم ثانيس مالزم
بەهجەا شەشەیۆ
اولس یوزباییچس قەداملچ یوزباییچس شەەەب ساڵەگانچ
بەبەرواریچ ر میچ .شەوادا دارداگەوێ گە تا گۆتایچ یەگەمین
جەنگچ جیهانیچس قەداملچ یوزباییچ بووا شەشیوا  5و 13
ئۆس انیدا .ئەم پلە و پایانە ئەح ەد بەهجەا گە
شەیۆ
شەشەیۆ دا بوویەتچس شەالیە گاربەداس انچ گۆمار ت گەوا
نێ دراوا بۆ گاربەداس انچ ئێ ا وس وارەێڕانێۆچ گوردیشیچ
شەنێو ئەم بەڵگەنامەیەدا هەیە .باسچ ئەوایچ تێدایە گە
شەمای چ  333ر میچ دا مەداشیا زیوینیچ یای ەیەتیچ
وارە توا .قەداملچ شە ت گیچ
جەنگ(شیاقەتچ حەرب)
ئۆس انییدا بە (ئەرگا حەرب) ەوت اوا گە تۆفی واهبیش واس
ئەح ەد بەهجەا؛ قەداملچ یوزباییچ بووا .شەناسنامەگەدا
دارداگەوێ گە شە 1926/11/27دا بووا بە مامۆس ا قوتابیانە
شە یەق واس ئەوجا شە سلێ انچس ئەوجا شە هەڵەبجەس ئەوجا
بووا بە موعەشلی چ موشحە (م ل ملح ) شەنێواندیچ سلێ انچس
ئەوجا شە قەراخ(زاردیاوا) و شە 1938/10/17دا ەانەنشین
گ اوا .واتە 12 :ساب مامۆس ایەتیچ گ دووا .ئەح ەد بەهجەا
شە هاوینچ 1956دا گۆچیدواییۆ د .راوانچ یاد بێ .مامە
ئەح ەد بەهجەا تەنێ یەس گیچ هەبووس ئەویش بەهۆڵەەا
بوو گەەیزانچ گاگە نوور گوڕ ەاڵە حەگی بوو.
 15ـ کوڕی خاڵ  ،نووری مە حەکی
بووس
گاس نوور ەەورات ین گوڕ و منداڵچ ەاڵە حەگی
بوو گە
شەیۆ یچ ئێ ا
شەدارچووانچ ئەگاد یا
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بەئارابیچ(اشۆلیة اشح بیة) بوو .شە چلەگانچ سەتە رابوردوودا
شە سوپا ئێ اقدا ئەف ەر بوو بە پلە "رئی " شەبەرئەوا
شەگاتچ هەڵگی سانچ یۆریچ بارزاندا شە 1943داس شەەەب چەند
ئەف ەر ۆچ دیۆە گورد واس جەالشچ ئەمین بە ( 2004ا
 )1911و نوور ئەح ەد تەها( 21.05.1991ا )08.08.1921س
پێواندییا بەیۆریەواگ دس ەی ا و دادەە ئورفیچ سوپایچ
ەوشلەبارانۆ دنچ دا بەسەریاندا .پایا س
بڕیار
ئێ ا
بڕیاراگە ەۆڕا بەزیندانیۆ دنیا بۆ ماوا ( )15ساب .گاتێو گە
فەی ەب شە  1953/6/14دا چووا سەر تەە چ یانشینیچس ئەم
ئەف ەرانە بەر"شێبوردنچ یافەی ەب" گەوتن .گاس نوور گوڕ
چاود ییدا مایەوا تا
ەاڵ گە بەراڵ یۆ اس هێش ا شەژ
گوداتا سەربازیچ ئێ ا گە شە  1958/7/14بەسەرگ دایەتیچ
جەنەراب(زاعی روگن) ئەبدوشۆەری قاس روویدا .ئەوجاس واس
هەموو ئەو ئەف ەرانە گە رژ چ دوابڕاو سزا دابوو بەە تن
بۆ ەەڕ ندرایەوا وس بەپلە
و شەگاردارگ د س مافەگە
موقەددام (مقدم) دامەزرایەوا .گاس نوور شەسەردامچ یۆریچ
ئەیلووشدا ( )1975/3/26 – 1961/9/11پێواندیچ بە یۆریەوا
گ د و شە ڕیزاگانچ یۆریداس سەراڕا هەموو ە اپەگارییەس
شەالیە گاربەداس انچ یۆریەوا بەرامبەریچس مایەواس پاش
ئایبەتاڵیش شە مانگچ مارتچ  1975وس تازابوونەوا یۆرش وس
هەتا گۆچیدواییشچ شە 1992/1/13دا هەر ئەف ەر پێش ەرەە
بووس بێ هیت جۆرا چاواڕوانییەس.
گاس نوور بەهۆ ئەمەوا گە سا نچ ساب شەزیندا و شە ریز
تێۆۆییندا بووس تەنێ یەس منداڵچ بەرهەمهێناس گە ئەویش
پەروین گیچ بووس پەروین یوویۆ د بە گەماشەدینچ ب ام.
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 16ـ کوڕی خاڵ  ،حسەینی مە حەکی
ح ەین شەسەراتاوا قوتابیچ بووس بەالم قوتابییەگچ سەرگەوتوو
نەبووس م ڤێۆچ نیش انپەرواربووس چەندجار گەوتەبەر یا و
ە تن و زیندانیۆ د س بە م گۆڵچ نەداس ماوایەس واس
گارمەند ۆچ ەیۆە فەرمانگەیەس شەگاردا بووس دوایچ شەواش
دارگ ا .ئەوجاس جاروبار شە الدێ(قەراخ/زاردیاوا) ەەریۆچ
گش وگاب بوو .ح ەین م ڤێۆچ ئازا و چاونەت س بوو.
قادر می زاگەری شە"بی اواریچ مێژوویەگچ پڕ شە یانازیچ"دا
(بەرەچ یەگەم ل )60باسچ ئەوا داگاس گاتێو ەۆیچ و ح ەین و
چەند گورد ۆچ دیچ شە یوئەیبە(ی یبة) نێزیو بەس ا سەرباز
بوو و نایب ئەرییێو گەنێو فەی ووز بووا ەاڵ ە بەگورد
گ دوواس ح ەین شیچ نەەواردوواتەوا وس بەنی اقەگە
س اواندوویەتە ئەو گاب ایە" .قادر می زا گەری گە ح ەینچ
باش ناسیوا دابێژێ :ح ەینچ مەالحەگی گوڕ ۆچ ئازا و
گوردپەروار بووس شەتەنگانەدا چاونەت س بوو(هەر ئەوێ).
ح ەین هەر یەس منداڵچ هەبووس نێویاننا"سەرگۆ" بەنێو
ەوند "سەرگۆ"وا.

 17ـ مستەفای کوڕی خاڵ  ،مچەی مە حەکی
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م ەفا گوڕ ەاڵ گە بە"میە مەالحەگی " ناس اوا؛ هەر
شەتەمەنێۆچ مێ منداڵییەوا شەالدێ(قەراخ) ەەریۆچ گار
گش وگاب بوو .بەق ە ەۆش و ەاڵ ەزانیچ نێو دارگ دبوو.
ەەڵو بەتایبەتیچ ەەنجا دایاندواندس ئەویش ق ە سەی
بووس جار واهەبوو ق ە راقیشچ
داگ د و زمانیشچ پ
راح ەتیچ ب ای
داگ د؛ بە م شێیاننەداە ا .جار ۆیا
ئەح ەد دیبوو شەەەب چەند گوڕ ۆچ ەەن س شەگاس ب ای چ
پ سیبووس ئەرێ گاس ب ای ئەمانە ب ادار تۆ ؟ ئەویش
ئاس بۆچچ؟ میەش ەوتبوو ":ثەی (سەی )گە س
ەوتبوو
ثەی (سەی )گە س ئەمانە گەثیا (گەسیا ) پەنجا فلثچ(فل چ)
شەباەە نییە و گەچچ ەۆییا بەواتەنچ ئەذانن(ئەزانن)"
جەمال ئاەا(جەمال حەگی ) گەنێوانچ شەەەب میە ز ر ەۆش
بووس هەموو جار و دایگوا"ئەمڕ واتەنی س شە پەنجا فل
ز م شە ەی فاندایە"! مناڵەگانچ میە(م ەفا) ئەمانەبوو :
ساالرس سواراس سەرگەواس محەم ەد.

 18ـ خوشکەکانی دایک (پوورەکان )
ەویۆچ ەەورا دایۆ نێو حەپ ەەا بووس یوو
شەماڵچ ەاڵوان داژیا .ەویۆە ەیۆە دایۆ نێو
بوو .پوورائامینەم ژنچ قادرئاەا سەئید ئاەا
ەوند ۆە سەر بەیار چۆە
بوو .جافەرا
مناڵەگانچ پوورا ئامنەم نەجاا و ئێزاا و ئازاد

نەگ دبووس
ئامینەەا
جافەرانیچ
زاردیاوایە.
و نەوزاد و
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نەس ین و پەروین و پ ینگ هەموویا شە جافەرا شەدایۆبوو .
قادرئاەا زاواما شەەەب مناشەگانچ و ب اگە ەەریۆچ
گش وگاب بوو شەوێ وس ژیانیا بەواداب داسەر .نەجاا هەر
شەمنداڵییەوا هاتە سلێ انیچ و شەماڵچ ئێ ەدا داژیا وس
قوتابیانە نێواندیچ تەواوگ د وس پاش بڕینچ گۆرسێۆچ
پەرواردایچ؛ بووبە مامۆس ا قوتابیانە سەراتایچس بە م
بەداەەوا بەنەەۆیییەگچ گوتوپڕ شە  2011/5/23دا
گۆچیدواییۆ د.
 19ـ ئازاد قەراخیی ،کوڕی پوورە ئامنەم
ئازاد گوڕ پوورم(ئازاد قەراەیچ) هەر شەڕ ژانچ سەراتا
یۆریچ ئەیلووشەوا وس شەتەمەنێۆچ ز ر ەەنجییدا؛ واز شەگار
تاوانبار
گش وگاڵیچ هێنا وس بووبە پێش ەرەە دژ بە شەیۆ
وس ئازایانە شە یەڕاگاندا بەیدارییۆ د وس واس
ئێ ا
پێش ەرەەیەگچ ئازا و شەەۆبووردوو نێویدارگ د .شەڕیز پارتچ
یداس سەراڕا دوژمنایەتیچ و بەربەراگانیۆ دنچ شەالیە
شەو
مەح وود ئەشچ ئۆس ا (ەوشەفیڕنەەوشە) وس ئەوانە
قومایە س پێشۆەوا وس تەنانەا جار ۆیا بەئەندامچ گۆمی ە
نێواندییچ پارتیچ هەڵبژ دراس بە م گە هەڵو چ وارە ا دژ
بە حیزبحیزبێنە و یەڕ گوردگوژیچ(گەنێویاننابوو "ب اگوژیچ")
وس گەوتە مانگ تن بۆ ئای یچ شەنێو گۆیۆچ پارشەماندا
شەهەوشێ س بەر دژایەتیچ چیۆاوەۆر و گاسەشێ ەگا گەوا وس
جاراگچ دیچ هەڵنەبژ درایەوا.
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پاش ئایبەتاب(مارتچ  )1975هەشێو هەڵۆەوا بۆ
هەردووگ ا (ئازاد و ئەز) گەچاوما بەیەس بۆەو ەوا .ئازاد
شەئێ انەوا هاا بۆ نەم ا؛ بۆئەوا سەرپەری ییچ یو نچ
دامەزراندنچ ئەو پێش ەرەانە بۆا گە بەیێوا "گۆمەڵیچ"
Kontingentشە نەم ا وارەی ابوو  .شەبەرئەوا هەر ڤیزا
نەم ا هەبووس نەیداتوانچ بێ بۆ ئەڵ انیا .ئەز چووم بۆ
نەم ا و یەگدی ا دیچ.
شەو چاوپێۆەوتنەدا باسچ ەەشێو ی چ گ د وس دارگەوا بۆم گە
شەپارتچ و حیزبحیزبێنە و ەۆبەس نچ پارتچ بەئێ انەوا ز ر
پ سچ شێچس
ناڕازیچ بووا .گە باسچ ئایبەتاڵ
ەوتچ":جەالشییەگا ئەو ئایبەتاڵییەیا ز ر پێیۆش بووس
پێیانوابوو گە پاش ئەوا داتوانن داست بەسەر بزووتنەوا
گوردایەتییدا بگ وس واس تاگە هێز و شەمەیداندا داربۆەو .
گۆمۆنی ەگانیشس هەرواس جەالشییەگا س ئەوایا پێیۆیبووس
پێیانوایە بەئ ییەگا بەڕ واب دنچ ئەوا نێویناوا نێوچە
ئۆتۆنۆمیچ دادانە داست ئەوا  .هەرچەندا جارێ بەئ
ر ۆەس بە م ئەوا هەتاسەر نابێ" .بەئازادم
شەەەڵیا
ەوا":باسچ ئەوا داگ ێ گە ز ر گەس هەبوو بەبڕیار
مەالم ەفا رازینەبوو وس دایانوی ت یۆرش در ژابۆێشێ؛
بە م مەالم ەفا و یا ئێ ا هەڕایەیا گ د گە ئەەەر
بجووڵێنەوا پەالماریا دادا " .ئازاد ەوتچ ":مەال م ەفا
بەجارێ هیوا بڕابوو .چۆنۆە ئەو پایقوشە گە یا ئێ ا
ە تیچ شێچس بەال مەالم ەفاوا چاواڕواننەگ او بوو .ئەو
وس زمانچ
بوو
گە شەداوروبەر
گوردا ەو نداوارانە
ئەوروپاییا دازانیچ وس پێواندییا بە ئەوروپاوا هەبووس وایا
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شە مەال م ەفا ەەیاندبوو گە ئەم یۆا و ئەوروپا هیت گاتێو
پش چ یۆرش بەرنادا " .ەوت س"ئەوانە واس گێ؟" ەوتچ ":واس
ئی ەا یەریف وانلچ( 19.11.2011ا  )1926و م ەفا قەراەچ
و سامچ محەم ەد ئەبدوشڕاح ا و دارا تۆفی و گێ و گێ.
بێجگە شەمەشس مەال م ەفا پێیوابوو ئی ائیل ەەورات ین
هێز ئەم جیهانەیە وس هەموو گار ۆچ ەەورا شەداست دێ وس
ریشچ ئەم یۆا و یا ئێ ا بە داست ئی ائیلەوایەس گەچچ
گە یا و سەددام شە جەزائی شەەەب یەس ر ۆەوتنس داس بەجێ
ئی ائیلییەگا شە گوردس ا رایانۆ د وس ئەم یۆا و ئەوروپا و
گورا
نەتەوایەگگ توواگا
ەش ییچ گۆمەڵە
سۆ تێ
ڤاشدهای گە ەەڵۆچ ئێ ایە(سەرن  :مەبەس چ ئازاد ئەوابوو
گە گورا ڤاشدهای ەەڵۆچ نەم ابووس دوایچ دارگەوا گە گورا
ڤاشدهای  14.06.2007( Kurt Waldheimا  )21.12.1918گۆنە
نازیچ و هی لەریچ بووا شەبەرئەوا نەی وانچ ەۆ بپاڵێو ەوا
بۆ سەر گایەتیچ گۆمەڵە نەتەوا یەگگ توواگا :ج ) .هەموو
پش گی یچ یا و سەددامیانۆ د .ئەمانە هەموو بوونە هۆ ئەوا
مەالم ەفا گە تەمەنیشچ تێپەڕیۆ دبووس تەندروس یشچ
بەراوە اپچ داچووس هیت داروویەس شەپێش ەۆیەوا نەبینێ و
ورا بەربدا و دواڕ ژ ەۆیچ و گوردیش بداتە داست چارانووس
وس دووریش نییە ز ر نەژیچ" .ئەوجا ئازاد ەوتچ":ئەوا
مەالم ەفا
بەبڕیار
گەداییێیتس ز ر گەس هەبوو
رازینەبوو و حەزیا بەدر ژادانچ یۆرش داگ دس بە م
شەهەڕایە مەالم ەفا و یا ئێ ا دات سا س ئەو ق ەیە ز ر
ەەورا داگ ێ .راس ە گەسانێو هەبوو دژ ئایبەتاب بوو س
ەۆی یەگێو بووم شەوا ؛ بە م ئەو ژمارایە ز ر نەبوو .بێجگە
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شەواش هێنداس شەوانە گە ئامادا هەموو جۆرا قوربانییەس
بوو س گە هەواڵچ ئایبەتاڵیا بی تس نەهاتن بەئارامیچ شەەەب
یەس ق ەبۆە و بی وڕایەس ەە ڵە بۆە س بەڵۆو گەوتنە ە یا
و ەۆگوی ن وس ئەواش پش چ ەەڵۆەگە پ ساردگ داوا .گاتێو
چوومەال فەتای ئاەا(سەرن :مەبەست فەتاحچ گوڕ حەمەئەمین
ئاەا نۆڕگە :ج ) .فەرماندا هێز ەەباا گە بەگاژیو
ناس اوا و ق ەمۆ د شەەەڵچ شەوبارایەوا؛ فەتای ئاەا ەوتچ:
ئەوا راس یچ بێس سەراڕا هەموو ر ز و ەۆیەوی ییەگ بۆ
بی وڕ چ گاژیوس سەر س بارزانچ چچ بیەرموێس ەو ڕایەڵیچ
داگەم و شە ق ە دارناچ ".
بەئازادم ەوا":پاش داەۆیانیچ  11مارتچ 1970س ر ژ ۆیا
نامەیەگ پێگەیشت شەشەندانەوا نێ درابوو بۆمس گە گ دمەواس
نامەگە هچ گاس فەتای بووس نووسیبوو گەشەەەب ئیدری
بارزانیچ ( 31.01.1987اا  )1944هاتووا بۆ شەندا وس دایەوێ
بزانێ ئایا گار ۆ هەیە بۆ گوردس ا س تا بنووس بۆ وس ئەویش
بیۆا بۆمس داس بەجێ وارام دایەوا وس وارامەگەم بە پۆس ە
"پەشەپۆست" ناردبۆ س تاواگو هەر ئەو ر ژاس یا ر ژ و پاش
ئەو ر ژا پێیبگا و نووسیبووم بۆ س تۆایە با سەر ۆچ بەرشین
بداس چۆنۆە ڤیزا بەری انیا نادا پێ تا بی بۆال س
بەپێوی چ دازان چاوما بەیەكبۆەوێ .پاش هەف ەیەسس یا
داڕ ژس وارامچ نامەگەم پێگەیش ەواس گاس فەتای نووسیبوو
ناردووا بۆمس شەو هۆتێلە
گە نامەگە
ئەو ر ژا
ەواس وویەتەوا وس پاش هەف ەیەس بەڕ ۆەوا ر چ گەوتوواتەوا
ئەو هۆتێلەس گارمەند هۆتێلەگە پێیگوتووا نامەیەگچ بۆ
من بوواس شەوارامدا
هاتووا؛ گە گ دوویەتییەوا نامە
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نووسیبوو ؛ نایەوێ بێ ە ئەڵ انیا وس داەەڕ ەوا گوردس ا ".
بە ئازادم ەوا گە شەواپێش شەەەب گاس فەتای نەچاوما
هەبوو .شەەەب
بەیەس گەوتبوو نە بەنامە پێواندیی ا
نامەگەی دا هێنداس ب وگ اوا گاژیۆ نارد بۆ  .ئەمەش
یەگەمین و دوا پێواندیچ من و گاس فەتای بوو .گە هۆتێلەگەیچ
بۆ من نەناردبووس دیارا گە
ەۆڕیبووس نێونیشانچ تازا
ئارازویچ پێواندیچ بەمنەوا نەبوواس ئازاد ەوتچ":شەسەر تۆ
چەند جار قڕام هەبووا شەەەب دوگ ۆر مەح وود(ئۆس ا ) و
یەم ەدین (موف چ) و حەبیب(محەم ەد گەری )؛ دایانگوا
"بەهیت جۆر و نابێ ر بدرێ پێچ بگەڕ ەوا گوردس ا و بێ ە
نێو یۆرش .ئەو دوژمنچ یۆریە وس داس چ بگاتە ئێ ا هەموو
ی ێو تێۆدادا" .ەوت ئە هەڵو چ ئەوانە شەسەر گاژیو
داژمێ درا و شەنێو یۆریدا بوو چچ بوو؟ ئازاد ەوتچ":هیت
دانگیا نەبوو"{ .سەرن  :شەپاییز 1969دا شە هامبور داژیام و
ەو ندنچ یەگەم تەواوگ دبووس داس ۆ دبوو بە ەو ندنچ
دووام .شەهاوینچ ئەو ساڵەدا واس ئەندامێۆچ نوگ ە NUKSE
شەەەب هاوبی ا ب وسۆە ئیب اهی و یۆسف زاند بەیداری انۆ د
شە سیانزامین گۆنگ ا گۆمەڵە ەو ندگارانچ گورد  KSSEدا
گە شە بەرشینچ ر ژئاوا شە  11ا  1969/8/17بەس ا وس چاوم
گە بە نێو
بەەەشێو گەس گەواس شەوانە داراتۆفی
سەرگ دایەتییچ یۆریەوا هاتبووس شەق ەگ دندا شەەەڵیا س بۆم
دارگەوا گەینوبەینێۆچ ە ا هەیەبۆ رازیۆ دنچ مەالم ەفا
بە هێنداس فشەما س تاگو یۆرش بواس ێ و حیزبچ بەئ
ب وانێ ەۆ گۆبۆاتەوا وس داوڵەتە زشهێزاگانیشس شەپێش
هەموویانەوا ئەم یۆا و رووسیاس ب وانن شەەەب رژ چ بەئ چ
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بازرەانیچ بۆە س شەبەرئەوا بڕیارمدا بگەڕ ەوا
ئێ ا
گوردس ا وس داوابۆەم ر بدا پێ بی ە نێو یۆرش؛ بەمەرجێو
بەنانچ ەۆم بژی و داوا هیت جۆرا پایە و پلەیەس نەگەمس
بە م داروداس ە داوروبەر بارزانچس واس ئازاد قەراەچ
باسیۆ دس شەدژ ئەمە واس ا و نەیانهێشت ج } .ئازاد
دایگوا"پێیانوابوو؛ تۆ داتەوێ جێگە بەوا شە بۆەیتس
پێ گوتنس ئەو نایەوێ جێچ گەس بگ ێس دایانگوا ئە بۆچچ
دێس یۆرش پێوی چ بەو نییەس گە هەموو هێز ەۆ دژ بە
پارتی ا ە وواتەگار" .ئێد پاش ئەو جاراس ئازاد و ئەز
بەیەگنەگەوتەوا .بە م جاروبار بەتەشەفۆ
چاوما
ق ەمانداگ د شەەەب یەسس تا ماوایەگچ گورا پێش گۆچیدوایچ.
یەو  2000/1/12دا گۆچیدواییۆ دس
ئازاد شە دامژمێ 23
راوانچ یاد بێ.

 20ـ باجی گوڵچین
باجچ ەوڵیین ژنێۆچ ەەڵۆچ سەرگۆ زاردیاوا(قەراخ) بوو.
شەسەردامیچ ە انییەگە جەنگچ یەگەمیچ جیهانیچ و پەتا
ریانەوا بەنێوبانگەگەدا گەسوگاراگە هەموو م دبوو و
بەتەنێ مابوواوا .ماڵچ باپی م (حاجچ مەال فەتاحچ باوگچ
دایۆ ) ە تبوویانە ەۆیا وس گەدایۆ یوو بەباوگ گ دبووس
شەەەب دایۆ ناردبوویا بۆ ماڵچ باوگ واس یارمەتیدار ۆچ
دایۆ وس هەتا گۆچیدواییۆ د هەر شەەەب ئێ ە داژیا وس ئێ ەش
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واس نەنۆچ ەۆما تەمایاما داگ د .گەمنداب بووم دایب دم بۆ
قوتابیانە وجاروبار بۆ ەەڕانیش .باجچ ەوڵیینس هەرچەندا
پی اژنێۆچ سادا وس شە ەو ندنەوا و نووسین بێبەش بووس بە م
سەرچاوایەس بوو بۆ ئەف انە وچی گچ دامیچ .جار وا هەبوو
شە دا نەگە ماڵ ا س یا شەبەردارگەەەما دادانیشت وس
ئێ ە مندا نچ ەەڕاس شەوانە {یەهابچ یێخ نوور (یەهید
یەهاب) و ئەنوار گەری ە فەندیچ(دگ ۆر ئەنوار) و بورهانچ
ب ا و ئومەر سەبیحەەا (ئوام واس ا سەعید) و سەالحچ
واس ا ساڵحچ چایییچ و ئەبدوشچ مەال سەعید(مەال ئەبدوول) و
ئایشێچ ەویۆچ} بەگۆمەب شەبەردام و داوروپش چ؛ گۆڕما
دابەست وس ئەویش چی گچ د و و درن و یا پەریا و
دووەونەچارێ و چەرەوفەشەگچ داەێڕایەوا بۆما  .هەمووما
گش و ماا ەو ا بۆڕاداە ا .جار ۆیا باسچ گاب ایەگچ
گ دبۆما گە نێو ناشەپێپا بووا وس ەوایە شەسەر جەردایەتیچ
ەی اوا و فەرمانچ شەسێدارادانچ دراواس دایگوا ەۆ پەتچ
سێداراگە گ دا ملچ ەۆ س بە م باجچ ەوڵیین هەمووگاتێو
دادا و
هەروا ئارام نەبووس گەتووڕاببوایە جنێو سەی
جنێواگانیشچ هێندا ەۆش و بەتام بوو س گەس دڵچ نەدایەیا
پێیا س بەڵۆو حەزیا داگ د بە جۆر و بیدو نن گە رگچ
هەڵب ێ و جنێوبدا .جار واش هەبوو شەجیاتچ جنێوس پانچ
بەرزاگانچ داە تە ئەو گەسە و دابوو بەپێۆەنین .شەم دواییەدا
شەبەرپی یچ ز ر هەڵنەداس ایە سەرپێیا س ئەودامە دابوو
بیەینە بەرداس یچ وس بیدو نین تا
پێ واگانچ ەۆما
تووڕادابێ و جنێوا ەۆیەگانچ دادا و پێ واگان ا تێداە ێ وس
دابوو بەپێۆەنینێۆچ ز ر.
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 21ـ کۆچی دواییی خاڵە حەکیم
گۆچیدواییۆ د .ئەوا
ئەو یەوام شەبی ا گە ەاڵە حەگی
پیاو ۆچ تەندروست بوو .هیت
دامانزانچ ەاڵە حەگی
نیشانەیەگچ نەەۆییچ پێوادیارنەبوو .یەو ۆیا شە پایز
بوو .شە قوتابیانە
1942دابوو ئەوگاتە تەمەن ( )9سا
سەراتایچ بوومس پاش نیوایەو بووس شەپڕ شەەەو راپەڕی
شەدانگچ ە یانچ دایۆ و ب اڕ گ دنچ .ەویۆەگانیش شەداور
گۆبووبوونەوا و داە یا وس زانی گە ەاڵە حەگی بەمەرەچ
گ وپڕ گۆچیدواییۆ دووا وس هەرئەو یەوا هەواڵیا هێناوا
بۆما  .هەرئەو ر ژا ەەڵۆێۆچ بەژمارا یەگجار ز رس شەەەب
تەرمچ ەاڵ چوو بۆ ەۆڕس انچ سەیوا  .ەاڵ شەنێو ەەڵۆچ
سلێ انیدا ز ر ەۆیەوی ت بووس چۆنۆە بەرچاوتێ و بەدانگ
هەموو شێقەوماو ۆەوا داچوو .راوانچ یاد بێ.
 22ـ رۆڵی باوک لەپێگەیاندنمدا
شە ەانچ حاجچ ئاەا
واس شەمەوبەر ەوت س باوگ
فەتحوڵ ( 1860ا  )1925گە بووبوو بە ملۆچ تۆفیقەفەند
گوڕ س ژوور ۆچ بەگ گ تبوو بۆ گووتاڵی ییچ و بازراەانییچ
تووتنس گە دوایچس ئەو ژوورا تەنێ بوو بەیو نچ پێواندیۆ د
بە د س ا و ناسیاوانەوا .مام تۆفی س واتە؛ باوگچ دارا تۆفی س
گە ەاوانچ ەانەگەبووس ئەویش هەر شەو ەانەدا ژوور ۆچ
هەبوو .مام تۆفی و باوگ د ست بوو  .دارا و ئەزس هاوپۆشچ
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یەس بووین شە قوتابیانە نێواندیچ سلێ انچ .یایەنچ باسەس
ئەو ر ژانە گە پشوو قوتابیانە بووایەس باوگ منچ شەەەب
ەۆ داب د بۆ ژووراگە شە ەانەگە .بێجگەشەواشس بۆ
سەردانچ هەر گەسێۆیش بیووایەس منچ داب د شەەەب ەۆ وس
دایگوا؛ بۆئەوا ەەڵو بناسیت و چاوا بۆ ەوا .بە م
دایگوا؛ گەیەگێو شەەۆا بەتەمن ق ەیۆ دس باش ەو بگ ا
شێچس بزانە چچ داڵێچ وس هیت گاتێو ق ە پێ ەبڕا .ەۆئەەەر
وی ت ق ەیەس بۆەیتس دابێ شەپێشدا بیێیت":جەناب ا
ر دادا ی ێو بیێ ؟" ئەەەر ەوتچ:ئاس ئەوجا ز ر بەیێنەیچ و
بەوپەڕ زمانشی ینییەوا ق ەگەا بۆە" .باوگ ز ر گەسچ
داناسچ وس ز ر گەسیش باوگ یا داناسیچ .هەر بەوهۆیەیەواس
ز ر گەس منیا داناسچ .هێنداس شەوانە داهاتن بۆ سەردانچ
باوگ س گارمەند و گاربەداس چ سەردامچ ئۆس انیچ بوو  .هچ
وایا تێدابوو بەت گیچ ق ەیانداگ د شەەەب باوگ  .چەند
ئارابێۆچ مووس ویچ و بەەداییشس سا نێو بوو شە سلێ انچ
گارمەندبوو وس بووبونە ناسیاو باوگ  .گەداهاتنەال باوگ س
بەئارابیچ شەهەموو بارایەگەوا دادوا  .منیش بە ەو گ تن
شێیا و ق ەگ د شەەەڵیا وس پەناب دنەبەر ئەو ئارابییە
و پەرتۆگە
و حەدی
گە شەەو ندنچ قورئا
راوانە
بووبوومس هەر شەمنداڵییەوا ەوێ و زمان
ئارابییەگانەوا فێ
بەو دوو زمانە(ت گیچ و ئارابیچ) راهاتن .ئەەەرچچس شەەەب
تێپەڕبوونچ گااس زار ت گیی ە ەپشت ەوێس چۆنۆە گارم
پێینەبوو .بە م ئارابییەگەم بەرابەرا بەهێزت و بەهێزت گ د.
فارسیچ بوومس
بەڕ ۆەوتێۆچ سەی یشس هەر شەمنداڵییەوا فی
چۆنۆە گۆن ییانە ئێ ا شە سلێ انچ گە بە"یابەندارەانە"
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بەنێوبانگ بووس شەسەرووماڵچ ئێ ەوا بووس بەتەواویچ شە گۆ نە
باریۆەگە قاواەانە سەرچی ەنەوا .گۆن ڵ و ەێزا و
گارمەندانچ گۆن ییانەگە فارس بوو ؛ گەبەڕ دا داڕ یش نس
بەفارسیچ ق ەیانداگ د .چەند منداڵێۆیا هەبوو داهاتنە
گۆ س ئەزژ واس مندا نچ دیۆە ەەڕاس داگەوت ە یاریۆ د
شەەەڵیا  .ئەوا بەفارسیچ ق ەیانداگ د وس منیش هەوڵ دادا
بەو زمانە ق ەبۆەم شەەەڵیا  .شەواواس زمان س بە فارسیش
راهاا .ئێد گە باوگ ئەوا زانچس ز ر پێییۆش بوو .چەند
و
"ەل ا "(ەوڵ ا )
واس
فارسیچس
پەرتۆگێۆچ
"ب ا "(بوس ا ) و یاهنامە و ....ه د بەرابەرا ە ە پێش و
ەوتچ؛ زمانەگە بەباییچ فێ بە .ەو ندنەوا فارسیچ بۆ من
زاح ەا نەبووسچۆنۆە تیپەگانچ واس تیپە ئارابییەگا و
تیپەگوردییەگا بوو  .گەدامیو ندنەواس باوگ ەو یڕاداە ا
شێ وس هەڵەگانچ راس داگ داوا بۆم وس ماناگانچ تێ داەەیاند.
ورداوردا ژمارایەگچ باش هۆن اوا فارسیچ هچ سەئدیچ و
حافز یی ازیچ و یانامە فی د سی شەبەرگ د .ەەشێو شە
پیاوا گۆنەگا گە داهاتنە ال باوگ فارسییا دازانچ .یەگێو
شەوانە جاف سا بووس هەورامیچ بوو .زووزوو داهاتە سلێ انچ و
سەردانچ باوگ یشچ داگ د .هەڵبەس چ فارسیچ ز ر شەبەربوو.
باوگ پێیداەوا :داەوێ شە جەماشیش بگ اس ئەمیش هەڵبەس چ
فارسیچ شەبەرگ دووا .جاف سا ەو یڕاداە ا شێ و ئافەرین چ
داگ د وس منیش ەەیۆە دایگ ت  .گەچووی ە قوتابیانە
نێواندیچ و زان گەس وازم شە فارسیچ نەهێنا .شە بەەداش گە
فارسزمانچ ز ر شێبووس هەر فارسێۆ بدایە؛ بەفارسیچ ق ەم
داگ د شەەەڵچ وس ر ژنامە فارسییش داگڕ و دامیو نداوا وس
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ەو شە رادیۆ تارا داە ا .ئەوابوو بە بنیینەیەس بۆم گە
شە ئەوروپا ب وان یەگێو شە ەو ندنەگان شە سنوور زان چ
ر ژهە تناسییدا بۆەمە بابەتچ ئێ انەوانیچ وس بب ە پ پۆڕ
تێیدا.
ەۆتنەس هەر شەمنداڵییداس گاتێو شە قوتابیانە
هێژا
سەراتایچ و نێواندیچ و دوانێواندییشدا بوومس شەپاب ەو ندنچ
وانەگانچ قۆتابیانەداس شەسەر وی چ باوگ س پەرام بەەو ندنچ
زما و و ژا ئارابیچ و پەرتۆگە ئایینییەگانچ ئی الم داس تا
شەبەرگ دس بەەۆ و
هەموو قورئا و ژمارایەگچ ز ر حەدی
یارازابوو بە راڤە(ی ی) و شێۆدانەواگانییەواس ئێ ەش
شەبەرا .شەم ەو ندنەیدا ەەشێو
بەیێۆچ قورئا و حەدی
زانا ئەو سەردامە یارمەتی یاندا .باوگ بۆ ماوایەگچ در ژ
ەانەقا راە تبوو بەمانگانە بۆ یارمەتیدان .
مەال ئەبوبەگ
مەالئەبوبەگ زانایەگچ ژ هاتیچ بوو .یێخ محەم ەد ەاب گە
ز ر د س چ باوگ بووس ئەویش شەم روواوا یارمەتی چ دا.
مامۆس ا رایید زاگچ گابا گە ئەف ەر و هەندازیار
سەردامچ ئۆس انیچ و باواڕپێۆ او یێخ مەح وود بووس واس
دیپلۆماا نارد بۆ گۆنگ ا سێڤ شە پاری س بە م ر یا نەدا
داسە تدارانچ سەردامچ
بگاتە ئەوێس و هەرواها بۆال
قەی ەر رووسیاس ر ینبی ۆچ ەەورا ئەو سەردامە بووس
ماوایەگیش بەڕ وابەر زانیارییچ سلێ انیچ بووس واس ب ا
باوگ وابوو .ەەشێو یت شەبارا پێواندیچ گۆمە یەتیچ و
هەڵ وگەوتەوا شەەەب ەەڵوس هەر شەمنداڵییەوا فێ بووم شێچ.
ئەمە بێجگە شە سەراتا مات اتیو و زان چ ەۆڕسو .داەچ
ە ان شە  1940/8/13دا گۆچیدواییۆ دس گە هێش ا تازا
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چووبوومە قوتابیانە ەاشیدییە .راوانچ یاد بێ و یاد
زیندووا شە دڵ دا .شە حاجچ واحیداوا گە بە منداڵیچ شە بەەدا
و بەس ا ژیابووس ەۆ و بەرەە ەانچ ەێزانچ زوو زوو داهاتن
بۆ سەردان ا س ئارابیچ ئێ اقیچ (جییە) فێ بووم.
ئەم ەو ندنە ف ابابەتە؛ ز ر قورس بووس بەتایبەتیچ بۆ ئەو
تەمەنە منس چۆنۆە؛ نەس هەر ەو ندنچ زمانچ ئارابیچ و
فارسیچ و ئایینچ ئی الم بووس بەڵۆو ەەشێو بابەتچ دیۆەیچ
داهاتە سەرس واس بابەتەگانچ ژی بێژیچ(اش نط ) .هەر بۆ و نە:
چوار ر ژاگە(اشن ب االرب ة) :یبه(شێیوو )س تباین(شێۆنەچوو )س
م اواا(واگیەگیچ)س نقیض(دژیەگیچ)س گەچەند ر ژ و ق ەیا
شەسەرداگ ا .هەرواها ق ەزانیچ (عل اشۆالم)  Rhetorikو
ئەس ێ اناسیچ (عل اشهیتةس عل اشیلو)یچ داە تەوا .ئەو
سەردامەس ئەم ەو ندنەم ز ر پێناەۆش بوو .جار واهەبوو دا
دامژمێ شەسەریەس بووس ئەەەر ئەور ژا پشوو قوتابیانە
بووایە .بە م گە ەەورابوومس بەتایبەتیچ گە چوومە زان گە
بەەدا وس ئەوجا بوومە مامۆس ا قوتابیانەگا و؛ دوا ئەواش
...بۆم ر نبوواوا گە باوگ چەند ەۆبەەشانە ەزمەتچ منچ
گ دووا وس چەند سووت شەو پێواندیچ و د س ایەتیچ و
هاوڕ یەتییە وارە تووا گە باوگ شەەەب ەەڵۆانچ جۆرجۆر
هەیبوو.
 23ـ خانووەکەمان و دراوسێکانمان لە سلێمانی
ئەو ەانووا تێیدا شەدایۆبوومس ەانوویەگچ گۆ بوو .ەەشێو
فەرهەنگچ ئاڤاهی ازیچ(م ار ) گۆنچ گوردیچ
ئاسەوار
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پێوابووس واس چەند ساڵێو بەر شەئێ اس زانا یو نەوارناس
مامۆس ا ئەبدوشڕاقیب یوسف داس نیشانیۆ د و هەوڵچ دا بیۆا
بە سامانچ ەش یچ.
ئەو ەانوواس گاتچ ەۆ س باپی م مەح وود ئاەا دزایچ
شەسەردار و پەردوو ەانوویەگچ دیۆە دروس یۆ دبوو .بەنا
شە ر ژهە تچ گوردس انەوا هێنابوو بۆ  .گە
یارازا
شەدارەەوا داچووی ە ژووراواس دا نێۆچ ەەورابوو بۆ دانیش نس
جێچ  20ا  30گەسچ تێدادابوواوا .دا نەگە ژوور ۆچ ەیۆە
باخ .هەر
شەسەربوو بۆ دانانچ ی ومەگچ گارونێوماب و ئامێ
شەدا نەگەوا بەپێپیلۆە داچووی ە سەرێ بۆ ژوور ۆچ ەەورا گە
بۆ میوانچ گوتوپڕ و باینەناس او دان ابوو .ژووراگە دوو
هەبوو .دیواراگانچ ژووراگە نەەش و
پەنجەرا شەسەر گۆ
تێداهەڵۆەندرابوو  .گەداهاتی ە
گۆنچ گوردییا
نیگار
ەواراوا و داچووی ە حەویەگەس باەێۆچ ەەورا و حەویەیەگچ
ەەورابووس
ناندینێۆچ
راس ەوا
شەال
بوو.
ف اوا
پێانداەوا"سەرتەنوور" .تەندوور ۆچ تێدابوو بۆ نانپێوادا و
یو نچ چێش ۆو ندنچ تێدابوو .ئەو سەردامەس مەگینە
باویا نەبوو .بەئاە ەەڵووزس
چێش ۆو ند و ناندینچ مۆد
یا بەدار و چیلۆە ویو؛ ەوارد شێداندرا .هەر شەوال
سەرتەندووراگەوا ئاوداس یانەیەس بوو .واس هەموو
ئاوداس یانەگانچ یارس گەناشیزاسیۆنچ نەبوو .شەبەرئەوا
هەربە  6ا  12مانگ جار وس پیاو و گەنێو هەمزابووس داهاا
ەو در ژ
دارداهێنا و بەسوار
بەسەتڵ پی اییەگە
دایگواس ەوا بۆ چۆڵەوانیچ شە داراوا یار .ەانوواگە دوو
نهۆم بوو .نهۆمچ ەواراوا ژوور دانیش ن و پش داریچ و
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سەریۆرگێۆچ تێدابوو .دوو ژوور دیۆە یەس شەسەر یەگیشچ
تێدابووس بۆ زاەێ ا و ی ومەگچ نێوماب .ژوور ۆچ دیۆەیچ
تێدابوو واس گایە بەگار داهێندرا .چۆنۆە ئەو زامانە دابوو
گا بۆ ایە بە سەربانچ ەانوواگاندا وس بە باە د ن شەالیە
بانگویەوا بگێڕدرایە شەگاتچ بارانبارینداس بۆ ئەوا ەیچ
سەربانەگە تورا بێ ەوا وس دڵۆپەدانەدا .شەحەویەگەدا دوو
حەوز هەبوو  .یەگێۆچ ەیۆە و ئەو د ەەورا .بەسەر
ەەوراگەیاندا گەپ و دروس ۆ ابووس چەند دارمێو ۆچ پێدا
هەڵیووبوو  .دووسێ جۆر ت یا داە ا شە هاویندا .دراە چ
سێو و هەرمێ و پ تەقاب و هەنار و بەهێ شەەانوواگەدا
هەبوو  .بۆچوونە نهۆمچ سەراواس دابوو بەپێپلیۆە سەرگەو تس
شەمالوئەوال پێپلیۆەگانەواس ال راست و ال چە س یو نچ
داەوا"ەواجانشین" .مییچ
دانیش ن هەبووس بەوایا
ەواجانشینەگە بە نەەش و نیگار گۆ رازابوواوا .ئەوجاس
شەدارەەیەگەوا داچووی ە دا نێۆچ ەیۆە گە دوو ژوور
شەسەربوو .هەردوو ژووراگە بەنەەش و نیگار ز ر باڵۆێش
شەسەربووس
ەیۆە
ژوور ۆچ
رازابوونەوا .ژوور ۆیا
پێیانداەوا "ەەنجینە" .پێشچ ژووراگە دیچس هەیوانێۆچ
ەەورابوو گە ڕوواگە بەراو حەویە گ اوابوو .ئەم هەیوانە
ژوور ۆچ دیۆە شەسەربووس گە شەپشت ئەو ژووراوا ژوور ۆچ
بیووس هەبوو پێیانداەوا "پشداریچ" .شەنێوا دا نچ سەراوا
پشت
و هەیوانەگەدا دارەەیەگچ ەیۆە هەبوو .بەژوور
هەیوانەگەیا داەوا سێداریچ .ئێ ە ەێزانێۆچ ەەورابووینس
دایۆ و باوگ و پێن گت و دوو گوڕ ماوایەگیش پوورا
فەی ەەان شەماڵچ ئێ ەدا داژیا واس شەمەوبەر ەوت س
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پی اژنێۆچ ەەڵۆچ الد ش هەر شەگۆنەوا شەەەب یووگ دنچ
دایۆ بەباوگ س هاتبوا مابس نێو باجچ ەوڵیین بووس واس
نەنۆچ ەۆما تەمایاما داگ د.
بەرامبەر ئەم ەانوواس ەانوویەگچ دیۆەما هەبووس گەئەوایا
شەسەردامچ منداڵیچ مندا؛ باوگ شەڕ چ بەناو گ ۆار یاراوا
دروس یۆ د شەسەر داروپەردوو ەانوویەس گەشە باپی مەوا بۆ
بەجێ ابوو .باش شەبی مەس باوگ ەۆ هەموو ر ژێ شەەەب
گ ۆاراگا و واس اگە گاریداگ د .بەنێواڕوا ەواردنیا
شەماڵچ ئێ ە بۆ دروس داگ ا .شەبەرئەواس ز ر رازیبوو شێ ا .
یەگێو شەواس اگا نێو رایۆگیچ بووس ئەو دیچ نێو ەو م
بووس سنەیچ بوو .م ڤێۆچ تابیێیت زراو و گەڵەەەا و
س ێیبابڕس واس اگە دیۆە ەەڵۆچ موگ یا بووس نێو ئەشچ
ساب ەچ بوو .ز ر ق ەەۆش وس ەاڵ ەزا بوو .ز ربە ئەوانە
شە سلی انچ گار ئاڤاهی ازیچ(م ار )یا داگ د ەەڵۆچ
داراوا بە
بوو  .گە شەدارەە
ر ژهە تچ گوردس ا
دووالییداس
شەداردرووس ۆ او
و بەرز
دارەەیەگچ پا
داچووی ە ژووراوا بۆ نێوەانوواگە دا نێو هەبوو؛ دوو ژوور
شەسەربوو .ال راس یچس ژوور میوا و شێدانیش ن بووس ال
چەپیشچ ژوور نانیوارد بوو .دیارا نانیوارد شەوێ؛ بۆ
گاتێو دابوو گەمیوان ا داهاا؛ ئەەەرنا ەۆما شەژوور ۆدا
شەسەر زاویچ سی اما راداە ت و پێۆەوا نان انداەوارد.
ژوور میوا شەنێواوا دارەەیەگچ هەبوو بۆ سەر حەویەگە.
شەدا نەگەیەوا بەدارەەیەگچ دیۆەدا داچووی ەژووراوا بۆ
حەویەگە .حەویەگە باەێۆچ ەیۆە هەبووس یەس دوو دراە چ
هەنار تێدابوو .ەەرماو ۆچ گەمێو مۆد س بەپێچ ئەو

82

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
گۆنچ
هەر مۆدا
زامانەس تێدابوو .ئاوداس یانەگە
ر ژهە تیچ بوو .ەانوواگە دوو نهۆم بوو .بەیچ ەواراوا دوو
ژوور بوو .بەیچ سەراوا هەیوانێو بووس سێ ژوور شەسەربوو.
ال راست ژوور و و ال چەپیش دوو ژوور شەسەریەس.
بەگورتیچس ئەم ەانوواس هێندا ئەوا پێشوو ەەورا و ف اوا
نەبووس بە م شەبارا مێژوویچ و ئاسەوارناسییەوواس واس
ئەوا پێشوو گۆنینە و بەن خ بوو.
شەپێشدا گە باوگ ئەم ەانووا نو یە دروس ۆ دس دایوی ت
ەۆما بیینەنێوییەوا .بە م هەر زوو دارگەوا بۆ گە بۆ
ەێزانە بە ژمارا زا راگەما بیووگە .شەبەرئەوا دا بەگ ێ.
چەند ماڵێو یەس شەدوا یەسس چوونە ئەو ەانوواوا .شەوانە؛
ماڵچ دادوار نازم(ناظ ) گەرگووگیچ ئەوجا ماڵچ دادوار بورها
هەوشێ یچ وس ماڵچ دادوار ئەوراح ا سەئید گۆیچ و ماڵچ
حەمەراییدئاەا زاوا حاجچ سەئیدئاەا وس ماڵچ یێخ
محەم ەد مەحویچ بوو .پاش گۆچیدوایچ باوگ ا س شەسەر
پێشنیاز دایۆ و رازیبوونچ ەویۆەگان س ەواس انەوا ئەو
ەانووا وس ماڵچ یێخ محەم ەد مەحو هاتنە ئەو ەانووا
ئێ ە تێدابووین.
سەرن  :الیەنگ انچ پار زەاریچ و راە تنچ ئاسەوار گۆ گە بە
بووگدا
"سلێ انچ جارا "اوا رووپەشێۆیا شە فێ
نێو
ئەم ەانووا و بەڕ ز یێ زاد یانیل
گ دوواتەوا چوونە سەی
شەەەب نی ەتیانچ ەویۆ ەوتوبێژ گ د و ڤیدیۆ داراوا و
ەوتچ:
ە ەبەرچاو .نی ەتیا
ەانوواگە
نێواوا
فەرمانگە یو نەوارا شە سلێ انیچ داڵێ پارایا نییە
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ەانوواگە بۆڕ  .منیش شەوبارایەوا ەوت ئەەەر بنۆە
یو نەوار نەی وانچ بیۆڕێ ئەوا ئەز تۆا شە نی ەتیانچ ەویۆ
داگەم بەیەگە ەۆ شەو ەانووادا بەەۆڕایچ ببەەشێ بە
فەرمانگە یو نەوارانچ سلێ انچ گە ق ەم شەەەب نی ەتیا
گ د ەو تچ :گاگە دڵت نایۆێن ئامادام ئەوا بۆەم بە م چەند
مەرجێۆ هەیە .دابێ ئەو دیارییە بەپیچ ە بەند ۆچ
قانوونیچ بێس دابێ بیپار ز س نەیی ینس نەیڕووەێننس نۆژانچ
بۆەنەوا و بەنێو ەانەوادا ئێ ەوا تۆمار بۆە .
دراوسێکانمان لە سلێمانی
دراوسێ نێزیۆەگان ا شە یارس ئەم ما نە ەواراوا بوو :
ماڵچ یێخ نوور یێخ ساڵ ( 1896ا  )1958/10/20و زاگێ
ەانچ ەێزانچ .منداڵەگانیا س ئەمانە بوو  :یەهاب و جەناب و
نیهاد و ەەالو ژ .یێخ نوور هەڵبەس وا س ر ژنامەنووس و
نیش انپەروار و گۆنە هاوگار یێخ مەح وود بەرزنجیچ بوو.
منداڵەگانیشچ بەتایبەتیچ یەهید یەهابس واس ەۆ
نیش انپەروار بوو  .شەەەب یەهاب؛ هەر شە مندڵییەوا هاوڕێ
بووینس ئەەەرچچ شەبارا بی و بۆچوونچ رامیارییەواس شەیەس
جیاوازبووین .هەر شەو ماڵەداس فات ە محێدین گارەێڕ
قوتابیانە و مامۆس ا بەهیجە ەا و روید گوڕ واتەس روید
ئەزیز گە دوایچ بوو بە پار زارس نیش ەجێ بوو شەەەب
رویدیش هەر هاوڕێ بووین شەسەردامچ منداڵییدا .شەتەنیش ەوا
ماڵچ گەری ە فەندیچ رایید ئاەا گارمەند یاراوانیچ (بلدیة)
و سەبیحەەانچ ژنچ و منداشەگانیا  :ئەنوار(دوایچ دگ ۆر

84

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ئەنوار) وس بورها س ئومەر و بەهێ ەا و ناهیداەا (دوایچ
بوو بەەێزانچ ئەزیز ەانەقا گەرگووگچ) و یەفیقەەا
بوو(یەفیقەەا ژنچ فایە بێۆەسس دایۆچ یێ گۆ بێۆەسە
منداڵچ
( 1940/5/2ا  .)2013/8/4ئومەر و یەفیقەەا
گۆچۆ دوو س
مێ د
شەواس ا سەئید
بوو
سەبیحەەا
گەری ەفەندیچ باواپیارا ئومەر بووس هەموویا پێۆەوا شەو
ماڵەدا داژیا  .شەەەب منداڵەگانچ ئەم ەێزانەس بەتایبەتیچ
ئومەر و ئەنوار و بورها هاوڕ چ منداڵیچ بووین شەەەڕاگدا.
سەبیحەەا بەنێوبانگ بوو بۆ ق ە ەۆش و بە تو ۆڵ.
و
پێشوو ؛ دوو گیچ هەبوو :بەهێ ەا
شەمێ داگە
ناهیداەا  .هەر شەتەنیشت ماڵچ گەری ەفەندیچ و
سەبیحەەانەوا؛ ماڵچ راییدافەندیچ قادرافەندیچ ەەورا و
ئەتێ ەانچ ژنچ و حیش ەتچ گوڕیا بوو .پاش م دنچ ئەتێ
ەا وس سەراڕا رازینەبوونچ حیش ەاس راییدافەندیچ ژنچ
هێنایەواس ئێد حیش ەتچ گوڕ س ماڵچ ەۆ جیاگ داوا وس
تام د ق ە شەەەب باوگچ نەگ دس دایگوا ق ە شەەەب باوگێو
ناگا گە وافا بۆ دایۆچ نەبێ .راییدافەندییش دایگوا؛ پی و
تەنیا و بێۆەسە و پێوی چ بەژنێۆە دوو ق ە بۆا شەەەڵچ وس
"م ەیشچ ژنچ ەەراگە"( م خ= ئارازووس حەز) .ژنە نو یەگەیچ
ەان ؛ گە بوو بەدراوسێ ا س ژنێۆچ زمانشی ین و بەتۆرا بووس
دایگوا ئامادایە حیش ەا واس گوڕ ەۆ تەمایا بۆا .بە م
سووتچ نەبوو .شەوال ماڵچ ئێ ەواس بەراو سەرچی ە ماڵچ
واس ا محێدینچ دارتاش بوو .گاب ایەگچ تووڕا و تڕ و
داس در ژیۆەر بەرامبەر بەژنەگە س دوایچ ەانواگە ف یت
بەمەال ئەباسس گەپاش چوونە حەج بوو بە حاجچ ئەباس .ئەم
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حاجچ مەال ئەباسە چی گێۆچ ەۆیچ ەۆ هەیەس بەجیا
باسیداگەم .هەر بەرامبەر ماڵچ مەال ئەباس؛ ماڵچ واس ا
ساڵحچ چایییچ بووس گە شەتەنیشت ەانوواگە ەۆیەوا؛
ەانوویەگچ دیۆە هەبوو ئەو ەانووا سەردامێو ماڵچ مامۆس ا
رافی حیل چ( 04.08.1960ا  )1898بوو .شەەەب سە حچ گوڕ
واس ا ساڵ س هاوڕ چ منداڵیچ و قوتابیانە دوانێواندیچ
بووین .شەپشت ماڵچ مەالئەباسەواس ماڵچ گاس رایید یەوقچس
گە ئەف ەر سەردامیچ ئۆس انیچ و حۆوومەتچ یێخ مەح وود
و دوایچ شەبەەداس شەەەب ساڵ زاگچ ساحێبقڕا ( 1944ا )1886
ەۆڤار "دیاریچ گوردس ا "یا پێۆەوا دارداگ د .شەتەنیشت
ئەو ماڵەوا؛ ماڵێو هەبووس ماوایەس ماڵچ هەڵبەس وا و
بێۆەس( 1905ا
گورد فایە
ەەورا
نیش انپەروار
 )1948/12/18بوو .گە بەگۆ نە تەسۆەگەدا گەمێو داچووی ە
سەراوا گۆ نێۆچ دیچ داهاتە پێشتس ال راس یچ بەراو
سەرگار زس ماڵچ مەجید یەی ا (مەجچ گوڕ مەال ئەو
ئەزیزئاەا) و دایۆچ بوو .گەمێو سەرووت بەال راس دا"یەە ە
سەرچی ە و
چەپدا قاواەانە
فەقی ا وس بە م بەال
دووگانەگە ئەشچ تۆفی یلو گە بە ئەشچ فەوتاو بەنێوبانگ
بوو .مەجچ یەی ا و ئەشچ فەوتاوس هەریەگە چی گچ ەۆیا
چەپچ قاواەانە
هەیە گە بەجیا باسیانداگەم .ال
سەرچی ە س ماڵچ حاجچ گەری چ ئەمەرەا بووس گەشەەەب
حەسەنچ گوڕ هاوڕ چ قوتابیانە ەاشیدییە و نێواندیچ
گۆن ییانە
تەسۆەدا؛
گۆ نە
شەو
هەر
بووین.
ئێ ا (یابەندارەانە) و ماڵچ گاب ایەگچ بازرەا بووس گەباوگ
دایگوا گۆنە جلیوار بوواس هەموو ساڵێو ەەی ێۆچ
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ئەس ەمووڵچ داگ دس ز ریش حەزیداگ د بە ت گیچ ق ەبۆاس
بەداەەوا نێواگەیی شەبی نەماوا .بەال چەپچ قاواەانە
سەرچی ەنەوا؛ ماڵچ ئەف ەر جەالشچ ئەمین بەەچ مەح وود
بە ( 2004ا  )1911بووس گەبەهۆ پێواندییەوا بەسەرهەڵدانچ
ماڵچ
ئەوجا
بوو.
شەزینداندا
سا نێو
بارزا ؛
ئەدیبەفەندیچ(باوگچ دارا ئەدیب گە دارا شەئەڵ انیا داییو ند
و سەربەگۆمەڵە ەو ندگارانچ گورد شە ئەوروپا  KSSEبوو).
هەرشەو وا داچوویت بۆ ماڵچ رایید زاگچ گابا ؛ گۆنە
بەڕ وابەر زانیارییچ سلێ انچ و هاوگار یێخ مەح وود
بەرزنجیچ وس د س چ ز ر نیزیۆچ باوگ وس یەگێو شە
مامۆس اگانچ سەردامچ منداڵیی بوو .مامە رایید مێ د
ناجییەەا و باوگچ نەجیب و ەاشید و فایدا و ناهیدا بوو. .
ئەوجا ماڵچ واس ا مەح وود بەرەدروو و ماڵچ ب ای ئەح ەد و
ئەشۆ یۆچ سلێ انچ گە بە "ئایچ ئاە اگە"
مەگینە
نێویڕ ییبوو .هەر شەو نێوچەیەس شەگۆ نێۆچ تەسۆدا ماڵچ
تۆفیقەفەندیچ ئاەا ەەورا ەزم ا بوو گە باوگچ مامۆس ا
حەسە تۆفی و ح ەین تۆفی و ئەبدوڵ و سەب یە و نازانین
بوو .بەال راس چ قاواەانە سەرچی ەنەوا مزەەوتچ یێخ
نوور یێخ ساڵ بابەئەشچ(باوگچ بەهادین نوور س گەیەگێو
بوو شە ر بەرانچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا ) وس ئەوجا سەردامێو
ماڵچ مامۆس ا یۆن تۆفی و ئامینەەانچ دایۆچ و جەالشچ ب ا
یۆن ەفەندیچ گەبە"جەالل ئەس یچ" بەنێوبانگ بوو وس بەجیا
باسیداگەمس شەو دابوو .شەو وا داچوو بۆ ەەڕاگچ ەاورا و
گلی ەگەیا و ماڵچ مەال ئەح ەد دیال س باوگچ حەمەساڵ
دیال ( 28.10.1990ا  )1927و قادر دیال ( 1999ا  .)1930گە
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شەماڵچ ئێ ەوا بەراو ەواراوا بڕ یش ی ایە؛ یەقامێو بوو
الیەگچ بەراو ئەسحابە سپچ و دای چ ئەح ەد ساەا(ئی اەا)
داچووس الیەگە دیچ دووڕیانێو بووس ر یەگچ بەراو سەرگار ز
و ر یەگە دیۆە بەراو سەرەۆشەگە .شەو ر یەدا گە بەراو
ئەسحابەسپچ داچو :ماڵچ مەال سەئید باوگچ مەالئەبدوول
بووس گەهاوڕ چ منداڵیی بوو .مەال سەئید ەو ندنچ مەالیەتیچ
تەواوگ دبووس بە م بەرەدروویەتیچ گ دبوو بەپیشە ەۆ س
م ڤێۆچ راوی جوا و د س چ باوگ بووس ماڵچ ر س ەمە زشەس
گۆنەئەف ەر بووس بەز ریچ شەسەر سەگۆ
پیاو ۆچ پی
بەرماڵەگەیا دادانیشت .ماڵچ حەسەنچ زبە .باجچ زبە ژنچ
ماب بووس حەسەنچ گوڕ قوتابیچ بووس شەتۆپێندا یاریۆەر ۆچ
باش بووسبەز ریچ دارالس یۆێۆچ بەداس ەوا بوو ەەریۆچ
چۆشەگە گوی ن بووس داس یشچ بەئەنگێو بوو .ماڵچ باجچ ئایشێ
و ەوشە و رایە گوڕانچ باجچ ئایشێس باوگیا پێ ودروو بوو
شە بازاڕ بەرحەوزاگە .ماڵچ ئەشچ یەوقیچ گە بەئەشچ ئاەا
بەنێوبانگ بوو ب ا گاگە رایید یەوقچ بووس باسچ گاگە رایید
و ئەشچ ئاەا شەیو نێۆچ دیۆەدا دێ .ماڵچ قاز ئەح ەد
موە ار هەوشێ یچ گە "مزەەوتچ دوو دارەا " شەیێیەڵال
هەوشێ یچ باوگییەوا بۆ بەجێ ابووس مەال ئینایەتچ هەورامیچ؛
مەال مزەەوتەگە بوو .هەر شەبەر مزەەوتەگەدا حوج ا
مەالیەس هەبووس ژمارایەگچ ز ر قوتابیچ هەبوو .گە
تێداە اس یا
پێ واگە
شەقوتابییەس تووڕاببوایەس یا
بەڵغەمێۆچ بۆ داهاویشت .جار ۆیا بەڵغەمێۆچ هاویش بوو بۆ
قوتابییەگچس گە شە تەنیشت دارەەگە حوج اگەوا دانیش بووس
دارەەگەش شەبەر ەەرما گ اوابووس بەڕ ۆەوا چۆشەگەیەس
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چۆشەگەگە
فڕیبووا حوج اگەوا و بەڵغەمەگە بەرچاو
گەوتبوو .چۆشەگەگە وا یپ زابوو بوو گەوتبوو .شەسەراتا
یەس ەگاندا گە شە میونشن داژیام وس شە زان گە ئەوێ
دامیو ندس جار ۆیا گۆبوونەوایەگچ ەو ندگارا گورداگا بووس
راح ەتیچ ئەبدوڵ قادر نەور ڵیچ هەڵەبجەییش ئامادابوو.
نازان چۆ بووس باسچ ئەو مەالیەم گ دس گە بەبەڵغەمێو
چۆشەگەیەگچ "داوا بەزاوییدا" .ئەبدوڵ قادر ەوتچ":ئا اا
ئەوانە گوردبوو " .دوگ ۆر ئەرجومەند سەدی گە ئەویش
ئەودامە ەو ندگار بوو و شەو گۆبوونەوایەدا بووس ئێ ەش
شەبی ماوا و بۆ پێۆەنین دابێژێ":گورد دابێ
ئەوا
بەبەڵغەمێو چۆشەگەیەس بیاس ئەەەرنا گورد نییە".
تێبینی :شەم حوج انە(قوتابیانانە) دا منا (گوڕ و گت) پێۆەوا
دایانیو ند .ئەواش هەر شەگۆنەوا وابووا .مامۆس ا مەال و
ەەشیەگە بۆیا هەبووا منداڵچ گوڕ فەالقە بۆە س بە م
گییا فەالقە نەگ دووا.
پاش ئەواس ماڵچ می زا فەراجچ می زا یەرییچ ەاڵچ جەمال
یۆتەر بووس ئەوجا ماڵچ می زا سەئید مار س باوگچ گاس رازا
و حەمەئەشچ و گاس ئار و ماەح ووم ەا و یەفیقەەا و
فات ەەا س گە فات ەەا شەگاتچ ەوارد دروس ۆ دندا بۆ
پ ز گ اسەگە ەڕ ە تبووس شەبەرئەوا
میوانا س بەئاە
شەو گاتەدا هەرەۆ بەتەنێ شەماڵەوا بووس هێندا شەیچ سووتا
گۆچیدواییۆ د وس ەەفەتێۆچ ز ر گ دا دڵ ا س چۆنۆە شەەەب
ماشچ می زا سەئید مار و گاگە ئارفچ گوڕ و هەموو ب ا و
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ەویۆەگانچ ز ر د ست بووین .ئەوجا ەەراجچ ئەسحابەسپچ
بووس هەر شەتەنیش یەوا ماڵچ ەاڵ مەالحەگی بووس گەشە
یو نێۆچ دیۆەدا باس گ دووا .پاش ئەوا جادا گاوا داهااس
بەراوسەرا(ال راست) و بەراو چە بازاڕ بوو.
شەدووڕ یانەگە ال ماڵچ ئێ ەوا بەراوسەرەۆشەگە؛ ماڵچ
حاجچ مەجید می یچ(باوگچ گاس فوئاد می یچ) بوو.
حاجچ مەجید پیاو ۆچ ق ەەۆش بووس دایگوا گوڕینە":گەر
ئەوانە وادازانن ەەڵو بەئارا سەرەۆش دابن .نازاننس
قوبووڵچ و بامێس گە قوبووڵییەگە بنۆڕ ۆچ زارد بەسەراوابێ
و تیشۆچ چ ا شێیبداس بەوا م و سەرەۆش دابێ" .بەرامبەر
ماڵچ حاجچ مەجید می یچس ماڵچ مامۆس ا مەال جەالشچ گوڕ
دارەەز نیچ( 1908ا
سەییوڵ
حاجچ گاگە حەمە
 )1966/9/11بەڕ وابەر قوتابیانە فەی ەڵییەبوو .هەر شە
تەنیشت ئەو ماڵەوا؛ ماڵچ ئەشچ مەح وود بوو گەدوایچ
شەگۆشێژ پەرواردا ەو ندنچ تەواوگ د و بووبە مامۆس ا وس
بەز ریچ شەباەچ بەرتەگێ چاوما بەیەس داگەواس سەر بە
بووس بە م م ڤێۆچ
پارتچ گۆمۆنی چ عێ ا
ر باز
تێگەیش ووبوو.ئەوجا دای اییەس هەبوو بەراو ماڵچ ئێزاا
بەەچ واس ا پایا جا مێ د زوه اەان چ گیچ حاجچ
م ەفا پایا یاموشۆچ .هەر شەو نێزیۆانەس ماڵچ مام
ئەوراح انچ ەامە سنەیچ(ئاسنگەر) و ماڵچ مەالگاگە حەمە
قازانقایە بوو گە زاواما بوو(مێ د هەیبەتیانچ ەویۆ بوو).
شەدوو ر یانەگە ماڵچ ئێ ەوا بەراو سەرگار زس ەانوویەگچ
ەەورابوو هچ حەمەڕاییدئاەا بوو .ماوایەس سەئید
(س ید)سەش و شەوێ دابوو .سەئید سەش و دیانێۆچ ەەڵۆچ
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مووسڵ بوو شەسلێ انچ دان ازیچ داگ دس گوردیچ فێ بووبوو.
هەر شەو ەانووادا سەردامێو پار زار(محامچ) ئی حا
می (جوو) و سەردامێو دادوار مەال سەدی (باوگچ دگ ۆر
ئەرجومەند) داژیا  .شەوالیەواس ماڵچ باجچ ئامە دایۆچ
م ەفا ساڵ گەدوایچ چوو بۆ ئەم یۆا بۆ ەو ند س پایا ماڵچ
مەالرایید مەال ب ای (باوگچ گەمال ب ای چ سەربە"یەگێ یچ
نیش انییچ گوردس ا ") و پاش ئەواش مزەەوتەگە حاجچ مەال
راسووب(مزەەوتچ بارچاواش) .هەر شەبەر ئەم مزەەوتەدا
دوگانێو هەبووس وابزان ەاوانەگە نێو گەری چ واس ا ب ە
بوو .مزەەوتەگەش دراە ێۆچ ەەورا تێدابوو گە بەدارا رایە
بەنێوبانگ بوو .هێالنە حاجچ شەقلەقچ بەسەراوا بوو .دوا
ئەوا ماڵچ م چ حەسەنەشچ گ وف ش و مەوشوود گوڕ بوو.
ژنێۆچ ق ەەۆش بوو .دایانگوا بۆ ژ بۆ مەوشوود ناهێنچس
م
دایگوا با دوو ساڵچ دیۆەش د یەگەگە  .......ئەوجا ژ د ن
بۆ  .هەر شەپشت ماڵچ ئێ ەوا بەراو ئەسحابەسپچس دای ێو
هەبوو گە شەوێ بەمنداڵیچ شەەەب مندا نچ ەەڕاس یار
تۆپێن ا داگ د .شەم یاریانەدا؛ شەەەب حەسە و مەزارس
گوڕانچ رازابە و حەسەنچ زابە و مەالئەبدوول و ەوشە و
رایە گوڕانچ باجچ ئایشێ و ئومەر واس ا سەئید و ئومەر
گوڕ ئەوڕاح انچ ەامە سنەیچ و یەهابچ یێخ نوور و
جەناب و نیهاد ب ایانچ یەهاب و چەند گەسێۆچ دیچ
داگ د .حەسەنچ زبە یاریۆەر ۆچ باش بوو.
یاریی ا
حەمەراسووب هاوارس گەئەو شەئێ ە ز ر بەتەمەن بووس جاروبار
بەیداریچ ئەو تۆپێنە داگ د .شەتەنیشت ئەو دای اییە پا و
بەرینەواس ماڵچ رازابەەچ گوڕ س ایل بەەچ بابا بوو(باوگچ
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حەسە و مەزهەر وگەڕا و ح ەینس گە ح ەین ز ر بەەەنجیچ
بە سیل م د) رازابە ەاوانچ دوو سەەە بەنێوبانگەگەیە گە
بەتایبەتیچ باسیداگەم .پاش م دنچ رازابە ؛ ئەو ماڵە
ماوایەس رایید سیدقچ(رایە ەەفوور) و ەێزانەگە شەو دا
ەەفووریش دوایچ دێ .ئەوجا
داژیا وس باسچ رایە
واشچ مووس ویچس گە بەڕ وابەر
ئەبدوش ەجید حەسە
فەرمانگە زانیاریچ(م ار ) بوو شە سلێ انچ؛ شەو دا داژیا.
ماوایەگیش قوتابیانە چوار پۆشیچ"سەالحەدین"شەوێ دابوو
شەتەنیشت ئەو ماڵەیەواەانوویەگچ ز ر ەەورا هەبووس باخ و
حەویەیەگچ پا و بەرینچ هەبووس ماڵچ ئەوڕاح ا ئاەا
ئەح ەدپایا بوو .دیواراگە بەدیوار ماڵچ ەاڵە حەگی ەوا
بەند بوو .ئەوڕاح ا ئاەا گوڕ ۆچ هەبوو نێو "پایا"بوو.
پایا ئەوڕاح ا ئاەا ئەح ەدپایا گارمەند فەرمانگەیەس
و تچ دادا .باوگچ(واتە
داراوا
بووس زوو زوو سەر
ئەوڕاح ا ئاەا) شەالدێ ملو و زاویچ و زار ۆچ ز ریچ هەبوو.
زوو زوو داچوو بۆ راوویۆار وس جاروبار بەنێو دراوسێیەتییەواس
گەرو شۆێوس یا مەشێۆچ گێو گوژراو دانارد بۆما  .شەەوار
ئەم ماڵەوا بەراو سەر یەقامەگە ەانوویەگچ ەەورا هەبوو هچ
ئەح ەد ئاەا گەرگووگچ زادا( 1881ا  )1917بوو.
نێوانچ ئێ ە و دراوسێۆان ا ز ر ەۆش بوو .تەنێ یەس یت
روویداس ئەواش شەسەردامچ دراوسێ ی ا بوو شەەەب ماڵچ
حەمەرایید ئاەا؛ گەوا شێ ادا باسیداگەم:
 24ـ بنەماڵەی حەمەڕەشید ئاخا /بەرەبابی "ئاخا تەها"
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حەمەرایید ئاەا شە بنەماڵە ئاەا تەها و ئامۆزا حاجچ
مەال محێدین(باوگچ تەها حاجچ مەال محێدین) و ئامۆزا
حاجچ سەئید ئاەایە .ئەم بنەماڵەیە بەبنەماڵە "ئاەا تەها"
بەنێوبانگن وس شەبنەڕاتدا ەەڵۆچ بانە ر ژهە تچ گوردس ا
بوو  .باپی اەەورایا هەالج بوواس بە م بەنێزیۆایەتیچ شە
سوڵ انچ ئۆس انیچس توانیویانە زاویچ و زار و ەانووبەرا و
بەهۆتێلیا
گۆ
هەبێ{سەرن :
گاروان ەرایا
ەوتووا"گاروان ەرا"" .سەرا" ویەیەگچ گوردیچ ز ر گۆنە بۆ
ەانوو} .یەگێو شە گوڕاگانچ ئاەا تەها گەنێو مار ئاەا
بوواس بازرەانچ تووتن بووا وس بەبازرەانیچ داوڵەمەند بووا وس
بووا بە ەاوانچ "ەانە سووتاواگە" شە سلێ انچ .واس باوگ
دایگێ ایەوا؛ ئەم بنەماڵەیەس بەتایبەتیچ حاجچ مەالمحێدینس
چ شەسەردامچ بابانەگا و چ شە سەردامچ ئۆس انیچ و چ
شەسەردامچ ئینگلیزاگاندا؛ هەر سەر بەرژ چ گاا بوو س واتە؛
"گوڕ ر ژ" بوو  .تەها گوڕ ئەم حاجچ مەالمحێدینە؛
دیپلۆماتچ رژ چ ئێ ا بوو شە سەفاراتیانەگانچ ئێ ا س
شەسەردامیچ یانشینییدا .دوایچ شەسەردامچ دوژمنایەتیچ
نێوا "مەالیچ" و "جەالشیچ"دا چووا پاب جەالشیچ وس گ دیا بە
سەددام ح ێن" .باوگ دایگوا؛ حاجچ سەئید ئاەا
"جێگ
بەرزنجیچ بووس باجچ
یێخ مەح وود
هێندا دژ
و
سەر
چووبووا
گانێ ۆانیچ)
راح ە(راح ە
پێیگوتبوو":جاراگچ دیچ گ داوا قۆڕ بنو نیتس ب یت دابڕم و
حەوا جاریش سەرا شە ئاو حەوز مزەەوا هەڵداگێش ".
حاجچ سەئید ئاەا و بنەماڵەگە س شەەەڕاگچ سەرگار ز
ەانوویەگچ ەەورایا هەبووس شەنێزیو ماڵچ حاجچ فەقێ
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یاڵییەوابوو(حاجي فەقێ باوگچ هاوڕ چ منداڵی جەمال فەقێ
یاڵچ بووس گەدوایچ بووبە پار زار و بەرپ سیار ەۆڤار "ر ژ
نوێ" شە سلێ انچ) .گاتێو بەبەرماڵچ حاجچ سەئید ئاەادا
تێداپەڕی بەراو باەچ بەرتەگێ؛ دیواەانەگە ج ە داهاا:
بە م ئەودام پی بوو بوو .جاروبار داهاا بۆ ەانچ حاجچ ئاەا
ژوور ۆچ شەو ەانەدا بەگ گ تبووس
فەتحوڵ س گەباوگ
شەپێشەوا بۆ بازرەانیچ و دوایچ بۆ پێواندییۆ د بە د س ا و
ناسیاوا و ەەڵۆچ دیۆەوا.
 25ـ بەزمی ژنی حەمەرەشید ئاخا
حەمەرایید ئاەا پیاو ۆچ داوڵەمەند بوو .شە ەانە سووتاو
دوگانچ بازرەانیچ هەبووس ئایێۆچ ەەن هاڕین و ەانوویەگچ
ەەورایچ هەبوو گەدابوو بەگ ێ .ەۆ و ژنەگە گەوتبوونە
ساڵەوا و منداڵیا نەدابوو .ژنەگە گەداید دایۆ ف ا منداڵە
و ەۆ منداڵچ نییەس ئێ ایچ بەدایۆ داب د .هەر شەسەراتا
بوونە دراوسێ انەواس حەز بەهاتووچوو نەداگ د شەنێوان اندا.
شەبەر بێ منداڵیچ و هەس چ ئاەایەتیچس ژنەگە گار نێوماڵچ
نەداگ د .گیێۆیا راە تبوو بەگاراگەریچس ەزمەتچ ماب و گار
بازاڕ داگ د بۆیا  .ماڵچ ئێ ە بەهاوینا شەبەر ەەرما شە
حەویە دانوس ین .یەو ۆیا شەسەر جێگەگەم راگشابووم؛
ەەریۆچ ەو ندنەوابوومس شەپڕ بەرد و گەوتەەواراوا نێزیو
یو نچ نووس نەگەم .شەپێشەواس پێ انوابووس ئەوا گ داوا
مناڵێكە بەگۆ نەگەدا تێپەڕیوا وس بەرد ۆچ هاویش وواتە
حەویەگەما  .نەەێ س بوو بەدوو بەرد و پاش ماوایەس سێ
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بەرد و پ  .گە بەئەسپایچ دارەە حەویەما گ داوا وس
نەبووس بەردیش جاروبار هەر
چووینە گۆ س گەس شە گۆ
داهااس ەوت ا رانگە منداڵێو چووبێ ە سەربا و شەو وا ئەو
گارا گ دبێ .بی ما بەهیت جۆر و بەالیەگچ دیۆەدا نەچوو.
بۆ ر ژ پاش ئەواس گاتێو بەرد دابار بەسەرماندا وس داماند
گەس بەسەربانەوا نییە وس گەسیش شە گۆ نەوا ئەو گارا ناگاس
بی ما چووا سەر ئەوا شە ماڵە دراوسێیۆەوابێ .بە م
نەماندازانچ گام دراوسێیەس چۆنۆە شەەەب هیت دراوسێیەس
ناگۆگیچ و دژایەتی ا نەبوو .باوگ پۆشی چ ئاەادار گ د .شە
بەیچ ەەڕا بەدوا
پۆشی یانە بەیێو هەبوو بەنێو
داس در ژییدا .ئەم بەیە پۆشی ێۆیا نارد بە جلۆچ گوردییەواس
سەربانچ
شەسەر
یەووڕ ژ و
سەرتەندووراگەما (چێش یانەگەما ) شەپاب جلۆچ یۆراو
شەبەر هەتاو هەڵی اودا؛ واەۆ یارداوا گەگەس نەیبینێ.
بەچاود یۆ دنچ گۆ نەگە و یوینچ هاتنەداراوا بەرداگەس
بۆ دارگەوا گە گاراگەراگە ماڵچ حەمەرایید ئاەاس گاتێو
ئاوڕیێنچ بەردارەەوا؛ بەسەتیێۆەوا هاتوواتە
بەبیانوو
داراوا وس ئاوڕیێنچ بەردارەەگەیانچ گ دوواس چاواچاو
بەرد
نەڕ یش وواس
بەگۆ نەگەدا
گەگەس
گ دووا
گۆگ دوواتەوا و ە وونییەتە سەتیەگەوا و ب دوویەتە ژووراوا
وس پاش ئەوا پۆشی ەگە سەرنجچ داوا گە بەرداگا شەماڵچ
حەمەرایید ئاەاوا هاو ژراو  .شەنێوا ماڵچ ئێ ە و ماڵچ
حەمەرایید ئاەادا گۆ نێو هەبوو .پانیچ گۆ نەگە هەر  5ا 6
مەت بوو .دوا ئەوا پۆشی ەگە شەوا دڵنیابوو بوو گە
بەرداگا شەماشچ حەمەرایید ئاەاوا د نس هاتبووا ەواراوا و
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دا وس
ماڵچ حەمەرایید ئاەا
یەگ ەر چوو شەدارەە
گە پۆشی ە وس ماوایەگە چاود یچ ئەو
پێیڕاەەیاند
بەردهاویش نە داگا وس بەتەواویچ دارگەوتووا بۆ گە شەو
ماڵەوا هاو ژراو  .پاش ئەواش چوو بۆ دوگانەگە حەمەرایید
ئاەا و شەبارود ەەگە ئاەاداریۆ د و شەەەب حەمەرایید ئاەا
هاتە ماڵەوا .شەو ماوایەدا باوگیش ەەڕابووا ماڵەوا و شە
گ داراگە ئاەادارمانۆ دبوو .شەپێشدا باواڕ نەداگ دس گە
شەماڵچ حەمەرایید ئاەاوا بووبێ .گە باوگ و پۆشی ەگە و
حەمەرایید ئاەا
حەمەرایید ئاەا شەدا نچ ماڵەگە
بەیەگگەیش ن و ئەز و گەماشچ ب ام و پێ ژنەگە ماڵ ا (باجچ
ەوڵیین) و نی ەتچ ەویۆیش چووبووین شەەەب باوگ .
حەمەرایید ئاەا سو ند ەوارد بە قورئا و بە تە (سەرن :
بیوا
باوگ ز ر رگچ شەوا دابوواوا گە یەگێو سو ند بە تە
وس دایگوا :بە سەر هەردووگ ا  ....یا س ئەەەر باواڕ داگە
ە ە ملچ
شەوا نییە وس ەوناهەگە
:ج ) .گە ئاەا
گاراگەراگە .بە م گاراگەراگە زانچ گار ۆچ یێ انە گ دوواس
ئەەەر بدرێ بە دادەە داە ە ە تووەانەس ەوتچ":بەەوا و بە
پێغەمبەر هیت ەوناهێۆچ نییە وس ئاەاژنچ پێیگوتوواس دابێ
ئەوا بۆاس ئەەەرنا داریداگا" .باوگ شێیپ سچس ئاەاژنت
نەیگوا ە اپیچ ماڵچ ئێ ە چییە وس بۆچچ دابێ ئەو گارا
بۆەیت؟ گاراگەراگە ەوتچ :ئاەاژنچ داڵێس ئەو ماڵە(واتە ماڵچ
هەیە وس ژنەگەش (واتە
ئێ ە:ج ) .شەیۆ و منداڵیا
دایۆ :ج ) .ز ر شووتچ بەرزا و بەمنداڵەگانییەوا دانازێ".
گەباوگ ئەوا ەو لێبووس زانچ گێشەگە چییەس بە حەمەرایید
ئاەا ەوا" :تۆایە شە ەێزانەگەا بگەیەنە گە بوو و
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نەبوونچ منداب بەداست من و تۆ نییەس بەداست ەوایە .ەواش
هەتا گێو نەبینێ بەف تێناگا" .شەم گاتەدا حەمەرایید ئاەاس
ت س و پەیۆگاویچ بەداموچاوییەوا دیاربووس شەیچ داشەرزیچ و
بەتەواویچ رانگچ پەڕیبوو .دانگ شەدامییەوا دارنەداهاا.
دایزانچ گە ژنەگە ە وویەتە چ تەڵە و داو ۆەوا .شەو گاتەدا
پی ژنەگەما (باجچ ەوڵیین) گە ز ر ق ەەۆش و گەمێۆیش
ەەرافاو بووس شەبەرئەوا گەس شێینەداە اس گە ەو چ شە
ق ەگانچ باوگ بوو دایگوا"ەوا منداب دادا"س باجچ ەوڵیین
دایگوا:نا اا ناس ەوامنار(بەمنداڵچ داەوا" :منار") نادا .پیاو
منار ئەدا .ئێوا دوو گوڕ و پیاو ۆن(مەبەس چ شە من و گەماشچ
ب ام و باوگ بوو:ج ) .داهەس ن بین منار ۆچ بۆ دروس ۆە س با
شەیەەەما بێ ەوا" .باوگ هەر دایوی ت بێدانگچ بۆاو
پی ژنیش هەر شەسەر ق ە ەۆ داڕ یشت .باجچ ەوڵیین؛ بە
حەمەرایید ئاەا داەوا":گێ مێوینێ".
دایۆ و ەویۆەگان پێیانوابوو گەدابێ گێشەگە بۆەو ە
بەردام دادوار .بە م باوگ ەوتچ :ئەوا ناگەمس دازان
حەمەرایید ئاەا هێندا نەزا و ەەوج نییەس ئەو گارا بۆاس
چۆنۆە دازانێ هەر دارداگەوێس ئەوا گار ژنە ەەشۆراگەیەتچ.
ئەو ژنە ژانە .ەوناهچ پیاواگە چییەس توویچ ئەو ژنەبووا.
باوگ گێشەگە نەب دا بەردام دادەە .یایەنچ باسەس ژنەگە
حەمەرایید ئاەا شە بنەماڵەگە ەۆ بووس شەبەرئەوا زاح ەا
بوو بۆ حەمەرایید ئاەا جیاببێ ەوا شێچ.
حەمەرایید ئاەاس هەر بۆ ر ژ دوا ئەو ر ژاس بەوپەڕ
سەریۆڕییەواس ەانوواگە چۆڵۆ د .ئەمەش بەزمچ یەگێو بوو
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حاجچ
سلێ انچ گە تەها
شەو بنەماڵە"ئەی ا "ا
مەالمحێدین؛ یارمەتیدار سەددام ح ەینس یەگێو بوو شەوا .
 26ـ باوک و سکااڵنامەی بازرگانەکانی سلێمانی لە 1926/8/31دا
باوگ چەند جار و باسچ سۆا نامەیەگچ داگ د گە ژمارایەس
شەبازرەانەگانچ سلێ انچس شە هاوینچ ساڵچ 1926دا ئاڕاس ە
حۆوومەتچ ئێ ا و ئینگلیزاگانیا گ دبووس دایگوا :ر ژ ۆیا
هاوینێۆچ یەگجار ەەرم بووس شەژووراگەمدا شە ەانچ ئاەا
بوومس چەند
فەتحوڵ دا ەەریۆچ راییۆ دنچ گاراگان
بازرەانێۆچ ناسیاومس بە "مەزبەتە"(سۆا نامە)یەگەوا هاتنە
الم ەوتیا ؛"داتۆیش ئەم مەزبەتەیە ئی زا(واژ )بۆەس دوایچ
دانێ درێ بۆ ر ژنامەگانچ بەەدا بۆئەوا گاربەداس انچ ئێ ا
و ئینگلیزاگا بەرچاویا بۆەوێ و الیەس بۆەنەوا شێ ا ".
گەەو ندمەوا دی س بەگورتیچ باسچ ئەو گو اواریچ و
نەهامەتییانەیا گ دووا گە بەسەر سلی انچ و ەەڵۆەگە
هاتبوو شەسەردامچ یەگەمین جەنگچ جیهانییەوا تا سەردامچ
و فەرماندار یچ یێخ مەح وود.
داسە تچ ئینگلیزاگا
بەڕواڵەا ەلەییەس(یۆاا) بووشە
هەرچەندا سۆا گەیا
م ەسەرییچ سلێ انچ ئەح ەدبەەچ تۆفی بە ( 1963ا )1898
گە هەموو ساڵێو بوو گ ابوو بە م ەسەریفس هەرواها
دادوبێدا و بوو شە گ داواگانچ یارمەتیدار پۆشی (م او
سلێ انچس بە م گەباش شێیوردبوومەواس دی
ی طة)
ناڕاس ەوەۆ و دزانە دژ بەسەردامچ یێخ مەح وود بووس
باسچ
و
موح وود"
یێخ
"یۆریچ
گەنێون ابوو
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یێخ
"حیۆ ەا"(دووربینیچ) ئینگلیزاگا بوو شەهێنانەوا
مەح ووددا و هیت راەنەیەگچ شە ز رداریچ ئینگلیزاگانچ
پێوانەبوو .پێیان گوا" :ئی زا ناگەم" .ەوتیا "بۆچچ؟" ەوت :
جارێ هیت ئامادانی بپاڕ ەوا شەوانە سلێ انییا سێ ر ژ
بۆمبارا گ د و ەو نچ ەەڵۆیا بەناهە رژاند و ماڵچ
ەەڵۆیا و انۆ د .ئەوانەش ئن زاگا بوو  .پایا یێخ
مەح وود یۆریچ نەگ دووا وس شەهیت داسە تێۆچ ەۆیچ
هەڵنەەەڕاواتەوا .یێخ مەح وود شەدڵپاگیچ ەۆ ئن زاگانچ
بێ تەقە و راقە وس بەوپەڕ ر زاوا هانییە سلێ انچس بەهیوا
ئەوا پش چ سەربەەۆییچ گوردس ا بگ  .گەبۆ دارگەوا
ەاپاندوواس ئەوجا گەوتە
داس یانبڕیوا و گوردیشیا
بەربەراگانییا  .ئەوا یۆرش نەبوو گە یێخ مەح وود گ د س
چۆنۆە ئەوا هیت پێواندییەگیا بە سلی انییەوا نەبوو .ئەوا
بەربەراگانییەگچ یەرعیچ(راوا) بوو بەرامبەر داەی گەر ۆچ
بێگانە .دوا ئەواشس سۆا نامەگەتا بەیەس ویە باسچ
گوردس انچ نەگ دووا و تاوانەگانچ ئن ز و حۆوومەتچ ئێ اقچ
نەە وواتەڕوو .داواگەتا هەر بۆ داس ۆەوتچ ئەوانەیە گە
جارا داوڵەمەند و ئێ ە ەوایە هەژار گەوتوو .
باوگ ەوتچ :گەئەمەم ئاوا راپەگیچ دایەوا بەڕوویانداس ەوتیا :
ئە چچ بایە بۆ ێ؟ پێیان گوا :باچەند ر ژ و هەمووما
دوگانەگان ا داەەین وس گارمەنداگانچ حۆوومەا شە سلێ انچ
نەچنە سەر گاراگانیا وس جاڕچییەس بەگ بگ ین گە بەیاردا
ب وڕ ەوا و جاڕ بدا ەەڵۆینە وار س باپێۆەوا شە مزەەوتچ
ەەورا گۆببینەوا وس باسێۆچ ئەو زوڵ و ز را بۆەین گە
شێ انۆ اوا و شێ انداگ ێ وس شە مزەەوتەگانەوا بۆەوینە
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ئاوڕووب دنچ ئن زاگا و حۆوومەاسواس ئارابەگا شەبەەدا و
و گەربەالس چەند ساڵێو شەمەوبەر گ دیا .
نەجە
مەسەشەگەش هەر نەبەس اوابە م ەسەرییچ سلێ انیچ و
و حۆوومەتچ ئێ اقیچ
گارمەند ۆچ پۆشی ەوا .ئن زاگا
داس نیژ ئن زاگا س بۆ تۆڵەسەندنەوا شە ەەڵۆچ سلێ انچ گە
دانگیا نەداوا بۆ چوونە سەر داوڵەتچ ئێ ا س گاربەداس چ
گە بۆەونە ەیانچ ەەڵۆچ بێ اوانچ ئەم یارا و
وادانێ
ەۆییا واس ەا بنە شەبەەدا دانیش وو و ئەمانە داەێڕ .
ئەمانە ئێ ا؛ فەرمانچ ئن زاگا و داس نێژا ئێ اقییەگانیا
داەەنە گار" .ئەزس سا نێو دوا ئەو ق ەیە باوگ س چاوم
بەداقچ ئەو مەزبەتە(سۆا نامە)یە گەوا گەبەئارابیچ
نووس ابوو .ئەو بەروارا سەراوا پێوابوو.1926/8/31 :
گوڕ
رابوردوودا دوگ ۆر دارا
شە پەنجاگانچ سەتە
ئەح ەدبەەچ تۆفی بەە ناسچس م ڤێۆچ نیش انپەروار بووس
حەز بەەزمەتچ ەەڵو داگ دس پاش گوداتا بەع شە ئێ ا
شە یوباتچ  1963دا چوو بۆ ئینگل ا و شەوێ ەەریۆچ گار
بژیشۆیچ بوو.
بەمانگ تن و
باواڕ ۆچ پ ەو
یایەنچ باسە؛ باوگ
دابڕا (مقاط ة ا بایۆۆا)هەبوو .دایگوا" :ئەەەر وی ت
بێداسە ا بۆەیتس دابڕێ شێچ.
دوژمنێوس م ڤێۆچ ە ا
س ومەگە شێچس ئەەەر س و گ د شێت؛ وارامچ س واگە
مەداراواس ئەەەر شەڕێ توویت بووس وایپێشانبدا گە گەست
نەدیوا .ئەەەر دووگانداربوو وس هاا ی ێو بۆڕێ شێت
پێی ەف یە .ئەەەر ق ەیەگچ گ د؛ وا شەەۆا بۆە گە گەڕیت.
جا ئەەەر ئەمە ژمارایەگچ یەگجار ز ر ەەڵو وابۆە شەەەڵچس
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ر ویو نچ ەۆ

داەۆڕێس یا

ەۆ

ەۆ

ئەو گەسەس یا
یاربەدارداگا".
ئەوا راس یچ بێس ئەم "مەزبەتە"یە شە ەۆییزمەتییەس بۆ
داەی گەرانچ بایوور گوردس ا س شە ئینگلیز و ئێ اقییەگا
بەوالواس هییچ دیۆە شێ پەیدانەبوو.
 27ـ رەزابەگی دراوسێمان ،خۆی و دوو سەگەکەی
ماڵچ رازا بە شە سلێ انچ دراوسێ ا بوو س ەانوویەگچ دوو
نهۆمییا هەبووس باەێۆچ جوانچ تێدابووس منداڵەگانچ رازابە
و منداڵەگانچ دیۆە ەەڕاگەگەما گە داهاتنە ئەو دای اییە
پا و بەرینە گە داگەوتە نێوا ماڵچ ئێ ە و ماڵچ
رازابەەەواس هەمووما پێۆەوا یاریی ا داگ دس بەتایبەتیچ
شەسەردامچ ئۆس انییەگاندا پلە و
فوتبۆڵێن .رازابە
پایەیەگچ شەیۆ یچ هەبووا .شەسەردامچ داەی گەرانچ
بەری انیایچ دا شەبایوور گوردس ا س شەالیە مێجەر سۆنچ
دادوار شەیۆ یچ بەری انیایچ شە سلێ انچ گ اوا بە قای قام.
بەڕ گەوا گەمێو دایەشیچ .هەر گاتێو شەماب
گە داڕ
بیوایە داراواس یا بهاتایە ماڵەوا وئێ ە بدیایە یاریچ
داگەینس داگەوتە دواندن ا و ماوایەس شەەەڵ ا داواس ا و
داگ د بۆما  .شەبارا قاچە
چی س و ق ە سەی سەی
یەشەگەیەوا دایگواس شە جەنگچ یەگەمچ جیهانیچ دا گاتێو
فەرماندار سوپایەس بووا شە یەڕدا ا گە ئەو بەیو نچ یەڕ
داەوا "مەیدا موحارابەسچ" (ەۆڕاپانچ جەنگ) قاچێۆچ
پەڕیواس ئینگلیزاگا قاچەگەیا د زیواتەوا و ەوتوویانە ئەم
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قاچە هەر دابێ هچ فەرماندار ۆچ ز ر ەەورابێ وس ەەڕاو
بۆ
پەیداگ دووا قاچەگەیا
بەدوایداس گە رازابەەیا
ز ر رگچ شە یێخ مەح وود بوو؛
شۆاندوواتەوا .رازابە
هەڵبەس ێۆچ شەبەربووس نازان هچ ەۆ بووس یا هچ یەگێۆچ
دیچ بوو" :یا پی مەسوور بەبنەوا ا یاەوا یێیا نەبنەوا".
{سەرن  :مەبەس چ شە یێیا یێخ مەح وود و هاوگاراگانچ بوو.
وا شە ەەڕاگێۆچ
پی مەسووریش چاگێو بوواس ەۆڕاگە
سلێ انییەس گە ەەراگەگەش بەونێواوا نێون اوا :ج.} .
رازا بە زوو زوو باسچ دوو سەەەگە ەۆ داگ د وس دایگوا
دوو سەەچ ز ر دڕ هەبوواس هەمیشە چوو بەەژیەگدا وس
بۆ
ئەمیش گە هەرجارا داس چ راوایاندووا شێیا
نێوبژییۆ دنیا س داس بەجێ شەیەس دوورگەوتوونەتەوا .بە م
جار ۆیا سەراڕا داس ڕاوایاندنچس شەیەس جیانەبوونەتەوا
وس هەر یەگەیا ئەو دیچ ەواردووا و شە ئەنجامدا تەنێ
هەردوو گلۆەگەیا ماواتەوا .هەر گاتێو دوو گەسچ ە اپەگارس
یا دوو الیەنچ ە اپەگار بیوونایە بەەژیەگداس هەر بۆ و نە
هی لەر و چەرچل شە جەنگچ دووامچ جیهانییداس باوگ دایگوا:
"ەوا بەدارد دوو سەەەگە رازابەەیا بەرێ" و نزایەگچ
شەەەب ئەواش داەوا:أشله إج ل بأسه بینه "ەوایە یەڕ
ەۆیا بیەرا نێوەۆیا ".
گە رازابە گۆچیدوایچ گ د تیپێۆچ موزیۆچ سەربازیچ هاتە
ەەڕاگەگەما و بە موزیۆچ سەربازیچ تەرمەگەیا ب د بۆ
ەاك پارد شە ە د سەیوا  .گە داچوومە ە د سەیوا س واس
نێواندیچ بۆ
قوتابیانە
مندا نچ ئەو سەردامە
ەۆئاماداگ د بۆ ئەزموونەگا س ەۆڕ ۆ داد گە بەئارابیچ
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شەسەر نووس ابوو" :هذا قب رضا بگ بن إس اعیل بگ بن
بابا س اشقائد اش ۆ ي اش ظی " "...ئەمە ەۆڕ رازابەەچ گوڕ
س ایل بەەچ گوڕ بابانەس فەرماندار مەزنچ سوپایچ"...
تومەز ئەمە شەسەر واسێ چ ەۆ نووس ابوو.
 .28دەستکردن بەخوێندن لەتەمەنێکی یەکجار کەمەوە
واس شەمەوبەر ەوت س هێش ا تەمەن چوارساڵچ تەواو نەبوو گە
باوگ پێنووسچ دایە داس و گاەەز ە ە بەر داس و
ەوتچ :دابێ فێ ەو ندنەوا و نووسین ببچ.
ەۆەەریۆۆ دنچ باوگ و چەند زانایەگچ د س چ باوگ شەەەڵ
بۆ فێ بوو س هەر شەو تەمەنە
بەیێوایەگچ یێلگی
منداڵییەوا(چوار سا ) تا تەمەن ەەیش ە حەوا سا س
گار ۆچ وایۆ دس گاتێو شە سلێ انیچ ە امە قوتابیانە
سەراتاییچ ەاشدییەس گە چەند هەنگاو و شەو ەانەوا دوور بوو
گە باوگ شەوێ ژووراگە هەبووس هێندا فێ گ ابوومس پاش
ئەزموونێو شەبەردام گۆمەشێو مامۆس ادا شەبارا ەو ندنەوا و
نووسینچ ئارابیچ و گوردیچ و ژماراگاریچ و پێوانە(ح اب و
قیاساا) و هێنداس پ سیار ەش یچ شەبارا تەندروس یچ و
یێوا هەڵ وگەوا شەەەب مامۆس ایا و قوتابییانەوا گە
شەوادا مامە رایید زاگچ گابا ز ر یارمەتی چ دابووس
شەپێشەوا ە امە پۆشچ سێیەم(شەباتچ پۆشچ یەگەم و دووام) وس
پاش چەند مانگێو شەسەر پێشنیاز مامۆس ا ئەبدوشواحید
نوور ( 1903ا  )1944و رازامەندیچ بەڕ وابەر مامۆس ا
م ەفا بەهجەا(1908ا  )1945ە امە پۆشچ چوارام .دابێ
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ئەواش بێژمس شەو سەردامەدا قوتابییانچ واهەبوو س گە
شە  20ساب تێپەڕیۆ دبووس گەچچ هێش ا شە
تەمەنیا
قوتابیانە سەراتاییدابوو  .ئەو قوتابییانەس بەز ریچس شەبەر
پۆل"(م اقب
تەمەنز ریچ و هێز شەییا س داگ ا بە "چاود
ئەوابووس گاتێو زانگچ
اشصف) .ئەم چاود انە گاریا
داس پێۆ دنچ وانە شێدادرا؛ قوتابییەگانیا راوانە ژوور
شەسەر س ۆا
داگ د وس گاتێو قوتابییەگا
پۆشەگا
دادانیش نس ئەما شەبەر دامیاندا داواس ا تا مامۆس ا
داهاتە نێو ژوور پۆشەگە .ئەوجا دایانگوا" :وریابن" .ئەو
دامە قوتابییەگا هەموویا شەبەر مامۆس ا هەڵداس انە
سەرپێ .مامۆس اش داس بەجێ دایگوا":دانیشن" .بە م هەموو
ر ژ وس بێجگە شە ر ژانچ بارا و سەرما و سۆڵەس بەر شەوا
یەگەم داس پێبۆاس قوتابییەگانچ هەموو پۆشەگا
وانە
گۆداگ انەوا وس شە ەۆڕاپانچ قوتابیانەگاندا ریزداگ ا س پایا ؛
بەئامادابوونچ بەڕ وابەر و مامۆس ایا س قوتابییەسس یا
دووا س داهێندرانە داراوا شەڕیزس ئەوجاس یا پێۆەواس یا یەس
داەو نداواس گە
یەگداس هەڵبەس ێۆچ گوردییا
بەدوا
بەز ریچس هەڵبەس چ نیش انیچ بووس هچ فایە بێۆەس(
ئەبدوشال ز وار ( 1875ا
.1905ا )1948/12/18س یا
)1948/11/10س یا ئەح ەد موە ار جا ( 1897ا )1935س یا
حاجچ تۆفیقچ پی امێ د( 1867ا )1950/6/19س گە شێدابوونەواس
هەمووما (قوتابییا ) چەپیەما شێدادا بۆیا  .جار واش
پێۆەوا
هەبوو؛ شەجیاتچ هەڵبەس یو ندنەواس هەمووما
واس":گوردس ا س
داچڕاندس
نیش ی انی ا
ەۆرانییەگچ
گوردس ا س نیش انچ جوا س هەر بژ بەیادیچس سەربەس یچ و

104

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ئازادیچس هەربژیچس هەر بژیچس هەربژیچ" یا ":دامچ راپەڕینەس
دامچ راپەڕینس هەتاگە بەس یچ و بەپەس یچ بژین"س یا
ئا گوردینەس ئا مەردینەس باداست شەناوداس ۆەین هەمووس بۆ
یەگێ ییچ ەاگچ واتە س بۆ سەربەرزیچ بیین هەمووس گوردین
هەموو"س یا ":پی امەە وو موقەداسچس د س چ دای چ گورد ".
دوا ئەمەس قوتابییەگا داگ انە ژوور پۆشەگانەوا .یایەنچ
باسەس هیت ەۆرانییەس گە باسچ ئێ ا و ئێ اقیێ یچ تێدابێس
شەقوتابیانە ەاشدییە نەداەوت ا.
ەو ندنچ قوتابیانە سەراتایچ شە سلێ انچس بێجگە شەزمانچ
ئارابیچ و ئینگلیزیچ(ئەمە دواییا شە پۆشچ پێنجەمەوا
داس یپێداگ د) هەموو بەگوردیچ بوو  .گوردییشس واس زما س
بەیێوایەگچ سادا و سەراتایچ داەو ندراس چۆنۆە ئەو
سەردامەس زمانچ گوردیچس واس ئەڕ س بەرف ا و پێشۆەوتوو
نەبوو .پەرتۆگەگانچ ەو ند هەر ئەو پەرتۆگانە بوو گە شە
و گ ابوونە گوردیچ.
قوتابیانەگانچ ئێ اقدا داەو ندرا
وارەێڕانەگانیا س بەەش یچس نایییانە بوو  .وارەێڕانچ
پەرتۆگێو شەالیە ئەح ەد ئەزیزئاەاواس هەتا ئێ ەش
شەبی م ماواس هەموو ی ێو بوو گوردیچ نەبێ .دیاراس شەپاب
گەمیچ پ پۆڕ و یارازا زما و بابەتەگانداس ئەوانە
هەڵدابژ درا بۆ ئەم گاراس ز ربەیا س بەپێچ ژ هاتییا نەبوو.
یایەنچ باسەس ئەو ساڵە گە چوومە قوتابیانە ەاشدییە؛
باوگ دایگوا یار سلێ انچ پەنجا هەزارگەسێو دابێ.
ئێ اقیش هەموو سێ ملیۆ و ی ێو.
 29ـ لە سلێمانی هیچ قوتابخانەیەکی سەرەتایی بە زمانی ئارەبیی نەبوو
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شە سلێ انچس هیت قوتابیانەیەگچ سەراتایچ بەزمانچ ئارابیچ
نەبووس چۆنۆە ەو ندنچ سەراتایچ بەپێچ قانوونچ زمانە
نێوچەییەگا (ەۆجێییەگا ) (قانو اشلغاا اش حلیة) بووس
گەبەنێو قانوونچ ژمارا ( )4ساڵچ  1931دارچووس شە "وقائع
اش اقیة" ژمارا ( 1931/6/1 )989دا ب وگ ایەواس ئەمەش
پاش نووساندنچ بایوور گوردس ا بەئێ اقەوا .شەو یو نانەدا
گە ز ربە ەەڵۆەگە گوردبوو س زمانچ ەو ند شە قوتابیانە
سەراتاییەگاندا؛ دابوو گوردیچ بێ .واتەس ئەەەر گەسانێۆیش
شەو یو نانە بژیانایە و زمانچ دایۆیا گوردیچ نەبوایەس دابوو
بەگوردیچ بیو نن .ئەم قانوونە شەسەراتاواس گەم تا ز رس پێڕ
گ اس شەو یو نانەدا گە گورد ز رینەبوو  .تەنانەا شە گەرگووسس
مەڵبەند پشۆنەر زانیارییچ نێوچە گوردس ا (می ش م ار
منطقة گ دس ا ) دامەزرا بۆ س انەگانچ گەرگووسس هەوشێ و
سلێ انچس گە شەسەراتاوا(شە )1929دا م ەفا مەزهەرس ئەوجا
فەتاحچ بەرزنجیچ
سە
بەرزنجیچ گوڕ
سەید نوور
پشۆنەر بوو {سەرن  :سە نوور بەرزنجیچ شە 1951دا م د
هەموو نووسینەگانچ شەەەب فەتای بەرزنجیچ بووس گە ئەویش
ئەوال بوو شە جەیشچ عێ اقیدا و شە 1952دا م د}.
رائی
بەهۆ دوژمنۆار ییچ داوڵەتچ ئێ اقچ داس ۆ د بەری انیا وس
مشوورنەەواردنچ گورد ەۆییانەواس بەرا بەرا ئەو مافە
تەسۆۆ ایەواس تا شەسەراتا چلەگاندا نێواگە گ ا بە"مدی یة
م ار اش نطقة اشش اشیة اشش قیة" و شە 1945دا ئەو مەڵبەند
پشۆنەر ییە الب ا و شەبەەداوا هەر س انە بەڕ وابەر ییچ
ەۆیچ بۆ دان ا .شەسەردامچ قوتابێ یچ مندا مافچ ەو ند
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بەگوردیچ هێش ا شە سلی انچ بەگارداب ا .جائەەەر بەڕ ۆەوا
منداڵچ گارمەند ۆچ ئاراب شەسلێ انچ بووایەس ئەویش دابوو
گوردیچ فێ بێ و بەگوردیچ بیو نێ و فێ یش دابوو .ئێ ەش
شەبی مەس یەگێو شەو مندا نە گە هاتە قوتابیانەگەما و
گوردییەگچ ز ر گەمچ دازانچس قادر یابە بووس گە بەتەمە
ەەورا بوو .هەرزوو گوردیچ بەباییچ فێ بوو .پایا شەەەراجچ
راح ەتیچ حەمە فەراجەفەندیچس واس فی ەر گەوتەگار.
منداڵێۆچ دیۆە ئارابس نێواگەی شەبی نەماواس گە یەگەم ر ژ
هاتە پۆشەواس یەس ویە گوردیچ نەدازانچ .ئەز تاگەگەسێو
بووم گە بەئارابیچ ق ەمداگ د شەەەڵچ .پاش چەند مانگێوس
گوردیییەگچ جوا فێ بوو .یایەنچ باسەس باوگ دایگواس هێش ا
تۆ شەدایو نەبووبوویتس ساڵێۆیا حۆوومەتچ ئێ ا س ئەمین
زانیارییچ ئێ ا س ناردبوو بۆ
زاگچ گە گ دبوویا بەوازی
سلێ انیچس تا باوگچ مناڵەگا ها بداس شەجیاتچ گوردیچ بە
ئارابیچ بیو ننس بە م ەەڵۆەگە رازینەبوو  .مامە یاگی
مەج ووم گە شەساڵچ 1897دا واتە شەسەردامچ ئۆس انییدا شە
سلێ انچ بەڕ وابەر فەرمانگە ب وسۆە(تەشگورا ) بووا و شە
سەردامچ یانشینیچ یێخ مەح ووددا دی انەوا بەڕ وابەر
تەشەفۆ و ب وسۆە بوواس دایگواس ب ایەگچ مەالم ەفا حاجچ
مەال راسووڵیا بەپارا بەگ ێ ە تبووس گە شە سلێ انچ و
هەڵەبجە شە مزەەوتەگاندا وتار داەو نداوا و پ وپاەەندا
داگ د بۆ ەو ند بە ئارابیچ .گاتچ ەۆ ح ەین حوزنچ
شەوا ە توواس سەرنجچ ەۆڤار
موگ یانیچ ز ر راەنە
"ر ینبی نوێ"ژمارا ( )120ساڵچ  1988ل  32ا  44بدا.
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هەر مامە یاگی مەج ووم هەڵبەس ێۆچ بۆم شەوبارایەوا
شەبەرەو نداوا گە هێندا ەواراویی شەبی ماوا:
"توەوا مەڵێن؛ بەئارابیچ با دارزبیێنەوا
میللەا دڵچ ب ینەس دی ا مەیۆوشێنەوا
جو بوونچ قەومچ ناوێس گەسێ شە حەمییەا جیانەبێ
النەگەوێ شەقەومچس گەسێ بێ حەیا نەبێ
واڵ هچ ئەو بەهەی ە گەگورد تیا نەبێس
بڕ نامەوێس جەهەننەمچ شێ پڕ بەقینەوا
دوایچ شەبارا ئەو مەالیەوا داڵێ:
مێزار؛ ز ڕ و مێچ تیایەس سەر بۆ داەەفێنێس
جوم ەوا دو نێس
ب دیانە هەڵەبجەس بەسە
ئاخس قەت ایچ منداڵییە گەوا قەت ا داتۆێنێ
نامەوێ گوردبێس دابڕ با ەوتبە بیو نێ"
سەرن  :ەۆم ئەم هەڵبەس ە بە هچ مامە یاگی مەج ووم دازان ؛
بە م یەگێو ەوتچ ئەوا هچ پی امێ دا(ج) .
 30ـ مامۆستاکان و بەڕێوەبەری قوتابخانەی خالیدییە
ەانوو قوتابیانە ەاشیدییە میۆچ ماڵچ حاجچ ساڵحچ قاس
بوو .ەانوویەگچ دوو نهۆمیچ و حەویەیەگچ ەەورا و
حەویەیەگچ ەیۆە هەبوو .مامۆس اگانچ ئەو سەردامە
قوتابیانە ەاشیدییە ئەمانە بوو :
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( 30ـ  )1ئەبدولواحید نووری 1944(:ـ  )1904سەربەڕ باز چەپیچ
بوو(واس دوایچ زانی س نێزیو بە پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا ) و
چەند بابەتێۆچ سەر بەو تچ سۆڤێ یشچ ب وگ داواس واس
نامیلۆە "شەو تچ ئادامیزادا سەربەس ەگاندا" گە شەت گییەوا
گ دبوو بەگوردیچ وس شەبەەدا شە  1939دا چاپۆ ا .هەرواها
.1942
بەەدا
چاپچ
رووناگیچ"
نامیلۆە "بەراو
مامۆس ائەبدوشواحیدس م ڤێۆچ نیش انپەروارس نووسەرس وارەێڕ
و مامۆس ا جوە افیاما بوو .ماوایەگچ گورا شە ەاشیدییە
بووس ەو زرایەوا بۆ فەی ەڵییە .داەەگەم شە تەمەنچ  41ساڵیدا
گۆچیدواییۆ د .دایانگوا بەنەەۆیچ سیل م دووا .راوانچ
یادبێ .مامۆس ایەس بوو بەگوب و دڵەوا هەوڵچ باش
یایەنچ باسە مامۆس ا
پەروارداگ دنچ مندا نچ دادا.
ئەبدوشواحید ز ر بەمنداڵیچ باوگچ گە نێو مەجید بووا
ئەشیچ ەاڵچ گە شەسلێ انچ دوگانچ
م دووا .نوور
دارمان ازیچ (صیدشة) هەبوو بەەێو گ دوواس شەبەر ئەواس
واس پێزانینێو بۆ رانجچ ەاڵچس ەۆ نێو ناوا" .ئەبدوشواحید
نوور "(ج.) .
( 30ـ  )2یۆنس تۆفیق :مامۆس ا ژماراگاریچ و پێوانە(ح اب و
قیاساا) بوو .م ڤێۆچ مڕومۆچ بوو .باواڕناگەم شەتەواو
بە م
پێۆەنیبێ.
بەقاقا
جار و
ژیانیدا
شەگاراگەیدا(وانەەوتنەوا) ز ر بەپەر ش بوو .ژ و منداڵچ
نەبوو .شەەەب دایۆچ و ب ایەگچ گەنێو جەالل ئەس یچ و
قوتابییەگچ یەگجار تەمەب بووس پێۆەوا داژیا (باسچ جەالل
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ئەس یچ شەیو نێۆچ دیۆەدا داگەم) .ئێ ە مندا نچ ەەڕاس:
ئەزس یەهابچ یێخ نوور س جەناب و نیهاد ب ا یەهابس
روید ئەزیز(روید بەهیجە ەا )س مەزهەر و حەسەنچ گوڕ
شەمەوبەرگ ا)س ئەبدوشچ مەال
رازابە (باسچ رازابە
سەئید(مەال ئەبدول)س ئومەر واس ا سەئیدس حەسەنچ زبەس
رایە و ەوشە باجچ ئایشێس ئومەر مام ئەوڕاح انچ
ەامەسنەیچس سە حچ واس ا ساڵحچ چایییچ وس جاروبارس
حەمەراسووب هاواریش گە ئەو شەئێ ە بەتەمەن بووس ر ژانچ
هەینچ گە پشوو قوتابیانەگا بووس شە دای ەگە پشت ماڵچ
ئێ ە وس بەرماڵچ رازابە گۆدابووینەوا و تۆپێن ا داگ د.
یا
قوتابییەسس
یۆن س
مامۆس ا
شەپڕ
گەچچس
بەرداست(فەڕڕاش)اگە داناردا سەرما و دایگوا :مامۆس ا
یۆن وا شە قوتابیانە چاواڕوان ا داگا .بەناچاریچ داچووین
بۆ قوتابیانە وس شەوێ مامۆس ا یۆن وانە داەوتەوا پێ ا .
بەم جۆراس ئەو یارییە ەۆیە شەئێ ەش و ئەوانچ دیۆەشس گە
هەر قوتابیچ نەبوو س
قوتابییچ ەاشیدییە نەبوو س یا
تێۆداچوو .ئێ ە قوتابیچس ئەمەما ز ر پێناەۆش بوو .نەی ا
داو ا بیێین":نایەین"س چۆنۆە گەس شەسەر ئێ ە نەداگ داوا.
باوگ و یێخ نوور (باوگچ یەهاب و جەناب) و مەال سەئید
باوگچ مەال ئەبدول وس ەەشێو باوگانچ دیچ دایانگوا":ئێوا
سپیە و پێنەزانن .ئەم پیاوا بەم ر ژ هەینییەس شەنێو ماڵچ
ەۆیدا ناحەو ەواس دێ ەزمەتچ ئێوا داگاس گەچچ ئێواش بەو
چاگەیە نازانن".
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( 30ـ  )3خەفووری حاجی مە ئەلی مەڵکەندیی :مامۆس ا زمانچ
ئینگلیزیچ بوو .گاراگە ەۆ بەباییچ بەجێداهێنا .پاش
مامۆس ا م ەفا
قوتابیانەگەما
گۆچیدوایچ بەڕ وابەر
بەهجەاس ئەو بوو بەبەڕ وابەرس بە م من ئەو گاتە ەو ندنچ
قوتابیانە سەراتایی تەواوگ دبوو.
( 30ـ  )4حەننا بۆیا حەننا :مامۆس ا زمانچ ئارابیچ بوو .جاروبار
زمانچ ئینگلیزیشچ داەوتەوا .مامۆس ا حەننا دیا بووس ەەڵۆچ
ئەنۆاوا هەوشی بوو .شەەەب باوگچ و دایۆچ و ئۆە ینچ
ب ا (گەدوایچ بووبە دارمان از) و تەر زیا ەویۆچس پێۆەوا
شەەانوویەگدا شەنێزیو ماڵچ ئێ ەوا داژیا  .ماوایەس باوگ
تایبەتیچ زمانچ ئینگلیزیچ و
رایگ تبوو بەپارا وانە
ژماراگاریچ بەمن داەوتەوا.
و

ی گەل
( 30ـ  )5نووری حەمەمین ئاخا :مامۆس ا
ب ا
ەەس او
بوو.
واشصحة)
تەندروس یچ(االییاء
هاوقوتابی ا بوو شەپۆشچ یەیەمدا .م ڤێۆچ شەسەرەۆ و
بێزیا بوو.
( 30ـ  )6ئەبدوڵاڵ سەبریی :مامۆس ا ئاین(قورئا و دین) بوو.
پی امێ د ۆچ در ژ و ریواڵە بوو .ەەڵۆچ گۆیە بوو.
قورئانیو ندنەواما
بە"ئەبەپی ا" نێویدارگ دبوو .گەوانە
هەبووایە؛ بەمنچ داەو نداوا دایگوا":ئەتۆ شەحوج اا
هەموو
دابوو
ئەوجا
ەو ندییەس ئەتۆ بییو نەوا".
یو نە
ئەو
سەر
بیەنە
قوتابییەگا "ئەنگوست
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داەو ندر ەوا" .شەپڕ شە یەگێۆچ داپ سیچس تاگو بزانێ
شەەو ندنەوا ئایەتەگاندا ەەیش وومەتەگوێ .ەۆئەەەر ئەو
گەسە نەیزانیایەس دایدایە بەر دار و دایگوا":ئەمجاراس ئەەەر
شەم
نەیزانیتس ئەوا بەجار و حەیاا دابەم" .بۆئەوا
قوتابییەگا دایانگوا:
دارشێدانە رزەاریا ببێس ز ربە
"بەڕاس یچ مامۆس اس بۆما نییە شەپۆشدا دانیشین پەنجە
بیەینە سەرقورئا س چۆنۆە یەو یەی انیچ بووین وس
بۆماننەگ اوا ەۆما پاگبۆەینەوا" .ئەویش دایگوا ":دابڕ نە
داراوا شە یەی ا یەی ان ینە .زوو بین ەۆتا بۆە
بەحەوز مزەەوتدا" .بەمەس شەەو ندنچ ئەو وانەیە رزەاریا
دابووس ەو ا شێبوو شەداراوا پێداگەنین بە قاقا .دیارا ئەو
قوتابییانە در یا داگ دس بە م بۆ من نەداگ اس ئەو در یە
بۆەمس چۆنۆە تەمەن نەەەیش بووا تەمەنچ یەی انیچ بوو .
شەەەب ەو ندنەوا قورئانیشداس هیت گێشەیەگ نەبوو.
زامانچ
سەب یچ(ئەبە پی ا) مامۆس ا
مامۆس ا ئەبدوڵ
ئۆس انیچ بوو .ەو ندنچ مەالیەتیچ تەواوگ دبووس ئەوجا
شەسەردامچ دروس ۆ دنچ ئێ اقدا شەالیە ئینگلیزاگانەواس
بەیدارییچ گۆرسێۆچ پەرواردا گ دبوو بۆ مامۆس ایەتیچ
قوتابیانە سەراتاییەگا  .بەگارهێنانچ هێنداس ویە
مەالیانە و ئۆس انییانە و ویە گوردییچ گۆییانە؛ گە ئەودامە
بۆ ئێ ە مندا نچ سلێ انچ سەی ونەزان او بوو س واس ئەوا
"ئەد گوو؟"س "شو ندارێ"س "هەوراز"...ه د .شەپاب ئەمەیداس
سدارایەگچ ەواروەێت شەسەردا وس دار و بەداس ەوا.
بێجگەشەواشس چاگەتوپان ۆڵێكچ یەگجار چ چ و شۆچ وس
تاق ەدانێۆچ نەچەسپیو شەدامداس گە ق ە داگ د تەقەتەقچ
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داهااسئەمانە هەموو سەرنجڕاگێش بوو بۆما  .ەۆ گە
بیێ"بێدانگ بە"
بۆ دایەس شەباتچ ئەوا
ق ەی ا
پشوواگاندا
شە
قوتابییەگا
بە".
دایگوا"وسۆیت
دایانقیژاند":وس ا گیتس وس ا گیتس وس ا گیت" ئەمەش بوو بوو
بەمایە پێۆەنین.
گەشەپۆشچ یەیدا بووینس ر ژ ۆیا ەوتیا "ئەبەپی ا" دێ وانە
"قورئا و دین"داڵێ ەوا پێ ا ...هێش ا نەهاتبووا ژووراواس
بووبە پێۆەنین شەنێوماندا .هەرهاتە ژوورێ و نەهااس دار و
بەداس ەوا وس سدارایەگچ ەواروەێت شەسەرداس حەسەنچ حاجچ
گەری چ ئەمەرەا {سەرن  :ئەمەرەا /ئەمبەرەا دایۆچ حاجچ
گەری واتە نەنۆچ حەسەنچ گوڕ } .گە س ۆە شەپێشچ
پێشەوا و شە تەنیشت دارەەگەوا بووس یەگ ەر داس یۆ د
بەپێۆەنین .مامۆس ا "ئەبە پی ا"ش ەوتچ" :هە مەش وونچ
ئیبنچ مەش وو  .ئەتو بەچچ پێداگەنچ؟ ئاە ئێ ە هیت بووا؟
ئەمن ئەوا تازا د ە ژووراوا و بی یلال.....ئەتو بەەۆا
پێداگەنچ؟ بەئەمن پێداگەنچ؟ بە قورئانە گەری ەگە
پێداگەنچ....؟
حەسە ەوتچ" :مامۆس ا بەهەقچ ئەم قورئانە هیت مەبەس ێۆچ
ە اپ نییەس بە م گەجەنابت دابین ەۆم بۆ ناەی ێ"...
هەرئەوا ەوا و نەەواس "ئەبە پی ا" گەوتە داروایاند شە
حەسە و حەسەنیش هەر پێداگەنچ" .ئەبە پی ا" ز ر تووڕابوو.
ەوتچ":سەی گەس سەی گەس هەر گە تۆ زشیتس بێنامووسیت .ئەمن
شێت دادامس حەیاا دابەمس گەچچ تۆ پێداگەنیت" .گاتێو
حەسە شێدانچ داەوارد و پێداگەنچ و ئێ ەش هەمووما
پێداگەنین؛ شەپڕ حەسەنچ بەردا و هاا بۆ جەنابچ یێخ نوور
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و گەوتەویزا  .چۆنۆە جەناب بەتەمە ەەورا و بە قە فەا
در ژ بوو .پاش جەنابس شە دوو سێ یەگچ دیشچ س اواند .منیش
شە ت سانداس داسەس اگەم دارهێنابووس ە تبووم بەبەر
شووت ەواس واس ئەوا شووت ب ڕم" .ئەبە پی ا" ەوتچ ئەوا
چییە؟ ەوت  :مامۆس ا شووت داەورێ .ەوتچ":ها مەش وو  .ئەوا
گەپووا ناەورێ .ئەوا پێداگەنیت .نەگەیت پێبۆەنیتس دانا
حەیاا دابەم" .گەویە "گەپوو" بەسەر زماندا هاا وس
نەماندازانچ"گەپوو" چییەس بەجارێ بووبە پێۆەنین .ئەویش
ماوا دا ەوشەگچ دیچ هەر ەەریۆچ شێدان ا بوو .بەم یێوایە
پ شە نیوا گاتەگە ر  .ئەمەش هەر یەگەمجار نەبوو.
هەموو جار و هەر وابوو.
سەرن  :باواڕبۆە ئێ ە گە ئەم ی ە دانووس و ئەوا حەف ا
ئەو بەزمە داهێن ە
ساڵێو بەسەریدا تێپەڕیواس و نە
بەرچاو ەۆم و شەبەرپێۆەنین ەۆم بۆ ناەی ێ.
( 30ـ  )7ئەبدولال سەدیق :گەرگووگچ بووس مامۆس ا
"مدنیة(یارس انێ یچ)" بوو .م ڤێۆچ شەسەرەۆبوو.
( 30ـ  )8ئۆسمانی میرزا سەئیدی مە ئەباس( 1990ـــــ  )1914مامۆس ا
بوو.
جوە افیا بوو .گورد ۆچ نیش انپەروار و ەانەدا
بەداەەواس شەبەر گێشەیەس گە حەمە ب ا دروس یۆ دس
ناچاربوو داوا ەواس نەوا بۆا بۆ قوتابیانەیەگچ دیچ.
( 30ـ  )9ئومەر ساقی( 07.08.1973ــ  )22.11.1913هەوشێ یچ بوو.
مامۆس ا ئینگلیزیچ بوو .گە بەگوردیچ هەوشی یانە
ق ەیداگ دس شەپێشەوا واماندازانچ ئینگلیزا وس گوردییەگچ
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سەروەو شۆاو فێ بووا .داموچاویشچ سۆرفل و رانگچ هەر شە
ئینگلیز داچوو .دوایچ زانی ا گوردا.
( 30ـ  )10مەحموود ئەحمەد( :ئازاد) ( 1917ا.)17.09.1961
مامۆس ا زمانچ گوردیچ و وارزش بوو .سا نێو دوا ئەوا
چەند چی گێۆچ ب وگ داواس واس ەو ڵە(سلێ انچ  )1947و
جوا (سلێ انچ  )1960گورد ۆچ نیش انپەروار بوو .ناسیاو
باوگ و د س چ یێخ مەح وود حەفید بوو .ماوایەس باوگ
رایگ ا بۆم گە شەماڵەوا وانەم پێبیێ بە م پاش ماوایەگچ
گورا شەپڕ و بوو .شەتەمەنچ ( )44ساڵییدا گۆچیدواییۆ د.
راوانچ یادبێ.
نیگارگێشا بوو.
( 30ـ  )11ئەبدولقادر(ئەبدولال؟) :مامۆس ا
جاروبار وانە ئاینیشچ داەوتەوا .م ڤێۆچ مەنگ و ز ر
بەتۆرا(ئەداب) و هێ ن بوو .زووزوو سەردانچ باوگ چ داگ د.
( 30ـ  )12خالیدی شەفیق بەگ :مامۆس ا مێژوو بوو .ب ا تۆفی
یەفی بووس گە شە پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا شە گۆشێژ
پەرواردا شەبەیچ زان چ ژیارناسیدا داییو ند وس پایا
دوانێواندییچ سلێ انچ.
بووبە مامۆس ا شە قوتابیانە
قوتابییەگا و ەەڵۆچ دیۆەش ەەشێو ق ە و بەسەرهاتچ
داەێڕایەواس گەهێند ۆیشچ
یەفی
شە تۆفی
ەۆییا
داس ۆ دبوو .
( 30ـ  )13مامۆستا مستەفا بەهجەت ،بەڕێوەبەری قوتابخانەی خالیدییە
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بەڕ وابەر قوتابیانەگەما س قوتابیانە ەاشیدییەس مامۆس ا
م ەفا بەهجەا( 1908ا  )1945بوو{.باوگچ هاوڕ چ منداڵی
هیوا م ەفا بەهجەاس گە ئێ ە شە بەرشین داژ } .مامۆس ا
م ەفا بەهجەا گورد ۆچ ر ینبی و بەتۆرا(ئەداب) و
بەڕ وابەر ۆچ یارازا و ەاوانچ گەسایەتییەگچ بەهێز و
ر زشێگی او بوو .شەەەب باوگ واس ب ا وابوو  .مامۆس ا م ەفاس
پاش نەی ەرەەرییەس گە پێواندیچ بە پ ا (ف )اوا هەبووس
نەی ەرەەرییەگچ مەت سیداریش نەبووس واس دایانگواس
دوگ ۆراگەش دوگ ۆر ۆچ باش بوواس بە م شەەەب بێشان یچ چ
داگ ێ؟ بەداەەواس شەهاوینچ  1945دا وس شەتەمەنچ  37ساڵیدا
گۆچیدواییۆ د .راوانچ یاد و یاد زیندووبێ .ئەو دامە
قوتابیانە سەراتایی تەواوگ دبووس شەقوتابیانە نێواندییدا
بووم.
 31ـ هەستکردن بە گومان هەر لەمنداڵییەوە
جێنێوی"خوا/خودێ" لە زمانی ئارەبدا
یایەنچ باسەس گە قورئان داەو نداواس دامدیچ جێناو گەسچ
سێیەم بۆ ەوا شە ئارابییدا"هو"یەس گە ئەوا شە گوردییچ
سلێ انیدا نەبوو .چۆنۆە شە گوردیچ سلی انیدا"ئەو" بۆ نێ ینەش
و مێیینەیەس بە م "هو" شە زمانچ ئارابییدا هەر بۆ نێ ینە
بەگاردێ .شەگاتێۆدا "ەودێ"(ەوا) بەپێچ ئاینچ ئی المس
نەبەنێ ینە دادان ێ و نەبە مێیینە .چۆنۆەس هەر بەپێچ
قورئا س ەواس نە شەدایۆبووا وس نەگەسیشچ شێدابێ(لَ ْم یَ ِل ْد َو لَ ْم یُولَ ْد
= نەزاوا ونەدازێ) .ئەمە جۆرا ەومانێۆچ ال من دروس ۆ د وس
شەم بارایەوا ز ر پ سیارمۆ دس چ شەباوگ وس چ شەو مەال و
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داەوتەوا

پێ س

بە م

وارامێۆچ

وانەیا
مامۆس ایانە
دڵنیاگەرم داس نەگەوا.
دوایچ دارگەوا بۆم گە ئەم ئام ازا نێ ینەیە بۆ ەوا(ەودێ) شە
دیانن وس شە
زمانە ئەوروپاییەگانیشداس گە ەەشەگانیا
زمانەگانیاندا ئام از نێ ینە و مێیینەش هە س یا ئام از
بێالنیش هە س هەر وایە .بۆ و نە :جێنێو گەسچ سێیەم بۆ ەوا
شە زمانچ ئەش انییدا  ERاس واتە؛ جێنێو نێ ینەیە .ئەمە
شەگاتێۆدا گە هەر شەزمانچ ئەش انییدا جێنێو و هەیە گە نەهچ
نێ ینەیە ونەهچ مێینەیە .ئەواش  ESا .هەرواها ئارتیۆلێو
هەیە بۆ بێالیە گە ئەواش  DASا .بە م شەم جێیەدا
بەگارناهێندرێ.
{سەرن ( )1شەمانگچ د ەمبەر ساڵچ 2012دا؛ شە ئەش انیا
هەرایەس دروس بوو شەسەر ئەوا ەان چ  Kristina Schröderگە
ژنا و پی ا و ەەنجانە وس
تەمەنچ  35سا نە وس ڤەژی
سەربەحیزبچ دیانیچ د ۆگ اسیچ  CDUا ەوتبوو "وێ
نیشانە  Dasبۆ ەوا گە بۆ بێالیەنە شە جیاتچ  Derگە بۆ
نێ ینەیە بەگارداباس چۆنۆە گە بە گیە منداڵەگە داڵێ Der
Gottس گیەگە ەوا بەنێ ینە دازانێ" .ئەو هەرایە گە ئەم
ەان ە دروس یۆ د گاتێو دام گایەوا گە یەگێو ەوتچ:
جار ۆیا پاپا ەوتوویەتچ"ەوا /ەودێ"  Gottنەنێ ینەیە و
نەمێیینە}.
{سەرن ( )2شەیێوازار گوردیچ باگووردا("وێ" بۆ مێیینە و "و "
بۆ نێ ینە بەگارداب ێ) گار ۆچ ز ربەجیچ دابێ گە شەنووسینچ
گوردییدا ئەم ر زمانە بەگاربب ێ .بۆ و نە :ئەەەر پیاو و
ی ێۆچ ەوتبووس بێژین"و ەوا( )" ئەەەر ژنێو ی ێۆچ ەوتبووس
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بێژین":وێ ەوا( ) .منیش شەسەرنجچ ژمارا ()1دا پێڕ یچ ئەم
ر زمانەم گ دووا}.
 32ـ یەکسانیی و نایەکسانیی لەنێوان فیزیك و مرۆڤدا
گە هێش ا شە پلە قوتابیانە نێواندییدا بووم ی ێو ز ر
سەرنج چ راداگێشا .ئەواش نایەگ انیچ بوو .ز ر حەزمداگ د
بزان هۆ نایەگ انیچ چییە .بەتایبەتیچس باسچ ز رداریچ و
بێدادیچس دارابەەێ یچ و "ئی یت ار" گەوتبووا نێو
قوتابییانەوا .ئەزس گە شەپاب ەو ندنچ قوتابیانەداس بەهۆ
باوگ و مامۆس ا ئاینییەگانەواس یێلگی انە ەەریۆچ ەو ندنچ
ئی الم بوومس دامزانچ گە ئاینچ ئی الم هێنداس گەسچ
ر ژیچ(رز )اوا بەبەرزت شەبەرچاوە توواس واس
شەبارا
شەهێنداس گەسچ دیچ .ئەواتا شە قورئاندا هاتووا":واشله فضل
ب ضۆ على ب ض في اش ز " (ەوا هێند ۆ انچ شە هێنداگچ
دیۆەتا بەرزت ە تووا شە ر ژیدا" (سووراتچ هەنگ(اشنحل)
ئایەتچ  )16شەپاب ئەمەیداس شەفیزیۆدا دامانیو ندس ئەەەر
یالییەس بۆ ە نێو ئامێ ۆەواس گەهەردووال ئامێ اگە یێوا
و قەوارایا شەیەس جیاوازبنس بەمەرجێو رێ شەەەڕانچ ئەو
یالییە نەەی ێس ئەو دامەس یالییەگە شەهەردووال ئامێ اگەدا
شەیەس ئاست(م وى)دا داواس ێ .شەم زانیارییەوا گەبەچاو
دامد س دامگوا :بایەس بۆچچ ئەم ەەڵۆە هەموو شەیەس ئاس دا
نینس ئەەەرچچ هەموویا چاوس ەوێس شوواس داستس پێ وس ...ه د
یا هەر واس یەس هەیە .چچ وایۆ دووا گە داسە تچ واس
یەگیا نەبێ وس شەیەس ئاس دا نەبن .شەوانە دامناسین
دڵنیاگەراوام
وارامێۆچ
هیت
شێیا س
پ سیارمداگ د
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داس نەگەوا .هێند ۆیا دایانگوا":ەواپێداو هەیە وس هەیە
ەوانەیداواتێ" .هێنداس دایانگوا"ژی اگیچ و ز رزانیچ؛ ئاس چ
هەبوو
شەگۆمەڵگەدا".
بەرزداگاتەوا
گەسە
ئەو
دایانگوا"ئی یت ار بووا بەهۆ دروس ۆ دنچ چیانەیەتیچ و
....ه د.
گەچوومە بەەدا و بووم بەەو ندگار شەزان گەس ئاس چ زانینچ
زمانچ ئینگلیزیچ ەۆم بەرزگ داوا وس چەند بابەتیۆ
شەوبارایەوا بەزمانچ ئینگلیزیچ ەو نداوا .شێس گەوت ەسەر
ئەو باواڕا گە ئەەەر دوو الیە س شەیێوا و جۆر یشدا شەیەس
نەچنس بە م ب وانن بەئازادیچ بگەڕ ن و بجووڵێنس ئەوا
شەئەنجامدا شەیەس ئاس دا داواس ن .س ویت ەۆ س شەبارا
چۆنێ ییەوا جۆرجۆرا؛ بە م شەبارا ئاس ەوا گەبابەتەگا
تێكەب یەس ببنس شەەەب گااس بەراو یەگ انیچ دایانبا.
ئازادییچ و یەگ انیی واس دوو تەواوگەر یەس هاتەبەرچاو وس
و هەڵ وگەوا و
گەوت ەسەر ئەو بی ا گاتێو ئازادییچ جوو
بی وڕا داربڕین نەبێس ئەوا گۆمەڵگە بەراو یەگ انیچ ناچێ.
گاتێۆیش شەگۆمەشگەیەگدا یەگ انیچ نەبووس مانا وایە ئەو
گۆمەڵگەیە ئازاد نییە .گاتێۆیش ئەم ق انەم ال الیەنگ انچ
پارتیچ و گۆمۆنی ت و ەەڵۆچ دیچ داگ دس دایانگوا
پارتیچ یە و
سێیەمە"س واتە نەبی
ئەمە"ر باز"س یا "بی
نەبی گۆمۆنی یچ.

 33ـ مستەفا مەزهەر ،بەڕێوەبەری زانیارییی (معارف)ی سلێمانی
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ر ۆەوا وابووس هەر شەو سەردامەداس گارەێڕ فەرمانگە
زانیاریچ(م ار ) شە سلێ انچس مامۆس ا م ەفا مەزهەرس گە
بووس ئەویش پاش
زاواما
مەال گاگەحەمە
ئامۆزا
نەی ەرەەرییەگچ ەەدا س گۆچیدواییۆ د .مەال گاگە حەمە گە
گەرگووسس تا م ەفا مەزهەر ەیانچ
شە نەەۆییانە
شەداس دابووس بەدیارییەوابووس دایگوا":گاگە م ەفام هەر
هاوار داگ د وس داوا ئاو داگ د بۆ ەواردنەواس گەچچ
دوگ ۆراگە دایگواس نابێ ئاو بدر ێ .گە م دس دوگ ۆراگە
ەوتچس"زانیو چ دام ێ"س گەئەوا ەواس پێ گوا جاگە داتزانچ
دام ێس بۆچچ نەتهێشت قومێ ئاو بدامێس هە بێویژدا ؟".
ئەو ر ژا تەرمەگەیا شەگەرگووگەوا هێنایەوا بۆ سلێ انچس
گە سەراتا مانگچ حوزای انچ  1946بووس پێشوازییەگچ
یار و هەموو
راس ەەەڵۆەگە
ەەوراگ ا شێچ شەالیە
قوتابیانەگانەوا .راوانچ یادبێ.
 34ـ نەسرین خانی کچی مامۆستا مستەفا مەزهەر
گورد داڵێن" ق ە ق ە د نێ" .میابنس هێنداس جار؛ مندا
ناچنەوا سەر باوس و دایۆیا  .یەگێو شە گیەگانچ مامۆس ا
م ەفا مەزهەرس نێو نەس ین ەا بووس شەسەردامچ قاس و
رایەەۆی گ تنچ گۆمۆنی ەگاندا گە بە "سەردامچ ش فەگە"
بەنێوبانگ بووس بوو بە گۆمۆنی ت و گ ابوو بەبەڕ وابەر
قوتابیانە نێواندییچ گیا شە سلێ انچ .شەباتچ ئەوا
چاس و گ داوا چاس پەرواردابۆاس
قوتابییە گیەگا بەبی
گەوتبووا داس وایاند شێیا  .یەگێو شە گیە قوتابییەگا گە
دراوسێچ ماڵ ا بوو نێو بەدی ە مەحو بوو (گیچ یێخ
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محەم ەد مەحو )س ەێڕایەوا؛ گە جار ۆیا ؛ ئەوس شەەەب دوو
شەپێدابوواس
گیچ قوتابییچ هاوڕ چس ەۆراوییچ نایلۆنیا
نەس ین ەا هاتوواتە ژووراوا بۆیا س ەۆراوییەگانچ شەپێ
پێداگەندوو و دڕاندوویەتچ وس هەرسێۆیانچ داواتە بەر
یەپازشلە و هەڕایە دارگ دنچ گ دووا شێیا .
جار ۆیا ەاڵۆزایەگچ من گەنێو پەروین و گیچ نوور گوڕ
مەالحەگی چ ەاڵ س دوایچ بوو بە ەێزانچ گەماشچ ب امس پ چچ
بۆ ەواراوا بەراڵ گ دبووس ق د لەیەگچ شێدابوو وس بەویێوایە
شەژوور قوتابیانەدا دانیش بووس نەس ین ەا شەبەرچاو گیە
قوتابییەگا پ چچ شەبندا بڕیبووس شێشچ دابوو .ئێد پەروین
نەیو ابوو بەوجۆرا بیێ ە ماڵەواس چۆنۆە پ چ بڕین شە
گورداوارییدا بە ئەتو گ د دادر ە قەڵەمس شەبەرئەوا
بەرداس ەگە قوتابیانە ب دبوویەوا ماڵەوا .ئەو گیە شەواوا
بەجۆر و هەس چ ب ینداربووس واز شە قوتابیانە هێنا.

 35ـ کردەوەیەکی دیکەی نەسرین خان
پاش ئەوا شەسا نچ ەو ندن دا شە زان گە بەەدا ەەریۆچ
داهێنانچ زاراوا زان یچ بووم بۆ مات اتیو و فیزیو وس
گ د بەنووسینچ
گەبووم بە مامۆس ا شەگەرگووس داس
پەرتۆگێۆچ جەب وس پەرتۆگێۆچ فیزیو وس شەساڵچ  1960دا
شەبەەدا بە پارایەگچ ز رس هەزار دانەم شێ چاپۆ د و بەسەر
قوتابییەگانچ یاراگانچ سلێ انیچ و هەوشێ و گەرگووس وس
بادینا و ەانەقین دا بەەۆڕایچ ب ومۆ داوا .نی ەا ەانچ
ەویۆ ئەو دامەس واتە ساڵچ ( 1960سەردامچ ئەبدوشۆەری
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نێواندیچ سلێ انیچ قوتابیچ بوو.
قاس ) شە قوتابیانە
دانەیەس شەو پەرتۆگە منچ ب دبوو بۆ قوتابیانە و پێشانچ
قوتابییەگانچ دابووس بۆئەوا ئەەەر یەگێو حەزبۆا ئەو
پەرتۆگە هەبێس شەماڵەوا بیهێنێ بۆ  .گەهەواب چووبوو بۆ
شەداست ەویۆەگەم
نەس ین ەا ؛ یەگ ەر پەرتۆگەگە
دارهێنابوو و پێیگوتبووس جاراگچ دیچ ئەو پەرتۆگە پی ە
بەداس ەوا ببین س شەقوتابیانە دارتداگەم .نی ەا ەانچ
ەویۆ پێیگوتبوو .ئەو پەرتۆگە پەرتۆگچ فیزیۆە .نەس ین ەا
ەوتبوو س ئەوا پ ا شە یۆڤێنێ یچ .گە ن ی ەا ەانچ ەویۆ
ەوتبوو س گوا یۆڤێنێ یچ؟ نەس ین ەا ەوتبوو ئەو پەرتۆگەم
دیواس ئێ ە پێشانت دادام .یایەنچ باسەس شەفیزیۆدا گار و
گاردانەوا هەیەس گە بڕ(مقدار) یا واس یەگە وس ر باز(إتجاه)
یا پێیەوانە یەگە .بۆ ئەوا ئەمە بە و نەیەس پێشا بدامس
و نە مێز ۆ پێشاندابووس پەرتۆگێو شەسەر مێزاگە بوو.
گێشانە پەرتۆگەگە (2دوو) گیلۆە ام بوو .شەسەر بەرەچ
پەرتۆگەگە نووس ابوو"مەسەشە گورد و گوردس ا "الپەڕا(.)70
نەس ین ەا ەوتبوو س ئا ئەمەیە یۆڤێنێ یچ! جاراگچ دیچ
ئەمەا پێنەبین س ئەەەرنا دارتداگەم" .ئاس بەمەییا
داەوا"پێشۆەوتنیوازیچ".
ن وونەیەگچ دیۆە ئەم بنەماڵەیە ساڵ سەئید بوو(ساڵ
شە قوتابیانە
گوڕ حاجچ مەال سەئید) گەگاتچ ەۆ
نێواندییچ سلێ انچ بوومس مامۆس ا مێژووما بووس ماوایەگیش
بوو بە گارەێڕ قوتابیانە وس ئەوجا گ ا بەبەڕ وابەر
زانیارییچ(م ار ) شە سلێ انچ .شە یو نێۆچ دیۆەدا
باس ۆ دووا.
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 36ـ خوێندنگەی مامۆستایانی قوتابخانەی سەرەتایی و مامۆستایانی گوندەکان
مامۆس اگانچ قوتابیانە سەراتاییچ هەموو ئێ ا س بەز ریچس
مامۆس ایانچ
نەس هەموویا س دارچووانچ "ەو ندنگە
قوتابیانە سەراتایچ گوڕا س یا گیا بوو " (داراش ل ین
"ەو ندنگە
االب دائیة/دار اش ل اا االب دائیة)س یا
مامۆس ایانچ ەونداگا "(دار اش ل ین اش یییة) بوو  .ئەم
ەو ندنگانە هەر شەبەەدا هەبوو  .پ پۆڕیچس بۆ وانەەوتنەوا
شەو ەو ندنگەیانەدا راچاونەداگ ا .مامۆس ا دابوو ئامادابێ؛
هەموو وانەیەس بیێ ەوا .شەەەب ئەمەیداس هەوڵدادراس هەر
مامۆس ایەس؛ بەپێچ ئارازوو ەۆ س ئەرگچ وانەەوتنەوا
گە"ەو ندنگە
پێب پێ درێ .گەچووم بۆ بەەداس زانی
مامۆس ایانچ سەراتایچ" شەەەڕاگچ ئازامییە(اعظ یة)
سوننینشین وس بەرامبەر ەۆڕس انچ یاگانچ ئێ اقە(بنەماڵە یا
فەی ەب)س گە گۆشێژ یا فەی ەڵیش (گلیة اش لو فیصل) هەر
شەوێ بوو .جاگەنێو "گۆشێژ یا فەی ەب" هااس بەپیوی چ
دازان باسێۆچ گۆشێژ یا فەی ەب بۆەم.
 37ـ کۆلێژی شا فەیسەڵ(کلیة الملك فیصل)
ئەم گۆشێژا؛ ئینگلیزاگا دایان ەزراندبوو بۆ پێگەیاندنچ گادر
شە
رامیاریچ بۆ بەڕ واب دنچ ئێ ا  .ئەو قوتابییانە
بەگاشۆریا پۆشچ یەیەمچ سەراتایچس یا بەگاشۆریا سێیەمچ
قوتابیانە نێواندییدا ن ا باییا شەزمانچ ئینگلیزیدا
بهێنایە؛ شەو گۆشێژا وارداەی ا  .گۆشێژاگە بەیچ نێوەۆیچ
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هەبووس ەوارد و پۆیاگیش ەۆڕایچ بوو .زمانچ ەویند
ئینگلیزیچ و مامۆس اگانیشس بەز ریچس ئینگلیز بوو  .دوایچ
دارگەواس ئەوا ئینگلیزاگا و گاربەداس انچ ئێ ا بەتەما
و
قوتابییا
بوو س پێیەوانە دارچوو .ژمارایەگچ ز ر
مامۆس ایانچ گۆشێژاگە(ئەو مامۆس ایانە گە ئێ اقیچ بوو )
بووبوونە چەپیچس یا گۆمۆنی تس یا الیەنگ انچ"حیزبچ
ئی یقالل" گە حیزبێۆچ ئارابیچ ناسیۆناشی یچ بوو.
گانووندا شەبەەدا()1948س
راپەڕین(وثبة)
شەسەروبەند
قوتابییە چەپییەگا و قوتابییە ئارابە ناسیۆناشی یەگانچ
سەر بە حیزبچ "ئی یقالل" چوو بەەژ یەگدا وس ەەشێو
شەهەردوو ال ب یندار بوو  .ئەمە بووبەهۆ داە نچ گۆشێژاگە.
ر ژ ۆیا یێخ یەهابچ یێخ نووری شە سلێ انچ دیچ گەشەو
هەیە"س ەوتچ":ناس
گۆشێژا داییو ند .ەوت " :پشووتا
گۆشێژاگەما داە ا" .قوتابییەگچ دیۆە گەنێو بەیی رایید
بووس ئەویش پاش داە نچ گۆشێژاگە هاتبوواوا سلێ انچ و شە
پۆشچ سێیەمچ نێواندییدا هاوقوتابیچ بووین پێۆەوا .گوڕ ۆچ
ز ر بەتۆرا و زمانشی ین بووس بە م زمانچ گەمێو دایگ اس
بەتایبەتیچ شەداربڕینچ دانگچ (رێ)داس منیش بەەاڵ ەوا
بۆ "رێ"(ئار)R
زمانەگەتیا
پێ داەوا؛ ئینگلیزاگا
چەگویۆاریچ گ دووا .بەیی رایید و گەری چ سۆفچ و ئەزا
حەمە ساڵحچ رایە و حەمەساڵ قەزاز وس ب ایەگچ پار زار
حەمەساڵ قەراەچ(مەف و ) گەبەداەەوا نێواگەی بی نەماوا
و ئەز؛ س ۆان ا شەتەنیشت یەگەوا بوو شەپۆشچ سێیەمدا .هەر
شەو پۆشەداس ئەح ەد نەقیب و قادر دیال هاوپۆش ا بوو .
ئەواش گاتێو بوو گە قوتابیانەگەما (قوتابیانە نێواندیچ و
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دوانێواندیچ سلێ انیچ) ەو زرایەوا بۆ ەەڕاگچ چوارباخ نێزیو
جووشەگا س بۆ ەانووا تازاگە .
نێواندیچ و
یایەنچ باسەس تازا چووبوومە قوتابیانە
مامۆس ا ئینگلیزیی ا ئەزیز سەبوور بوو{عزیز صبور دوایچ
باسچ داگەم} چەند جار و گە شەسەر جادا من و باوگ چ
پێۆەوا داد و شەەەب باوگ ق ەیداگ دس دایگوا "جەمال
شەئینگلیزییدا بایە و حەز بەبای فێ بوو داگا وس ئەواس
مامۆس ا ئەزیز سەبوور داتوانێ گار و بۆا گە شە گۆشێژ
فەی ەل وارمبگ  .بە م باوگ رازینەبووس ەوتچ نامەوێ
جەمال ببێ بەگاربەداس چ حۆوومەاس دامەوێ پیشەیەگچ
ئازاد هەبێ {سەرن  :باوگ دایوی ت بژیشۆیچ (طب) بیو ن گە
شەیو نچ ەۆیدا باسیداگەم:ج} .

 38ـ سەردەمی قوتابێتیی سەرەتایی ؛ سەردەمی جەنگ بوو
شەبەرئەوا س ئەو سەردامە گە چوومە قوتابیانە(ساڵچ ەو ند
 )1941/1940سەردامچ جەنگچ جیهانیچ دووام بوو .گە شە
1939/9/2دا داس یپێۆ دبووس ماوایەگیش بوو شە ئێ ا
حۆوومەتچ رایید ئاشیچ ەەیالنیچ( 1893ا  )1965/8/28گە
ئارابێۆچ ملهوڕ و سەر بە ئەڵ انیا نازیچ بووس شەداسە تدا
بووس وازاراتچ زانیارییش بەداست ئارابە فای ەگانەوا بووس
واس دوگ ۆر سامچ یەوگەا ( 1893ا  )1971و ئەگ ام زعێ ەر و
دارو ش میقدادیچ و ساطع اشحص ي ( 1879/8/5ا )1968/12/23
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و چەند فەشەس ینییەگچ یۆڤێنی ت واس عیزاا دروزاس
ناسیۆناشیزمچ ئارابییچ
بی
ەەریۆچ ب وگ دنەوا
فای انەبوو شە ئێ اقدا .سامچ یەوگەا؛ سی ەمچ (ف وا)
سەپاندبوو بەسەر قوتابیانە نێواندییەگانچ ئێ اقدا بۆ
ئاماداگ دنچ قوتابییا و پەروارداگ دنیا بەژیانچ سەربازیچ
و بەگارهێنانچ چەس .شەبەرئەواس بەڕ وابەرانچ قوتابیانەگا
و مامۆس اگا ؛ هەموو جلۆچ ئەف ەرییا شەبەرداگ د وس ئێ ە
سی ەمچ
گە
سەراتایچ
قوتابیانە
قوتابییچ
"گەیشافە"(دیداوانچ) سەپێندرابوو بەسەرمانداس جلۆچ
سەربازی ا شەبەردابووس گە ب ی یچ بوو شە چاگەتچ ەاگیچ و
پان ۆڵچ گورتچ ەاگیچ و ەۆراویچ ەاگیچ .شەهەر
قوتابیانەیەگدا تابلۆیەس دان ابووس حەدی ێۆچ پەیامبەر
موسی انانچ شەسەر نووس ابوو( :إخشوشنوا ِّ
فإن الترف يزيل النعم ـ
صلعم) {ەۆتا شەەەب ژیانچ سەەت و ناەۆش رابهێنن}.
ەۆیا ئاماداگە
بەگورتیچس دایانوی ت ەەنجا و مێ مندا
بۆ جەنگ .بە م پاش ئەوا حۆوومەتچ رایید ئاشیچ ەەیالنیچ
بەری انیاوا شە گۆتایچ مای چ 1941دا
سوپا
شەالیە
رووەیندراس بەرا بەراس ئەو ر ایە شە قوتابیانەگاندا هەڵگی ا.
سەردامچ جەنگچ جیهانیچ پێن ساب در ژا گێشاس دوایچ
داەەڕ ەوا سەر .

 39ـ قوتابییە بەتەمەنەکان ،وانەیەکیان لەمنداڵێکەوە وەرگرت
وادیاربووس ئەو قوتابییانە بەتەمە ەەورا و بەگە فەا زل
بوو س هەس یا بە جۆرا گەموگورتییەس داگ د شەەۆیانداس
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گەشەەەب ئەو "منداڵە وردگانە" ە اونەتە پۆشەوا وس
منداڵەگانیش شەوا ژی اگ و وریات س دایانوی ت بەجۆر و
نەداچوواسەر .پ
بنو ننس بە م ز رجار بۆیا
ەۆیا
هەوڵیاندادا ەۆیا بەبەهێز و ئازا پێشانبدا  .یەگێو شەو
رووداوانە گە شەبی اواری دا چەسپیواس ئەوایە؛ منداڵێۆچ
هەورامیچ وریا و بەتۆرا(أدب)س بووبوو بە قوتابییچ
قوتابیانەگەما  .ئەحەدر ژ گە قوتابییەگچ بەتەمە هەڵۆشاو
پۆل بوو .شەپشوواگاندا ەاڵ ە
و بەبا در ژ بووس چاود
بەمنداڵە هەورامییەگە داگ د و ق ە نایی ینچ پێداەوا.
شە ەۆڕاپانچ قوتابیانەگەدا بووبە یەڕاق ە
ر ژ ۆیا
شەنێوانیاندا وس ئەحەدر ژ پەالمار منداڵەگە داس منداڵەگەش
نەیۆ دا نامەردیچس شە ئەحە در ژ هەڵگەڕایەوا و پەالمار
ەونچس ئەحەدر ژ دا و شەسەر زاویچ تەەت گ د .ئێ ەش
هەمووما داس انۆ د بە پێۆەنین و ژاواژاووس ئەحەدر ژما
نێونا"ئەحە گورتە" .شەو گاتەدا؛ مامۆس ا "ئەبەپی ا" هاا
بزانێ ئەو دانگە دانگە چییەس گەتێگەیشت چچ روویداواس
بەئەحەدر ژ ەوا":ئەتۆ زشحیزیت"! ئێ ەش داس انۆ د بە
پێۆەنین.
یەگێۆچ دیۆە شەو قوتابییە بەتەمەنانەس جەماشچ حاجچ سەئید
ەاشیدییە بوو.
ئاەا بووس گە ماوایەس شە قوتابیانە
شەەاڵ ەدارچێس دوو سەا گیلۆ پ ەۆیت بەشەیییەوا بوو .گە
داهاتە ژوور پۆشەگەواس راس ەوڕاست ەۆ نەداگ د بەژوورداس
بەڵۆۆ بەال راستس یا بەال چەپدا ەۆ دایۆانداواس
بۆئەوا شەدارەە تەنگچ ژووراگە نەەی ێ .گە ئاوڕیشچ
بدایەواس نەیداتوانچ ملچ وارەێڕێس دابوو هەموو شەیچ
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پێۆەنین.
بەمایە
دابوو
ئەمەش
وارەێڕایە.
دایانگوا"بووابەبەراز" .دوایچ زانی بۆیە ئەوا داڵێنس چۆنۆە
بەرازیش ناتوانێ مل واربگێڕێس دابێ هەموو شەیچ ەۆ
واربگێڕێ.
 40ـ رووداوێکی ناخۆش لە قوتابخانەی سەرەتاییی خالیدییە
ئەم بارود ەە ناگۆگییداراس هەموو جار و پێۆەنینهێنەر نەبوو.
جاروبارس رووداو ناەۆییشچ شێداگەوتەوا .جار ۆیا س حەمە
می زا سەئیچ مەالئەباس گە قوتابییەگچ بەتەمەنچ شە بی ت
ساب بەراوژوورت بووس شەپۆشچ یەیدا بوو .ئێ ەش ئەو گاتە
ا ؛
شەپۆشچ پێنجەمدابووین .واس دوایچ شەگاتچ پشووداندا بی
بابەتچ
تۆفی س شە پۆشچ وانەەوتنەوا
مامۆس ا یۆن
ژماراگارییداس حەمە هەڵ اندبووا سەرتەە ە بۆ هەڵهێنانچ
شە ەو ند
پ سیار و .بە م حەمەس گەبەڕاس یچ حەز
نەداگ دس بەەیی واس ابوو .مامۆس ا یۆن یش شەبەردام
قوتابییەگاندا ق ەیەگچ راگچ پێگوتبوو .حەمە هەس چ
بەسووگایەتییپێۆ دنچ ەۆ گ دبووس داس چ شە مامۆس ا یۆن
وایاندبوو .داموچاو مامۆس ا ب یندار گ دبووس چاویلۆەگەیچ
یۆاندبووس ئێد حەمە داس بەجێ شەقوتابیانە رایۆ دبووا
(فەڕرایەگا ) گە شە دا نچ
داراوا .بەرداس ەگا
قوتابیانەگەدا دادانیش نس دایانگوا بۆیا نەەی اوا .ئەو ر ژا
گە قوتابیانە "یەگژامە" بوو{سەرن  :ویە یەگژامە" بۆ ەو ند س
واتە تەنێ پێشنیواڕ س بۆ یەگەمجار شە حاجچ گەری چ
ئەمەرەان بی تس گە حەسەنچ گوڕ واس شەمەوبەر باسۆ ا ا
هاوقوتابیی ا بوو شە ەاشیدییە} .ئەو ر ژاس پاش وانە
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پێنجەمس بەرشەوا بیینە ماڵەواس شە ەۆڕاپانچ قوتابیانەگەدا
گۆگ اینەوا .بەڕ وابەر مامۆس ا م ەفا بەهجەاس ەوتەیەگچ
گ د و
حەمە
پێشۆێشۆ د وس باسچ ئەو گ داوایە
ەوتچ"بەداەەوا گە نەەی اس تا بەرشەوا بیداینە داست پۆشی س
جارێ بیداینە بەریە س تا بزانێ گە ئەو زشچ بێهونەرا" .ئەوجا
ەوتچ" :ئەم قوتابییە ئازا نییەس ز ر ت سنۆگە .ئەەەر ئازابووایە
راینەداگ د" .حەمە شە قوتابیانە دارگ ا .ئەوجا مامۆس ا
ئۆس انچ ب ا شەیەرمانداس داوا ئەوا گ د بنێ درێ بۆ
قوتابیانەیەگچ دیچ و نێ دراس ئەەەرچچ ئەو هیت ەوناهێۆچ
نەبوو .بە م حەمەس گە حەز شە ەو ند نەداگ دس سا نێو
دوا ئەواس شە قوتابیانە نێواندییش هەر شەسەر گ داوا
قۆڕاگانچ ەۆ بەڕ واچوو .پاش راپەڕین(وثبة) گانوونچ
دووامچ  1948بووبوو بە الیەنگ "تەحەڕڕوڕاگا "(گەدوایچ
باسیا داگەین)س یەڕ بەباوگچ داف یتس گە ەوایە باوگچ
داوڵەمەندا و"پیاو ئی یت ار"ا وس حەمە شەماب دارگ دووا
وس حەمەش ناچاربووا بیێ گ ۆاریچ بۆا .ئەوجا حەمە
پان ۆڵەگە و چاگەتەگە ەۆ ویچ و قوڕاویچ داگ د وس دایگوا
چیبۆەین "ژیانچ پ شی ارییە" دوایچ دارگەوا هەموو در و
بوە ا بوو گە بەباوگچ داگ د .باوگ س می زا سەئید(باوگچ
ەۆیداوی تس دایگوا شەسەردامچ ئینگلیزاگاندا شە
حەمە)
سلی انچ سەربەرزانە ژیا.

 41ـ هێندەك قوتابیی دیکەی قوتابخانەی خالیدییە
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تا ئێ ە نێویان هێنا .چەند
بێجگە شەو قوتابییانە
قوتابییەگچ دیۆەش هەبوو  :سێ گوڕ بنەماڵە موتابیچس
یەگێۆیا ئەمین ئەشچ موتابیچ بووس گە دوایچ بووبە پ فی ۆر
(

*

) .هەر سێ ئامۆزاگە ز ر بەتۆرا و بێدانگ و راوی جوا

بوو  .هەرواها حەمەگەری ئەبدوڵ ( باوگچ گارگەر بوو شە
ەانەسووتاو .ەۆیچ شە قوتابیانە نێواندییداس بوو بەیەگێو
شە چاالگەگانچ پارتچ)س گامەرا موگ (حەمە ئەح ەد
تەها) گە شە بەتەمەنەگا بوو .جەمال فەقێ یاڵچس ئەشچ فەقێ
(ماڵیا شە تەنیشت مزەەوتچ دوو دارەەوا بوو) ئەشچ ەەفوور
یاڵچس هەرواها گوڕ ۆچ حاجچ مارفچ سلۆ( گە شە قوتابیانە
حانووتچ داب د بەڕ وا)س ئەح ەد گوڕ می زا ەەفوور .جەالل
تۆفی س گە ئەم جەالشە باسێۆچ
تۆفی ب ا مامۆس ا یۆن
تایبەتیچ پێوی ە و پاش ئەمە د ە سەر .
(*) سەردامێو زان گە بەەدا گارنامە چەند مامۆس ایەگچ
بەیچ گوردیچ نارد بۆم بۆ ن ەاندنیا تاگو بۆ ن بە
ەەزنەدار( 25.10.2013ااا
پ فی ۆرس شەوانە دوگ ۆر مار
)01.11.1930س دوگ ۆر عیزادین م ەفا راسووبس دوگ ۆر ئەمین
ئەشچ موتابیچ .پاش ن ەاندنچ گاراگانیا شە الیە منەواس
گ ا بە پ فی ۆر.
 42ـ جە ل تۆفیق(جە ل ئەسریی)
تۆفی س
جەالل تۆفی (جەالل ئەس یچ) ب ا مامۆس ا یۆن
قوتابییەگچ ز ر بەتەمە بوو .چەند ساڵێو شەئەزموونچ
بەگاشۆریا پۆشچ یەیەمچ سەراتاییدا گەوا وس ئێد ناچار
بوو واز شە ەو ند بهێنێ .شەو یەقامە گە بەراو قوتابیانە
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فەی ەشییە داچوو(یەقامچ گاوا)؛ دوگانێۆچ بەرەدروو یچ
گ داواس بێ ئەوا یەس ر ژیش یاە د یچ بەرەدروویەگچ
گ دبێس ئەوا نەبێ گە دایۆچ جاروبار شە ماڵەوا دروومانچ
داگ د .جەالل و ئەزس هەردووگ ا ناسیاو ۆ ا هەبووس نێو
"حەمەەۆج"بووس چۆنۆە داس ێۆچ شە یاریۆ دندا ەۆج بووبووس
بە م م ڤێۆچ چاالس بوو .حەمە شە سلێ انچ چاگۆ دنەوا
ئاوژمێ
ئامێ
وس ەو ندنەوا
ما
بۆرییچ ئاو
پێ پێ درابوو .گوڕ ۆچ ق ەەۆش بووس حەز بەەاڵ ە داگ د.
بە سەروو دوگانچ "بەرەدروویەتییەگەوا"
جەالل تۆفی
تابلۆیەگچ زشچ هەڵواسیبووس بە ئارابیچ شەسەر نووسیبوو:
"اشییاط اش ص ي ا جالل توفی " .حەمە ەۆج سەر گ دبووا
سەر  .بەیانیا داچوو بۆال و دایگوا :جەالل تۆ بەرەدروو
"ئەس انیت" ئەوا جارێ هێش ا بەیانییەس بۆچچ دوگانت
گ دواتەوا؟ جەالشیش دایگوا :حەمەس "ئەس یچ" مانا "ئەس
(عص )" پاینیواڕ نییەس مانا بەپێچ ئەم ئەس (عص ) و
زامانە گارداگەم .حەمەش پێیداەوا" :ئێ ەۆ ئەم ەەڵۆە
بەپێچ زامانێۆچ دیچ گارناگە " .داوروبەر نیواڕ س حەمە
جاراگچ دیچ داچوواوا سەر جەالل و دایگوا" :جەالل هێش ا
ز ر ماوا بۆ ئەس س بۆچچ وازوو دوگانت گ دوواتەوا؟ .ال
ئیوارا داچوو بۆ ال جەالل و دایگوا :جەالل دامێۆە ئەس
بەسەرچوواس بۆ دوگانت دانەە ووا؟" حەمەەۆج هێندا سەر
گ دا سەر جەالل وس ەەڵۆەگەش گە جلۆیا شەال دادا
بەدروس ۆ د س هێندا ناڕازیبوو شێچ؛ دوگانچ داە ت وس
شەسەردامچ قاس داس بەدر ەۆ گ دبوو بە ئێ اقییچ و روو
گ دبووا بەەدا .ئەز ئەو دامە شەبەەدا شە قوتابیانە
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دوانێواندیچ جافەرییەس مامۆس ا بوومس بە م شە هاتنچ جەالل
ئەس یچ بۆ بەەدا بێ ئاەابووم .ر ژ ۆیا مامە ئار (ئارفە
سوور) شە دوگانچ ئوس اد بەیی مویی ەوتچس داس ێو جلۆچ
هاوینە داوا بە دروو ال واس ا جەالل .گە شێ پ سیچ واس ا
جەالل گێیە؟ ەوتچ گوردا و ەەڵۆچ سلێ انییە وس دوگانەگەیچ
هەروا شەوپەڕ جاداگەوا(شەحەیدارەانە) گە دوگانچ ئوس اد
بەیی مویی یش هەر شەو یو نە بووس بەرامبەر مزەەوتەگە
حەیدارەانە .ئەواش دابێ بێژم گە مامە ئار گۆنە ئەف ەر
ەانەنشینچ سوپا ئی ا بوو .ز ر قەڵەو و پی بوو .مامە ئار
ەوتچ :تۆایە تا ئەوبەر بیۆ بە واس ا جەالل بێژا بزانە
جلۆەگە تەواوگ دوواس ئەەەر تەواو گ دووا با بیهێنێ بۆ
ئێ ا(دوگانچ ئوس اد) .گەچووم تەمایامۆ د واس ا جەاللس
جەالشچ ب ا مامۆس ا یۆن ە .گەەۆ و تابلۆ دوگانەگەی
دیچ؛ نووسچ بوو "اشییاط اش ص ي" بەراس یچ پێۆەنین هااس
بە م حەزمنەگ د شەگەییچ بدام .جەالل ەوتچ":قاتەگەم
تەواوگ دوواس بیۆ پێیبیێ؛ تاو ۆچ دیچ ەۆم بۆ داهێن ".
گەچوومەوا دوگانچ ئوس ادس پاش گەمێو جەالل بەقاتەگەوا
پش ەوا وس جلۆەگە
چووا ژووراگە
هاا .مامە ئار
شەبەرگ د و س گە هاتە پێشەواس ی ێۆچ یەگجار سەی و سەمەرا
دارچووبوو .قاتەگە شە هەموو ی ێو داچوو شە "قاا"نەبێ.
چاگەتەگە الیەگچ در ژت بوو شەالیەگچ دیچ .پان ۆڵەگە
شۆچچ تێی بوو واس شۆچچ ملچ ەا .جەالل دایگوا"ئەو شۆچانە
مۆد ننس بۆجوانیچ تێیی وو " .گە مامە ئار بە قاتەگەوا
دانیشتس ئوس اد ەوتچ ئەم گاب ایە قاتچ نەدروواس گۆپانچ
درووا" .راس ییەگەیچ "چاگەتەگە هەر شە گۆپا داچوو.
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ئوس اد ەوتچ"هە ەوو بە دی اغت" .ئەوجا باسچ جەالل
ئەس ی ەێڕایەوا بۆیا س ەوتیا  :چ بۆەین .نەمانداناسچ.
ەوت ا گوردا و با یارمەتیچ بداین.
 43ـ بەزمێکی خۆشی "جە ل ئەسریی" لە سلێمانی
ساڵێۆیا س چەند ر ژ ۆچ مابوو بۆ جێژنچ قوربا س جەالل بە
گۆ نەگەماندا تێپەڕ و گە منچ شەبەر دارەە ماڵەوا دیچس
ەوتچ ر ژ یەگەمچ جێژ ؛ ەۆی چ ەا قوربانیچ داهێن بۆتا .
ەوت بۆچچ قوربانیچ داگە ؟ ەوتچ :دایۆ نەزر گ دووا؛
ەایەس داگڕێ بۆ قوربانیچس بەیۆو بە یارمەتیچ ەوا ئەمجارا
شە تاقیۆ دنەوا بەگاشۆریا (پۆشچ یەیەم) دا داربی  .یەگەم
ر ژ جێژ س تا دوا نیواڕ یەگچ درانگ و تا ئێواراش هەواڵچ
ەۆیت نەبوو .بۆ سبەینێ زانی ا گاتێو ەایەگە چاو بە
گەوتوواس هاربووا و دارەە
قەسابەگە و چەقۆگە
شەو گاتەدا چۆنۆە گ اوا بوواس ەایەگە
حەویەگەییا
دارپەڕیواتە داراوا وس بەشەسە بووا .جەالل گە ئەمە دیواس
دوا ەایەگە گەوتوواس هاشێ اس ها شەوێ .جا چۆنۆە ماڵەگەیا
هەموو چەند هەنگاو و دوور بوو شەەەڕاگچ ەاورا وس
دای اییەگە ئەو دامە پێش ە د سەیوا س ەایەگە گە
داگەو ە دای اییەگەس روو داگاتە ئەو جادایە گە جارا بۆ
هەڵەبجە داچوو .ەا راداگا و جەالل راداگا بەدوایدا .سەرتا
نەیەیێن ؛ بەتەواویچ ئەو ر ژا بەدوا ەایەگەوا دابێس گەڵۆچ
نابێ .هێنداس شەو ت ومبێالنە گە بەراو هەڵەبجە داچن
ئاەادار پۆشی چ هەڵەبجە داگە شە گاراگە وس چەند پۆشی ێو
داگەونە رێ و بەیارمەتییچ ژمارایەگچ ز ر شە ەەڵو و شەژ
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باڵچ تاریۆییچ یەوداس هەرچچ چۆنێو دابێ؛ ەایەگە داە و
داییەنە سەر شۆرییەس وس جەالل و ەا دابەنە هەڵەبجە و بۆ
ر ژ دوایچ جەالل واس سەگنس شە تەنیشت شێیوڕ شۆرییەگەوا
دانیش بووس دامەو ئێوارێ هێنایەوا سلێ انچ .گە ئەمەم زانچ؛
چووم حەمە ەۆج شەمە ئاەادار گ د وس پێۆەوا چووینە ال
جەاللس چی گەگەما پێگێڕایەوا .حەمە ەوتچ:جەاللس تۆ شە گن
داگەیتس بۆچچ
ەۆا وارزیۆاریت و بۆڕبۆڕ نچ راگ د
ئەوانداا پێیوو ەاگەا نەە ا؟ جەالل ەوتچ :ناس ناس باش
رامداگ دس و بەردیش داە تە ەاگەس بە م جاروبارس ەایەگە
ئاوڕ دادایەوس بەراو من داهاا وس منیش ناچار دامامس
ماوایەس بەراو دواوا راگەم وس ئەوجا جاراگچ دیچ گە روو
شەمن وارداەێ اس دوا بۆەومەواس ئا شەبەر ئەوابوو درانگ
پێیووس ئەەەرنا وارزیۆار ۆچ بای  .جا چۆنۆە گاتەگە بوو بوو
بە ر ژ سێیەمچ جێژنچ قوربا س ئێد ەایەگە سەرنەبڕدراس
وابزان ف ی یانەوا وس جەالشیش شە تاقیۆ دنەوا ئەو ساڵەدا
جاراگچ دیچ گەوتەوا .تا وایلێهاا شە قوتابیانە داریانۆ د.
 44ـ قوتابخانەکانی ئەو سەردەمەی شاری سڵێمانی
شە سلێ انچس بێجگە شە قوتابیانە ەاشیدییەس گەبەرامبەر
ەانچ حاجچ ئاەا فەتحوڵ و ئایچ می زا ەەفوور بووس چەند
قوتابیانەیەگچ سەراتایچ دیۆەش هەبوو بۆ گوڕا  .ئەیوبییە
و فەی ەشییە بەنێوبانگ ینیا بوو  .قوتابیانە ەۆیژاش
هەبووس بە م ەانوویەگچ تایبەتییچ بەەۆ نەبووس هەردامە و
شە یو نێۆچ دیۆەدا بووس ماوایەس شەپشت قوتابیانە
فەی ەشییەوا بوو .ئەم چوار قوتابیانەیە گوڕا س یەش پۆشیچ
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بوو  .سێ قوتابیانە چوار پۆشیچ(شەپۆشچ یەگەوا تا پۆشچ
چوار) بەنێو قوتابیانە (غاز ) و مەڵۆەندیچ و گانێ ۆانەوا
هەبوو  .قوتابیانە ەازیچ شە نێزیو ەاشیدییەوا بوو .نازان
ئێ ە ئەو یو نانە ماو س یا گ او بە دوگا و بازاڕ.
بەڕ وابەر قوتابیانە ەازیچ مامۆس ا فەوز رایید بووس
پیاو ۆچ ق ە ەۆش و ورەن بوو .بێجگە شەم قوتابیانانەس
قوتابیانەیەگچ یەوانیش هەبووس نێویاننابوو"قوتابیانە
زان یچ" {سەرن  :ویە "زان یچ" شەچاوەە "زان ت" و
"زان ن"اوا هاتوواس بەمانا "زانین" گە شە یێوا گوردیچ
"(واتە
فەیلیچ دابێژ "زان
فەیلییەوا وارەی اوا .گورد
زانی ) .گاتچ ەۆ محەم ەد بایقە(بایەەە) ( 1890ا  )1980گە
ر ینبی ۆچ گورد بووس شە پەنجاگاندا شە وازاراتچ نیوەۆ
ئێ اقدا بەرپ سچ چاپەمەنیچ و چاپنامە گوردیچ بووس ئەم
ویەیە هێنایە نێو گوردیچ پەتییەوا .بایەەەس شە بی ەگانچ
سەتە راب دوودا نووسەر و دانەر پەرتۆگچ ئەشیوبێچ گوردیچ
بوو :ج } .مەبەست شە ویە "زان یچ" بۆ قوتابیانە یەوا
ئەوابووس ئەوانە نەەو نداوار وس بەڕ ژ گارداگە وس گاتچ
چوونە قوتابیانە ر ژانەیا نییەس وایانلێبۆ ێس بەالیەنچ
گەمەواس ەویندنەوا و نووسین بزانن .واتە؛ مەڵبەند و بوو بۆ
قە چۆگ دنچ نەەو نداواریچ .هەر بەم هۆیەواس سا نێۆیش
یەوانەیا
قوتابیانەیەگچ
بەهەموو
ئەواس
دوا
داەوا"زان یچ" .فایە بێۆەسچ نیش انپەروارس یەگێو بوو
شە دامەزر نەرا و مامۆس ایانچ ئەو قوتابیانەیە گە بە
تایبەتیچ بۆ ئەوا دان ابووس م ڤچ بەساڵداچوو نەەو نداوارس
ەو ندنەوا و نووسینچ گوردیچ بۆ ن .ەو ند شە
فێ
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قوتابیانە "زان یچ" بەەۆڕایچ بوو .مامۆس اگا ەۆبەەشانە
ئەو گارایا داگ د .بەڕ وابەر یچ زانیاریچ شە سلێ انچس
ەۆیژا س گە شەپشت قوتابیانە
قوتابیانە
ەانوو
فەی ەشییەوا بووس نێزیو مەیدانچ ماس ی یەگا وس شەسەرڕ چ
یەقامچ مەوشەویچس ە بووا ەزمەتیا  .یایەنچ باسەس ئەم
قوتابیانەیە ژمارایەگچ بۆ ئەو سەردامە ز رس پەرتۆگچ
گۆگ دبوواوا وس هەموو گەسێو دای وانچ سووا شەو پەرتۆگانە
واربگ ێس واتە نامەەانەیەگچ ەش یچ بوو.
 45ـ قوتابخانەی فەیسەلییە
ئەم قوتابیانەیە شە ەانوویەگچ ز ر گۆندابووس گە شەسەردامچ
ئۆس انییداس چەند ساڵێو بەر شە هەڵگی سانچ یەگەمین جەنگچ
ەێ اومەندانچ یاراگە و بەپیچ
جیهانیچ؛ بە پارا
ئاڤاهی ازیچ (م ار ) گوردیچ دروس ۆ ابوو .پاش گۆتاییچ
جەنگ و هاتنچ ئەف ەرانچ هێز داەی گەر بەری انیا بۆ
سلێ انچس گاربەداس ەگانیا شەوێ نیش ەجێبوو  .شەبەرئەواس
ەەڵو بەو یو نانەیا داەوا"سیاسییەگە" .گە بایوور
گوردس ا نووسێندرا بە ئێ اقەواس ئەو یو نە شە  1936دا
نێون ا"قوتابیانە فەی ەشییە" وس چەند گەسێوس یەس شەدوا
یەسس بوو بەگارەێڕ س شەوانە :ئەشچ ئاەاس فوئاد رایید( 1905ا
 )1994ئەوجا مامۆس ا جەالشچ گوڕ گاگە مەال حەمە حاجچ
دارەەزینچ" .مامۆس ا جەالل
سەییوڵ
مەال مەح وود
بە"مەال جەالل" بەنێوبانگ بوو .مەال گاگەحەمە(– 1889
 )1961/5/10باوگچ مەال جەاللس شەسەردامچ فەرماندار یچ
یێخ مەح وود بەرزنجچ داس قازیچ بووا .پاش دامەزراندنچ
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یانشیینیچ ئێ ا س واز شە گارمەند یچ حۆوومەا هێناوا و
چوواتە نێوچە گەرگووس وس ەۆبەەشانە تام د ەەریۆچ
نەهێش نچ نەەو نداواریچ بوواس بەتایبەتیچ شە ەونداگانچ
ەەرمیاندا.
مامۆس ا جەاللس شە سلێ انچ دراوسێ ا بوو .یەگدی ا باش
داناسچ و هاتوچوو شەنێوان اندا هەبووا .شە گاروبار
قوتابیانەدا؛ بەڕ وابەر ۆچ یارازا و شێهاتووبوو .مشوور
ئەوا داەوارد گە هەموو ساڵێو گاتچ ەۆدارە ن(إس اض)
قوتابیانەگانچ سلێ انچس یا هەر بۆنەیەگچ ە نگچ دیۆە گە
داهاتنە پێشس و نە چاالگیچ مامۆس ایەگا و قوتابییەگا
بگ ێ .قوتابیانە فەی ەشییە شەسەردامچ فەرماندار ییچ
قاس دا ( 1963/2/8ا  )1958/7/14نێون ا
ئەبدوشۆەری
پێوا
"فەی ەب"
نێو
سلێ انچ" بۆئەوا
"قوتابیانە
نەمێنچ .پاش نەمانچ قاس س نازان نێواگە گ ا بەچچ .بە م
دازان مامۆس ا جەالل شە  1966/9/11دا و شە تەمەنچ 58
ساڵییدا گۆچیدواییۆ دس چۆنۆە جار ۆیا ەۆ ەوتچ گە شە
 1908دا شەدایۆبووا .راوانچ یادبێ .شە مامۆس اگانچ
قوتابیانە فەی ەڵییەس ساڵ قەف ا ()1968 – 1885س ئەشچ
ئاەا(ئەشچ یەوقچ)س فازیل ئی فا ( 11/4/1979ا )1916بوو س
پایا ئومەر ساقچ( 1923/11/22ا  )1973/8/7شە ەاشیدییەوا
ەو زرایەوا بۆ فەی ەڵییە وس شە ساڵچ  1961/1960دا مامۆس ا
ف ایدوو ئەشچ ئەمین ( )1992 – 1934گە یەگێو بوو شە
حەوتەوانە دامەزر نەرانچ گاژیوس شەوێ مامۆس ا بوو .ئەم
س
قوتابیانە ئاسەواردارا گە یای ە پاراس ن بووس واس بی
ز ر بەداەەواس شەالیە گاربەداس ێۆچ"یەگێ یچ نیش انیچ
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گوردس ا "اوا نابەرپ سیارانە رووەێندراوا و گ اوا بە بازاڕ.
واس مامۆس ا ئاسەوارناس ئەبدوشڕاقیب یوسف بە تەشەفۆ
منچ ئاەادار گ د و ەوتچ :گورد ر ز ئاسەواراگانچ ەۆیا
ناە " .یایەنچ باسە گاربەداس انچ " . .س" وی بوویا
سەرا سلێ انیش بڕووەێننس بە م مامۆس ا ئەبدوشڕاقیبس
گانووشەیەس بەنزینچ شەەەب ەۆ ب دبووا بەر سەراگە و
ەوتبوو دابێ سەراگە و من پێۆەوا ب وتێن.
 46ـ قوتابخانەی ئەیوبییە
ئەم قوتابیانەیە بەوا ناس ابوو گە قوتابییەگانچ بەز ریچ
و شە تۆپێندا دایانب داوا .بەڕ وابەر
وارزیۆاربوو
قوتابیانەگە مامۆس ا ئەزیز فەراج بووس گە شەبەر گەڵەەە یچ
و شەڕ والوازییچ شەیچ س بە "ئەزا قامیش" بەنێوبانگ بوو .هەر
جار و قوتابیانەگەیا شە تۆپێندا بیب دایەواس قوتابییەگچ
گەتە بەهێز؛ ئەزا قامیشچ داگ دا گۆڵچ وس ئەویش شەنێو
پوورا قوتابییەگاندا دایقیژاند"هەمبۆب ا هەمبۆڵچ ەۆمانە".
زیوین هچ
قوتابییەگانیش بەجارێ دایانیڕاند" :گاسە
ەۆمانە" .بە "هەمبۆب ا هەمبۆڵچ ەۆمانە" و "گاسە زیوین هچ
ەۆمانە" ماوایەگچ باش بەنێو ەەڵۆدا داەەڕا  .ئەمە
شەگاتێۆدا گە مامۆس ا ئەزیزس سدارایەگچ رایچ شەسەر بوو.
جاس بەو یێوایە و بەو ق انە وس بە راوایاندنچ سەروداس چ شە
گاتچ در ی دانداس ی ێۆچ ز ر سەی دارداچوو .ئێ ەش گە
دی ەوا بی م پێۆەنین دێ .یایەنچ باسەس مامۆس ا ئەح ەد
هەرد س گاتچ ەۆ مامۆس ا قوتابیانە ئەیوبییە بوو .واس
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ئەزا قامیش ز ر

جار ۆیا باسیۆ دس ئەویش بەو "بەزمە"
پێۆەنینچ هاتووا.
یەگێک شە مامۆس اگانچ قوتابیانە ئەیوبییەس ئەشچ یەوقچ
بوو گە بە "ئەشچ ئاەا" ناس ابوو .ئەشچ یەوقچ ب ا گاگە
رایید یەوقچ بووس گە هەردووگیا ەویۆەزا قازیچ ئەح ەد
هەوشێ یچ بوو  .ئەح ەد موە ار
موە ار گوڕ یێیەڵ
مزەەوتچ دوو دارەە شەباوگییەوا بۆ بەجێ ابووس مامۆس ا مەال
ئینایەتچ هەورامانیچ ە بووا سەر  .مامۆس ا مەال ئینایەا
شەو مزەەوتە ەو ندنگەیەگچ گ دبوواوا .جاروبار داچووم بۆ
سەردانچ و ەو گ تن شەوانەگانچ .شە فیقهچ ئی المدا ز ر
یارازا بوو.
 47ـ کاکە رەشید شەوقی
گاگە رایید ا واس شەمەوبەر باسۆ ا ا دراوسێچ ماڵ ا بووس
نێوان ا شەەەب یەس ز ر ەۆیبوو .گاگە رایید شەسەردامچ
ئۆس انییدا ئەف ەر بوو .شەسەردامچ ئێ اقیشداس ماوایەس
ئەف ەر بووس شەواپێش یەگێو بوو شە نووسەرا و بگێڕ
بەڕ وابەر یچ (مدی االدارا) ەۆڤار "دیاریچ گوردس ا " گە
ەاوانەگە ساڵ زاگچ ساحێب قڕا ( 1886ا )1944.12.13بوو.
ئەم ەۆڤارا شە سا نچ  1925ا  1926دا شە بەەدا بەگوردیچ و
ئارابیچ و ت گیچ دارداچوو .بەهۆ ئەوا گە ساڵ زاگچ بوو بە
قای قام (واتە :گارمەند می یچ)س ەۆڤاراگە راەی ا.
گاگە رایید ز ر ەلەیچ شە ساڵ زاگچ داگ دس دایگوا"ز ر
ت سنۆس و هەشپەرست" بوو .هەر گاتێو ی ێۆ دانووسچس گەمێو
تێدابووایەس
و ئێنگلیز
شە حۆوومەتچ ئێ ا
راەنە
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ر یپێنەدادا ب وبۆ ەواس دایگوا"قەپات ا داگە "س تا دوایچ
ەۆ وازیهێنا شێچ و قەپاتچ گ د" .گاگە رایید ەەشێو
هەڵبەس چ سەردامچ یانشینییچ یێخ مەح وود بەرزنجیچ
شەبەربوو .ئاەا شەهەڵ وگەوتچ ەەشێو شە سەرگ دا و رامیارا
گورداگا هەبوو .م ڤێۆچ ەاگەڕا و ق ەەۆش و م ڤحەز بوو.
دایگواس ئەو ەۆڤار "پەیژا" شە ساڵچ 1927دا دارگ دوواس
ئێ اقداس بۆ
بە م شەوگاتەدا ئەف ەر بووا شە شەیۆ
یو نەونیچ و شەمپەر و شەبەر ناسینەوا ەاوانەگە داس نێو
م ەفا یەوقچ ە وواتە سەر شە جیاتچ رایید یەوقچ .ئەم
"پێواندار یچ
سەرنێو
هەواڵەم شە سەمینار ۆدا شەژ
گوردیچس گورد گێیە و گوردبوو مانا چیچ؟" باسۆ دس گە شە
 1985/12/27دا شە گۆپنهاەن بەبانگێش چ سۆگ ە
ر ژ
 SOKSEبۆ گورداگانچ و تەگانچ ئەسۆەندناڤیا پێشۆێش گ د.
ئەم سەمینارا بەگوردییش و بە ئەش انییش ب وگ ایەوا.
 48ـ کاکە رەشید شەوقی و "رێبازی سێیەم"
پێش گوداتا قاس س ئێ ە چەند ەەنجێۆچ راەنەە شە
هەڵو چ یەگێ ییچ سۆڤێت و پارتە گۆمۆنی ە ەو ڕایەڵەگانچ
بەرامبەر د ز گوردس شەوانە :مامۆس ایا فایە ئار س ئەشچ
تۆفی س ئەبدوشال محەم ەد حاجچ ئەشیاس( میدیا  /سەرسام)س
گاگەجەالل تۆفی (ەاوانچ گۆەا س چو)س ئەح ەد یێخ
رائووفچ نەقیب و ئەز و چەند ب ادار ۆچ دیچس ر باز ۆ ا
ە تبووس نێوماننابوو"قوتابیانە گوردییچ سۆسیاشیزم" واتە؛
ئێ ە گورد چۆ شە سۆسیاشیزم داەەینس سۆسیاشیزم ا بە
ئازادیچ و یەگ انییچ م و داداناس نەس بە"دیۆ اتۆر ییچ
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پ شی اریا" وس ئازادیچ و یەگ انی ا بەتەواوگەر یەس دادانا.
ەەڵو دایانگوا"ئەمانە ر باز سێیەمن"س چۆنۆە ق ەگان ا
شە ق ە پارتچ و گۆمۆنی ەگا نەداچوو  .گاگە رایید ز ر
نێزیو بوو شێ انەوا .پێشنیاز ئەوا گ د گە گۆجیلەیەس
داب ەزر نین بەنێو "گۆجیلە هەژار" اواس ئەەەر یەگێو
شێیقەوما وەی اس بەو پارایە یارمەتییچ ماب و منداڵچ بدرێ
شەگاتچ پێوی دا .ئێ ە بی گەگەی ا بەباش زانچ .بە م
گوداتا  14تەمووز  1958بەسەر گایەتییچ ئەبدوشۆەری
قاس س ئەو بەرنامەیە گە هەما بوو واس اند  .ئەوا بوو دوا
ئەواس شە  1959/4/14دا گاژیو دامەزرا.
 49ـ بەسەرهاتێکی خۆشی کاکە رەشید شەوقی
گاگە رایید شە ئارابیچ دا ز ر گۆب بوو .گە بووبوو بە ئەف ەر
ئێ ا س جار ۆیا پێیانگوتبووس تۆ دابێ وتەیەس بۆ
شەیۆ
ئەف ەراگا و سەربازاگا بەئارابیچ بدایتس بیانهێنی ە
جۆش .گاگە رایید شەڕوودا دامابووس ەوتبوو بایە .چی گەگە
گە ەۆ ەێڕایەوا بۆم بەم چەینە بوو :نێزیۆە هەف ەیەس تا
دا ر ژس ئەو وتارا نووسیبووم و ئارابییەگەمیا چاگۆ دبوو
بۆمس دامیو ند و دامیو نداواس تا راوان گ د .شەگۆتایچ
وتاراگەدا رس ەیەگچ تێدابوو بەم مانایە" :ئەەەر دوژمنێۆچ
داراگیچس پەالمارما بداس ئێ ەش پەالمار داداین و ەاگچ بە
تووراگە دابێژین"س ئەمەش بەئارابییەگە واهاتبوو" و سنج ل
من بلده قاعا صیصیا" .ئەمەم داەوا و داەوتەوا؛ بۆ ئەوا
دام بە " قاعا صیصیا" رابێس چۆنۆە بەالمەوا ز ر جوا بوو.
ئەو ر ژا گە چوومە سەر دوانگەس ەۆم ەیڤ گ داوا وس شەبەر
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گاەەزاگە وتەگەم ەو نداواس تا ەەیش ە قاعا صیصیاس شەوادا
چاوم شە گاەەزاگە الب د و روومۆ دا ئامادابووا وس پێ گوتا
بەئەرزدا وس بەدانگچ بەرز ەوت "وسنج ل بلده صیا قنق ا".
ئێد ئەو ەەڵۆە هەموو دایانە پێۆەنین وس ەۆی هەر بەەۆم
پێداگەنی ".

 50ـ مامۆستا ئەلیی شەوقی(ئەلیی ئاگا)
هەرچچ مامۆس ا ئەشچ ئاەایە؛ ئەوا ەەشێو گ داوا
پێۆەنینهێنەرانەیا داەێڕایەوا شێچ .دایانگوا :جار ۆیا
تەرازوویەس شەسەر تەە ەڕایەگە بۆ
ەەریۆبووا نیگار
قوتابییەگانچ دروس بۆا .بەیچ سەراوا تەرازوواگە وا
ەەورا وس پەتەگانچ وا در ژ نیگارگێشاواس گە تەمایا گ دووا
تەە ەگە بەیناگا بۆ تایەگانچ تەرازوواگە .ەوتوویەتچ :چچ
بۆەم! تەرازوواگە شە تەە ەگەدا جێینابێ ەوا".
ئەشچ ئاەاس جاروبار داهاا بۆ سەردانچ باوگ و ەەشێو چی گچ
داەێڕایەوا .باوگ دایگوا :ق ەگانچ ەۆینس بە م ز ریا
پێوادانێ" .بێجگەشەمەش گە شە ساڵچ  1961/1960دا شە
هەوشێ مامۆس ا قوتابیانە دوانێواندییچ هەوشێ بوومس
مامۆس ا ئەشچ ئاەا ەانەنشین گ ابوو .ماڵەگە چووابووا
هەوشێ و شە ەەڕاگچ ئازادیچس شەسەر ر چ گەرگووس
نیش ەجێبوو  .ئازاد گوڕ مامۆس ا ئەشچ ئاەا؛ قوتابی بوو شە
پۆشچ سێیەمدا .ئێوارایەگیا مامۆس ا ئەشچ ئاەام شە یانە
تازادروس ۆ او ئازادیچ چاوپێۆەوا وس هەواڵچ چۆنێ یچ
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ەو ندنەگە ئازاد گوڕ پ سیلێ  .منیش ەوت  :بەڕاس چ
مامۆس اس ئازاد شە هەنداسەدا گزا .گە تەمایا داف ەراگە
وارە تبوو .مامۆس ا
بەرباەەڵ گ دس شەو بابەتەدا %18
ئەشچ ئاەا ەوتچ" :چۆ ی چ وا دابێ؟ شە هەنداسەدا %88
"مامۆس ا؛ دابێ چیلۆەیەگچ دابێ ەبەر
هێناوا ".ەوت
هەژدا( )18گە و گ دبێ چ بە ( ۱۸ (.)8ـ " )۸۸
یەگەگە()1
ەوتچ :ئا  .گەواتە هەتیواگەم فێ حەس و سلن چ بووا"{سەرن :
ویە "حەس" گە بەمانا گوژاندنەوا دێ وس ئاراب بەگار
دابە س ویەیەگچ ئەوروپایچ گۆنە .سەرنجچ ویە
هاگن hakenئەڵ انیچ بدا گەمانا سڕینەوا و گوتۆوتۆ د
و شەنێوب دنە وس بە مانا گوژاندنەوا و روویاند و گڕاندنیش
بەگاردێ"" .سلن چ" گە ت گەگا بەگاریداهێنن بۆ "سڕین" شە
"سیل"اوا هاتووا واتە "سڕ ا ین" و سافۆ د س شووسۆ د .
مامۆس ا ئەشچ ئاەا گوڕ ۆچ دیۆە هەبوو نێو "ئەژدار" بوو.
گاگە رایید مامچ دایگوا"تەق ۆ دووا بە داس ییەواس هیت
فێ نابێ" .شە قوتابیانە هییچ بەهیت نەگ د .ماوایەس باوگچ
ناردییە ال مامۆس ا مەال ئینایەاس مەال مزەەوتچ دوو دارەەس
گە مزەەوتچ ئەح ەد موە ار ەاڵچ گاگە رایید و ئەشچ ئاەا
بووس شەواش تێینەهێنا .دایانگوا ئەژدار ەۆی چ م یشۆچ
بەگاڵچ داەوارد .ق ەیەگچ نیوا ئارابیچ و نیوا گوردیچ بەدام
ەەڵۆەوا بوو شەو بارایەواس بەم یێوایە ":إذ قال ئەشچ ئاەا شا
أژدر گوڕیهچس یا بونەییە (یا بُنَي) ال تەئۆول شح اش یشو(التأگل
شح اش یشو) تحت اش ش چ(تحت اش شت) قەبلە أ یەگوڵیە
(یۆوشل) في اش نجلي (في اش نجل)".
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 51ـ قوتابخانەی کچان لە سلێمانی
شە سلێ انچ چلەگا و نێوا یەگەمچ پەنجاگاندا؛ دووس یا سێ
قوتابیانە سەراتاییچ گیا هەبوو ئەوا شەبی م بێس
یەگێۆیا نێو قوتابیانە "زاه ا" بووس بەڕ وابەراگە فات ە
محێدین بوو .فات ە محێدین ەویۆچ بەهیجەەانچ دایۆچ
روید ئەزیز و نەس ین و پەروین بوو .بە م تاگەیەس
بەیچ
هەبوو گە پایا
نێواندییچ گیا
قوتابیانە
دوانێواندیشچ ە ایە سەر .بەیچ دوانێواندییەگەش (پۆشچ چوار
و پێن ) بەیچ و ژایچ(أدبي) نەبوو .بەداە ە هەڵداگەوا
گیێۆچ ەەڵۆچ سلێ انچ هەل هەڵۆەوتایە بۆ و بیێ شەبەەدا
شە بەەدابوونایە وس
بیو نێس مەەەر ەزم و گەسوگار
ئامادابوونایە بیانگ تایە ەۆیا  .شەبەرئەوا؛ گیانچ سلێ انچس
شەچاو گوڕاندا بەییوراوت بوو  .ئەەەرچچ هەر شەگۆنەوا
حەپ ەەانچ نەقیب ( 15.4.1953ا  )1891شە سلێ انچ
قوتابیانە بۆ گیا گ دبوواوا و حۆوومەتچ ئێ اقیش شە
شە ەەڕاگچ
 1926/4/21دا قوتابیانەیەگچ بۆ گیا
گ دبوواواس بەگارەێڕیچ ەوزیداەانچ گیچ
سابوونۆەرا
ئەبدوشتەزیز یاموڵۆچ گوڕ م ەفا پایا یاموڵۆچ .هەر شەم
گاتەوا؛ ەەشێو هەڵبەس وانچ گوردس واس فایە بێۆەس و ئەشچ
ناجچ(ئەشچ گاگە حەمە ئەمینچ ئەتار) بە هەڵبەس ەگانیا
گە بوو بوونە ەۆرانیچس دایانوی ت زاا بیەنە دڵچ گیانەواس
پەچە نەە نەوا و یا بەیانچ گوڕا بۆ پێشۆەوتن تێبۆۆین.
هەر شە گۆنیشەواس هێنداس گوڕ شە یانۆەەریدا جلۆچ گیانەیا
شەبەرداگ د وس دانگ و رانگچ ەۆیا داەۆڕ س تاگو ر ڵچ گیا
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ببیننس تا ئەوابوو گیانچ واس بەدیتە دارتاش و نەرمینچ
سەئید ناگام پەیدا بوو و سەرداقیا یۆاند.
ئەەەر سەی ۆچ و نەگانچ گیەگا و ژنانچ ئەو سەردامە
بۆەینس چ گیە قوتابییەگا س چ گیە مامۆس اگا س چ ژنا س گە شە
هێنداس ەۆڤاراگانچ ئەم ر ژانە و ئین ەرنێ دا واس یادەار
ژنێو دابینیت
گیێوس یا
ب وداگ نەواس بە داە ە
سەرپۆیچ بەسەراوابێس یا ئەبا ە تبێ ەواس ئەمانە هەموو
گیە
گیا و ژنانچ سەربەرزبوو س ئێ ەش وار سەی
بۆە س
گوردس ا
ەو ندگاراگانچ زان گەگانچ بایوور
بەز ریچ سەرپۆش بەسەر  .ئایا ئەمە پێشۆەوتنە؟ ئایا ئەم
هەموو ەو نە گورد بۆ شەچۆپۆیین و ژنۆوژیچ رژا؟
شەبی مەس جار ۆیا شە نیوا یەگەمچ پەنجاگانچ سەتە
رابوردووداس ب اگە ئەشیچ تۆفی یلو (ئەشچ فەوتاو)س واتەس
ئەباسچ تۆفی یلو گە ئەویش واس ئەشچ فەوتاو ب ا سەر
قوتابیانە
بووس مامۆس ا
بە گۆمۆنی ە ئێ اقییەگا
سەراتایچ بوو شەەەب نەرمینچ سەئید ناگام گە ئەو دامە
دابووس شە هۆڵچ نامەەانە ەش یچ گە
تەمەنچ  13ا  14سا
شە ساڵچ
بەرامبەر مزەەوتچ ەەورابووس یانۆەەرییەگیا
نێو "تاوانچ چچ بوو؟" ەۆم
1959دا پێشۆێشۆ د شەژ
تەمایاگەر ئەو یانۆیە بووم .بەڕاس یچ راەنەیەگچ جوا و
بەجێ بوو شە هەڵو چ گۆنەپەرس انە باوگا گە دژ بە
ەۆیەوی ییچ نێوا گوڕ و گت داواس ن و سزا گیەگانیا
دادا .
 52ـ بەشی وێژەییی قوتابخانەی دوانێوەندییی کوڕان لە سلێمانی
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نەس هەر شە قوتابیانە گیاندا؛ بەیچ و ژاییچ ز ر درانگ
گ ایەواس بەڵۆو شە قوتابیانە گوڕانیشدا ز ر بەزاح ەا
ئەح ەد نەقیب شەەەب ئەزیز
گ ایەوا .ر ژ ۆیا هاوڕ
محەم ەد(ئەزا ب ا ئەرگا  /ئەزا حەشە د وا) هاتنە
ماڵەوا بۆ الم و ەوتیا دابێ ئەوڕ پاینیواڕ شەەەڵ ا بێیت
بۆ ماڵچ رایید بە (رایید سیدقچ /رایە ەەفوور) گە
شەواپێش قای قامچ هەڵەبجە وس شەو گاتەیدا قای قام و جێگ
رازابەەچ
م ەسەرییچ سلێ انچ وس شە گۆنە ماڵەگە
دراوسێ اندا داژیا .ەوت  :بۆچچ؟ ەوتیا دامانەوێ بەیێۆچ
و ژایچ بۆاتەوا بۆما  .ەوت  :ئەز وام شەبەیچ زان ت و ناچ ە
بەیچ و ژایچس بۆچچ بێ شەەەڵ ا  .ئەح ەد بە راح ەا بێ؛
ز ر ق ەەۆش بووس ەوتچ" :دازانین تۆ حەز شە مات اتیكچ
نەحلەتیچ داگەیت"س بە م "ئێ ە تۆ واس شەتۆە نۆس دابەین بۆ
قوبووڵیەگە" .ەوت  :ئەوا چییە؟ ەوتچ ":ئە ئەوا نییە ئەو
ما نە ب نجەگەیا گەمە بۆ قوبووڵچس دوو هێندا ب نجەگە
شەتۆەنۆگچ تێداگە بۆ ز رگ دنچ .ئەەەرنا ەۆ شەتۆە نۆس
ب ن نییە .داوارا شەەەڵ ا وارا" .شەەەڵیا چووم .رایید
بە س باوگ چ داناسچ وس بەڕاس یچ ز ر ر ز ە ا شێ ا وس
بەچایچ و گوشییە پێشوازیۆ د شێ ا  .پاش ئەوا
داەوازییەگە ەۆمان ا تێگەیاندس ەوتچ :گوڕینەس شەبەیچ
زان ت نەت سن .پار گەماشچ گوڕم شە هەڵەبجە شە پۆشچ
سێیەمدا شە بەیچ و ژاییدا بووس ئەم اب شە پۆشچ چواردایە و
شەبەیچ زان داس ئێ ە داڵێ :بابە روو هاوڕ چ تەمەب راش
بێس ئەەەرنا بەیچ زان ت ە ا نییە{سەرن  :پۆشچ سێچ
نێواندیچ بەیچ و ژایچ و زان یچ نییەس ئێ ە نەما وی ت
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ئەوا بە رایید بە بیێین :ج } .شەەەب ئەمەیدارایید بە
گار ۆچ گ د بە ق ەگ د شەەەب م ەسەریف و بەڕ وابەر
زانیارییچ سلێ انچس بەیچ و ژایچ شە قوتابیانە
دوانێواندییچ گوڕا گ ایەوا.
بەداەەواس گیە قوتابییەگانچ سلێ انچ درانگ گەوتنە سەر ئەو
بی ا داەوازییچ بەیێۆچ و ژایچ بۆە  .شەبەر ئەوا ز ریا
گە حەزیا بەبەیچ زان ت نەداگ دس وازیا شە ەویند هێنا.
گارمەند ۆچ دیانچ ئارابییزما گە شە سلێ انچ دامەزرابووس
گیەگە نێو "میلۆ" بوو ناردییە قوتابیانە دوانێواندیچ
گوڕا بەیچ و ژایچ .گەسوگار ئەو گیانە گە ئارازوو
ەو ندنیا هەبوو شەبەیچ و ژاییداس گیەگانیا نەناردنە
قوتابیانە دوانێواندییچ و ژاییچ گوڕا س بەم جۆرا شە
ەو ندنچ دوانێواندییچ بێبەیۆ ا .
" 53ـ جار و مجرور" و "گونی مە ئومەر" لە پۆلی قوتابخانەدا
یەگێو شەو قوتابییانە گە شەسەردامچ ەو ندنچ دوانێواندییدا
بووبووینە هاوڕ چ یەس؛ مەال ئومەر بوو .مەال ئومەرس مەال
نەبووس باوگچ مەال بووس شەبەر ئەوا نێو مەال درا بوویە.
بەز ریچس شەەەب مەال ئومەر و ئەح ەد نەقیب و ئەزیز
محەم ەد(ئەزا حەشە د وا) شەداراوا قوتابیانە چاوما
بەیەگداگەوا و پێۆەوا داەەڕاین .ئەم سێ هاوڕ یەم هەر
سێۆیا شەبەیچ و ژایچ (أدبي) دوانێواندیچ بوو س گە واس
شەمەوبەر باس ۆ د شە ساڵچ ەو ندنچ  1949/ 1948دا گ ایەوا
پاش ئەوا چووینە ال رایید سیدقچ (رایە ەەفوور) .
هەرواها باسچ ئەوای گ د گە بەیچ و ژاییچ گیا شە
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دوانێواندییچ سلێ انییدا ئەو گاتە نەبووس شەبەر ئەوا
گارمەند ۆچ ئارابییزما گە ەو زرابوواوا بۆ سلێ انچ گیەگە
گەنێو میلۆ بوو ناردبووا قوتابیانە دوانێواندییچ گوڕا .
ئەم گیە شە پشوواگاندا بەز ریچ شەەەب مەال ئومەر داەەڕا و
شە پۆشەگەیدا س ۆە شە تەنیشت س چ مەال ئومەراوا بوو.
حەشە د وا
زمانچ ئارابیچس ئەزا
ر ژ ۆیا مامۆس ا
هەڵداس ێنێ بۆ بەر تەە ە رایەگە و رس ەیەس دانووسێ پێچ
و بە ئەزا داڵێ ئەو رس ەیە"ئی اب بۆە" .بەڕ ۆەوا شە
رس ەگەدا جار ومەج ور ۆچ تێدا دابێ .شە ئەزا داپ سێ جار
ومج وراگە بە چییەوا بەس اوا؟ گە بەمە بە ئارابیچ دابێژ
"م ل " .ئەزاش هەرچییەس داڵێ مامۆس ایەگە داڵێ نا
وانییەس نا وانییەس ئەزاش سەر شێدایێوێ و چاو بە مەال
ئومەر داگەوێ شە تەنیشت میلۆوا دانیش ووا و داەنێ ەواس
داڵێ داگەواتە جارومەج وراگە بەس اوا (م ل )ا بە ەونچ
مەال ئومەراوا" .بەوا هەموو قوتابییەگا پێداگەننس بە م
مامۆس ا ئارابەگە تێناەاس گە بۆ داگە بە ئارابیچس ئەویش
ز ر پێداگەنێ .شەواوا هەر گاتێو نێو جار و مەج ور بهاتایە
دامانگوا بەس اوا بە ەونچ مەال ئومەراوا و "ەونچ
مەالئومەر" بەنێوبانگ بوو .تەنانەا جار ۆیا بلە چەچا
باسچ مامۆس ایەگچ می یچ گ دس گە دایگوا شە مات اتیۆدا ز ر
بایەس ئەو سەردامە شەبەەدا دامیو ندس ەوت نایناس س ەوتچ
ساڵێۆە شە سلێ انچ وانە داڵێ ەواس چۆ نایناسچ؟ شە ەونچ
مەال ئومەر بەنێوبانگ ا.
 54ـ هێندەك بەسەرهات و رووداوی سەردەمی منداڵی

148

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

( 54ـ  )1شێخ رەئووفی "خوشك" و هۆڕن لێدان بەدەم
یێخ رائوو ب ا یێخ نوور یێخ ساڵ بووس گە باوگچ یەهید
یێخ رائوو
بوو .ەێزانەگە
یەهاب و دراوسێ ا
(واتە:واهبیەەا ا واهبیە ئەزیز) سەردامێوس بەڕ وابەر
گیا بووا .یێخ رائووفچ مێ د س بە
قوتابیانە (زاه اء)
ت ومبێل دایب د بۆ قوتابیانە و دایهێنایەوا ماڵەوا .یێخ
رائوو ەۆ چاو یەگجار گز بوو .گۆ نەگە ال ماڵچ ئێ ەش
تەسو بوو .ئێ ە منداڵچ ەەڕاگیش گە بە گۆمەب شە
گۆ نەگەدا گۆدابووینەوا و یاری ا داگ دس یێخ رائوو سەر
شێدایێوا .جار ۆیا شەسەریێواوییچ ەۆ و چاوگزیچس هۆرنچ
ت ومبێلەگە زوو بۆ نەد زرایەواس گە ەەیش ە نێزیو ئێ ەس
بەدام ەوتچ :دیییدس دییید "...ئێ ەش وامانزانچ بۆ ەاڵ ە
واداگا .تومەز ئەمە شە یو نچ دیۆەش ئەوا گ دبوو .گە
ماڵیا چووبووا هەڵەبجەس شەو ش چەند جار و ئەمە بەسەر
هاتبوو .جار ۆیا ساڵ ئەبدوشال یارازووریچ(ب ا ع.ع یەون
بوو .ساڵ شە گی یابارانچ هەڵەبجەدا ەیانشاد بوو) هاوقوتابیچ
بووین شە قوتابیانە دوانێواندییچ سلێ انچس هەڵبەس ێۆچ
هەڵبەس وانێۆچ هەڵەبجەیچ گە بەداەەوا نێواگەیی شەبی
نەماوا ا ەو نداوا بۆمس هێندایی شەبی ماوا:

"یایێخس ئی ۆپێس جڕتێس هۆڕ نێ
بۆ ر گا مەگ ەبس ەاس ببۆڕ نێ"
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سەرن  :ئەم هەڵبەس ە بۆ یێخ رائووفچ یێخ ساڵ ر ۆی بووس
گەنێویا نابوو "یێخ رائووفچ ەویو" چۆنۆە هێندا شەەەب
ژنەگە ر و بووس هەمیشە شەەەب ژنەگە دابیندراس واس
ەویۆچ ژنەگە بێ وابوو.
( 54ـ  )2سنووقی دنیا
گاب ایەس شە سلێ انچ پەیدابووس سنووقێۆچ ەەورا شەەەب
ەۆ داەێڕاس چەند گونێۆچ تێدابووس هەر گونەس یوویەیەگچ
بازنەیچ تێدابووس گاب ا گە داسۆێۆچ باداداس چەند و نەیەس
بەڕیزا دابیندرا وس شەەەب ئەوادا ەۆ داگەوتە ق ەگ د ":
ئەمە ئەس ەمووڵەس پەنجەراگانچ شە بلووراس سوڵ ا (؟) وا
شەژوورا...ه د" .ئەمانە هەموو بە فل ێو پێشاندادا .ئەوجا
دایگوا :ئامادایە و نە ەۆیچ پێشان ا بداس بە م و نەگە
ەۆ بە ئانە(چوارفل )یەس پێشا دادا .منیش چوومە ماڵەوا و
داوا ئانە(چوار فل )یەگ شە دایۆ گ د .دایۆ ەوتچ ئانەا
بۆچییە؟ ەوت گاب ا ەاوا سنوو و نە ەۆ بە ئانەیەس
پێشاندادا .دایۆ ەوتچ گاب اگە شەگوێ یەس ەوت وا شەبەردارەە.
دایۆ ەوتچ :داڕ ڵە بڕ تێ وپڕ تەمایا ەۆ بۆە و ئێد چ
پێوی ت بەوا هەیە تەمایا و نەگە بۆەیت .منیش هەر
داوا ئانەگەم شە دایۆ داگ د .دایۆ باواڕ نەداگ دس هەتا
و شە گاب ا پ سیچ ":و نە ەۆا بەچەند
ەۆ هاتە گۆ
پێشاندادایت" .ەوتچ ":بە ئانەیەس".
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( 54ـ  )3مە مستەفای بارزانی ،دەستبەسەر لە سلێمانی
هێش ا شە قوتابیانە سەراتاییدا بووم گە باسچ یۆریچ
شەدژ
داگ ا .ەەڵۆەگە دایانگوا "بارزانییەگا
بارزا
حۆوومەا هەس او " .پاش ماوایەس دانگ بڕا .بە م ی ێو
سەرنجچ منچ راداگێشا .گە شە گۆ نەگە بەرماڵچ ەۆما
داواس امس یا یاری داگ دس شە گۆ نە تەسۆەگە ال ماڵچ
ئێ ەوا گە یەگ ەر داچوو بۆ قاواەانە سەرچی ە س چەند
گەسێوس هەموو ر ژ و بەو دا داهاتنە ەواراوا وس بەبەرماڵچ
ئێ ەدا تێداپەڕین .جلەگانیا شە جلۆچ گوردییچ ەەڵۆچ
سلێ انیچ نەداچوو .گە ەو شە ق ەگانیا داە اس ق ەگانیا
شە ق ە ەەڵۆچ سلێ انچ نەداچوو .ر ژ ۆیا شە یەگێۆیان
پ سچ :مامەگە ئێوا ەەڵۆچ گو نس پیاواگە پێۆەنچ و
ەوتچ":گوڕم ەەڵۆچ ئەم و تەین" .ئاشەو گاتەدا گەری ە فەندیچ
دراوسێ ا شەماب داهاتە داراوا وس ەو چ شەو ق انە بوووس هاتە
المەوا و بە ئەسپایچ ەوتچ ":ئەوا مەال م ەفا بارزانچ بوو.
ەۆیچ و چەند گەسێۆچ شێ ا داس بەسەر " .شەوگاتە بەدواواس
ئەوانچ دیچ؛
هەرجار و ئەو پیاوا(مەال م ەفا)س یا
داگ د و
بەگۆ نەگەدا تێپەڕینایەس دام بەبزا س ویا
دڕ یش ن .جار ۆیا هەر ئەو پیاوا(مەال م ەفا) م دیچ؛
فەردایەس ەەن چ دابوو بە گۆڵیداس دایب د بۆ ئاش بیهاڕێس
یەسس یا دوو شە گەسەگانچس شەتەنیش ییەوا داڕ یش ن بەڕ وا.
ئەمەم بەچاو ەۆم دیوا .گە بۆ باوگ ەێڕایەوا ەوتچ" :ئەوانە
بەرزانینس حۆوومەا یەڕ داف یێ پێیا س داربەدار گ دوو
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و هێند ۆیانچ شە سلێ انچ داس بەسەرگ دوو " .گە شێ پ سچ:
بۆچچ داربەدار گ دوو ؟ باوگ ەوتچ ":داوا هێنداس ی یا
گ دووا بۆ گوردس شەوانە گە گورد ب وانن بە زمانچ ەۆیا
بیو نن و بنووسنس نەس بەزمانچ ئارابیچ ."...یایەنچ باسەس
باوگ ەەشێو ی چ بۆ من ر نداگ داوا وس بەهۆ ئەوایەوا گە
بیووایە بۆ سەردانچ د ست و ناسیاواگانچس بەز ریچ منچ
شەەەب ەۆ داب د وس ەو شەەەشێو باس و چی س دابووس
هێنداس یت فێ دابووم گە ئەەەر ئەو هەشومەرجە نەبووایە وس
ئەو باوگەم نەبووایەس فێ یا نەدابوومس بەتایبەتیچ شەو
تەمەنە منداڵییەدا .ماوایەگچ پێیووس ئەو بارزانیانە دیار
نەما  .ر ژ ۆیا گە شەبەر دارگچ ماڵەگەما شەەەب گەماشچ
ب ام و چەند منداڵێۆچ دیۆە واس ابوومس یێخ نوور
دراوسێ ا (باوگچ هاوڕ چ منداڵی یەهید یەهاب) داەەڕایەوا
ماڵەواس واس هەموو جار وس ماوایەس داواس ا وس هەواڵچ ەۆم و
باوگ چ داپ سچ .ەوت مامە یێخ نوور ":ئەوا ماڵە بارزانییەگە
ەواس وویانەتەوا؟" .پێۆەنچ و ەوتچ ":نا .ەەڕاونەتەوا یو نچ
ەۆیا وس حۆوومەا پۆشی ێۆچ ز ر ناردووتە سەریا وس
ئەوانیش ەەشێو پۆشی یا گوی ووا وس ئێ ە یەڕ ۆچ ەەرمە
شەوێ" .ز ر پێنەچووس ر ژ ۆیا گە شەماب داهات ە داراوا
بی بۆ قوتابیانەس تەمایامۆ د ەەڵۆێۆچ ز ر بەدر ژایچ
ئەمپەڕ و ئەوپەڕ گۆ نەگانچ داوروبەر ماڵچ ئێ ە؛ بەبەر
دیواراگانەوا واس او  .یەگ ەر ەەڕامەوا ماڵێ وس بەباوگ
ەواس دابێ ی ێو قەومابێ .باوگ ەوتچ":رانگە مەی ەگە(تەرم)
حەمد بەەچ ب اگە رایێ فەندیییا هێنابێ ەوا وس بیبە
بینێژ س دابێ زوو ف یاگەومس بە م تۆ بیۆ بەال ەو ندنچ
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هەڵی تس
ەۆتەوا" .گە چوومە داراوا وس ماوایەس ەو
هێند ۆیا بەدانگچ نزم جنێویا بە حۆوومەا دادا .وامزانچ
حۆووومەا مامچ گاس حیش ەتچ گوڕ رایێ فەندیچ گوی ووا.
بە م گاتێو شە قوتابیانە ەەڕامەوا ماڵەواس دایۆ و
ەویۆەگان گە چووبوو بۆ پ سەگە س ەوتیا ؛ مامچ گاس
حیش ەا(ب ا رایێ فەندیچ) گە یارمەتیدار(م او ) پۆشی
بوواس حۆوومەا ناردوویەتچ بۆ یەڕ بارزا و شەوێ گوژراوا.
دوا ئەو رووداوا گە جاروبار داچووم بۆ ە د سەیوا وس
پەرتۆگ شەەەب ەۆم داب دس واس ەەشێو شە قوتابییەگانچ ئەو
سەردامەس بۆ ەۆ ئاماداگ د بۆ تاقیۆ دنەوا قوتابیانەس
ەۆڕ ۆ داد هەڵبەس ابوو .بەگوردیچ شەسەر نووس ابوو":
ئەمە ەۆڕ حەمد بەەچ قادربەەچ ەەورایە بە ەووشلە
بارزانییا یەهیدگ اوا".
سەرن  :ویە "دابۆ" شە ویە التینیچ Depotاوا هاتووا گە شە
زمانچ فەڕان ییدا بەم یێوایە  Dépôtدانووس ێ و بە (د پۆ)
داەو ندر ەوا و بۆ "ئەمار/ئەمبار" بەگارداب ێ.

( 54ـ  )4تۆپی رۆژوو شکاندن بە ئێوارانی رەمەزان
شە دابۆگە سلێ انچ تۆپێۆچ سەردامچ می نشینچ بابانەگا
بۆ
داهێنا
بەگاریا
رامەزا
ئێوارانچ
مابوواواس
داس نیشانۆ دنچ گاتچ ر ژوو یۆاند  .ئەمە هەر بۆ گاتچ
ئێوارا بووس ئەەەر نا بۆ گاتچ پاریێو تۆ نەداتەقێندرا .ئەم
تۆپە شەبەر گۆنیچ و داس پێدانەهێنانچ و هەرواها
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گەسانچ نەیارازاواس ئێوارایەگیا
بەگارهێنانچ شەالیە
شێوا هاا شەگاتچ تەقاندنداس بۆ ر ژ
دانگێۆچ ز ر سەی
دوایچ ەەڵو باسچ ئەوایا داگ د گە چەند گەسێو گوژراو و
ب یندار قوربانیچ تەقاندنچ تۆپەگە بوو  .ئێد حۆوومەا
گەسێۆچ یارازا بۆ ئەو گارا دامەزراند .ئەم ر ایەس
تۆپ ەقاند بە ئێوارانچ رامەزا تا ئەو سنوورا ئەز ئاەام
شێیە هەر شە سلێ انچ باو بوو .تۆپەگەش چچ شێهااس نازان .

 55ـ شوێنەکان و کارمەندەکانی سلێمانیی ئەو سەردەمە
( 55ـ  )1نەخۆشخانەکان و بژیشکەکانی ئەو سەردەمەی سلێمانی
شەسلێ انچ (شە چلەگا و پەنجاگاندا) دوو نەەۆییانە هەبوو .
یەگێۆیا شەوپەڕ سەروو یاراوا بوو بەراو چیا ەۆیژاس گە
ئێد سنوور شەو دا دابڕایەوا .شەم نەەۆییانەیەدا دوو سێ
سەردامچ
دوگ ۆر گاریانداگ دس یەگێۆیا شەو یۆنانیانە
ئۆس انیچ بوو گە شە ت سچ قە چۆگ د رایۆ دبووا سلێ انچ.
نێو دوگ ۆر جۆرج بوو .ئاسوورییەگیش شە سلێ انچ دگ ۆر بوو
گورد شەو سەردامەدا
دگ ۆر مەشیو بوو .دگ ۆر
نیو
داست داژمێ درا  .ماوایەس دوگ ۆر نوور
بەپەنجە
فەتووحچ ئەشەگە (  1982ا  )1907و نەسوور ئەشەگە شەوێ
گاریانداگ د .پایا دگ ۆر نوور فەتووحچ ودگ ۆر نەسوور
چوو بۆ بەەدا .ئەوجا دوگ ۆر جەمال رایید گە ەەڵۆچ
سلێ انچ و دگ ۆر ۆچ ز ر یارازابووس ماوایەس شەوێ دگ ۆریچ
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داگ د .دوا چەند ساڵێوس گەمال عەبدوڵ ناجچ (زاوا سەئید
قەزاز) و قادر گوڕ حاجچ ئەبدوڵال یاڵچ ەو ندنچ ەۆیا
شە گۆشێژ بژیشۆیچ بەەدا تەواوگ د وس شەوێ بوو بە دوگ ۆر.
دوا ئەوا دوگ ۆر های د غ امەچچ هەوشێ یچ و دوگ ۆر
ئێزاا ئارفچ گەرگووگیچ شەوێ دامەزرا و ئەوجا دوگ ۆر دارا
تۆفی ئەح ەد بە و دگ ۆر ۆچ بەەداییچ دیا گە نێو جا
بووس شەوێ واس نەی ەرەەر گاریانداگ د .ماوایەس دوگ ۆر ۆچ
ت گ انچ ەەڵۆچ گەرگووس و دگ ۆر ۆچ ئارابس گە ت گ انەگە
دگ ۆر شەیۆ بووس ئەو دیچ ئارابچ بەەدا بووس هەرواها
گاریانداگ دس
دوگ ۆر ئۆس انێو گە هەوشێ یچ بوو شەو
هەرسێۆیا ز ر بەەزمەا بوو  .گۆن ین سەر گچ فەرمانگە
تەندروس یچس دگ ۆر ئەوراح ا ئەبدوڵ ( 1914ا)2002
ەەڵۆچ سلی انچ بووس وابزان شەسەردامچ بەئ ییەگاندا 1963
زانیارییچ
ماوایەس ەی ا .چەند نووسینێۆچ شەبارا
بژیشۆییەوا هەیە .ئەم نەەۆییانەیە جێچ پاڵۆەوتنچ ()10
نەەۆیێۆچ هەبووس ژوور ۆچ ەیۆە سادا بۆ نەی ەرەەریچ
تێدابووس واس نەی ەرەەریچ رییۆڵە گو ا و مایەسی یچ .دایۆ
گە توویچ نەەۆییچ مایەسی یچ بوو بوو شەوێ دوگ ۆر دارا
تۆفی نەی ەرەەرییەگچ گ د بۆ  .دوگ ۆر دارا پاش گوداتا
بەئ ییەگا شە 1963دا چوو بۆ بەری انیا و ماوایەس شەوێ
گاریۆ د .ماوایەگیش هاا بۆ ئەڵ انیا و بەدوا گاردا ەەڕا
بە م گار داس نەگەوا .دوگ ۆر جەمال رایید فەراج شە ساڵچ
1961/1960دا گاتێو ئەز شە هەوشێ مامۆس ا قوتابیانە بوومس
ئەو گ ابوو بە سەر گچ فەرمانگە تەندروس ییچ هەوشێ .
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ب ا

قوتابیچ من بوو شە قوتابیانە

دوانێواندیچ

ئومێد
هەوشێ .
نەەۆییانەیەگچ دیۆەش هەبوو شەتەنیشت قوتابیانە
فەی ەڵییەوا شەسەر یەقامچ گاواس گە جێچ نەی ەرەەریچ و
پاڵۆەوتنچ نەبوو .دوگ ۆر ۆچ ەەڵۆچ سووریا شەوێ بوو نێو
مەح وود ساحب(صاحب) بوو؛ دایانگوا بەبنەچە و راچەڵەس
شە بنەماڵە مەوالنا ەاشید نەقشبەندییە .راچەتە بە
ئارابیچ دانووسچ .نەەۆییانەگە دارمانیانەیەگچ ەیۆە
هەبووس دارمانناسێۆچ ەەڵۆچ سلێ انچ دایب د بەڕ وا.
و
نەەۆییانەگاندا
هەردوو
شە
نەەۆش
شێنۆڕینچ
دارمانەگانیشس ئەەەر دارمانەگە شە نەەۆییانەگەدا ببووایەس
بەەۆڕایچ بوو  .بە م دگ ۆراگا دایان وانچ ال ئێوارا
نۆرینگە تایبەا بەەۆیا بۆەنەوا وس بەپارا شە ەەڵو بنۆڕ
و راچەتە بنووسن .هێنداس شە دوگ ۆراگانچ ەەڵۆچ سلێ انچس
ئەو سەردامە شە هەژارا پارایا وارنەداە ا.
شە چلەگا وس بگ ا تا گۆتاییچ پەنجاگانیشس هەر دوو
دارمان از و دارمانیانە(صیدشیة) شە سلی انچ هەبوو.
یەگەمیا هچ نوور ئەشیچ بوو .نوور ئەشیچ م ڤێۆچ
زمانشی ین بووس تەنانەا بە تەنەگەچییەگیشچ داەوا"ئوس از".
دارمانیانە دووام دارمانیانە "سی وا " بوو گەس هچ دوو ب ا
بووس بەنێو دیۆ ا و ئەسۆەندار .ئەم دووانە ئەرمەنیچ و
ئەوجا
گوردبوو .
د سچ
و
ەێ ەواز
م ڤچ
دارمانیانە "یەوگەا" دان ا گەهچ یەوگەتچ حاجچ ئەزیز
بوو .بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ(مدی یة اش ار )
بە
سلێ انچ دارمانگەیەگچ ەیۆە هەبووس دوگ ۆر و دایب د
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گارمەندانچ
و
قوتابییا
بۆ
بەتایبەتیچ
بەڕ واس
بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ گاریداگ د .هەتا دارزییەگچ
دامار شەیەكێو داداس ەۆیچ و ژنەگە هەزار جار هاوار
حەزراتچ ئی ایا داگ د و دایانگوا"مەداد یا سەییدانا
مەسی " (مدد یا سیدنا م ی ) .بەمەش گاراگەیا پێنەداگ ا.
ئەحە دادیچ گەشەو دارمانگەیە ب ینپێت بووس بە ئاسانیچ ئەو
گارا داگ د.
ئەم دوگ ۆرا دیانێۆچ ەەڵۆچ سووریابوو .هەموو مانگێو جارێ
داچوو بۆ قوتابیانەگا و گە قوتابییەگانیشچ داپشۆنچس
دایوی ت تەمایا چووگیا بۆا .داس بەجێ شە قوتابییەگە
تووڕا دابووس دایگوا":داس پەڕ نەگەیت هاس دام یت"! تا دوایچ
یۆاتۆ ا شێچ وس شە دادەەییۆ دندا بەبێ ئامادابوونچ ەۆ س
چۆنۆە رایۆ بوو بۆ شوبنا س دارگەوا گە ئەم گاب ایە بژیشۆیچ
نەەو ندوواس بەڵۆو شە سووریاس یا شە شوبنا س سەرتاش بووا.
تەنێ ماوایەس شە نەەۆییانەیەگدا واس بەرداست
گاریۆ دووا.
ئەم "دوگ ۆر"ا سەرتایەس تاقە "دوگ ۆر ۆچ" ساە ە نەبوو گە
یەگەمچ
شەو سەردامەدا روویۆ دا سلێ انچ .شەنیوا
پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا دوگ ۆر ۆچ ئەڵ ا گەنێو
گالین  Kleinبەئەڵ انیچ مانا
 Kleinبوو{سەرن  :ویە
"بیووس"ا} هاتە سلێ انچ و ەەڵۆەگەش ز ر ر زیانگ ا .دوگ ۆر
گالینس پیاو ۆچ تێۆ ڕاو و گورتە بنە و تەمەنچ شە ()60
ساڵێو تێپەڕ بوو .ژنێۆچ ەەنجچ شەەەب ەۆ هێنابوو بۆ
یارمەتیچس دایانگوا ژنێ چ .چەند جار و نەەۆی ب دا ال س
چۆنۆە گوردیچس یا ئارابیچ نەدازانیچ؛ بەزاح ەا ەەڵۆەگە
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شێی ێداەەیش نس بە م گەمێو ئینگلیزیچ دازانچ .بۆم دارگەوا
هەتا دارزییەس دادا شە دامار نەەۆیێوس یا ەو ن شە
دامار نەەۆیەگە دارداهێنێس ەۆ و نەەۆیەگە و ژنەگەیچ
ئاراقیا داگ داوا .ئەمە شەگاتێۆدا بوو گە موئەزازەانچ
ەۆیۆچ گاس جەالل ئەزیز و گاس فارس راحی چ ب ینپێت و گاگە
ئەحە دادیچ گەهەرسێۆیا تەنێ نەەۆیەوا بوو س نەس
دوگ ۆرس ز ر بەئاسانیچ و دڵنیایچ ئەو گارایانداگ د .پاش
ماوایەس ژنە ەەنجەگە یارمەتیدار دوگ ۆر گالین؛ شەەەب
گوڕ ۆچ ەەڵۆچ سلێ انچ ر ۆەوا وس پێۆەوا سلێ انیا
بەجیهێشت بۆ یو نێۆچ نادیار .ئەوجا دگ ۆر گالین شەڕ چ
ر ۆالمچ نێو ر ژنامەگانچ ئەڵ انیاوا؛ ژنێۆچ ەەنجچ دیۆە
د زییەواس واس هاوگار ەۆ  .ز ر نەب د؛ ئەو ژنەش شەەەب
گوڕ ۆچ دیۆە رایۆ د و پۆشی یش نەی وانچ بیانگ ێ .پاش ئەو
رووداواس ر ژ ۆیا دانگ ب وبوواوا گە دوگ ۆر گالین ەۆ
گوی ووا .وادیاربوو ئەو دگ ۆر گالینە شە ئەڵ انیا داس ۆەوتێۆچ
وا نەبووبێس بۆیە روویۆ دبووا سلێ انچ .هەر شە پەنجاگاندا
1955/1954س دوگ ۆر ۆچ دیۆە ئەڵ ا (هێنداس پێیانوابوو
هێند گە) بۆ نەی ەرەەرییچ چاو هاا بۆ سلێ انچ .دایانگوا
چاو چەند گەسێۆچ چاگۆ دوواتەوا گە ئاو رایچ هەڵهێناوا.
ئەو نەی ەرەەرییە شەو سەردامەدا هەر شەبەەدا داگ ا .ئەم
دگ ۆرا گاب ایەگچ داس وایێن بوو .شە ەەڵۆچ دادا .ژ و
منداڵچ نەبووس شەەەب سەەێو بە گۆ نەگاندا پیاسە داگ د.
یەس دوو جار شەسەر یەقامەگا س بەڕ ۆەواس شەەەب م ەفا
قەراەچ دی س گە گاس م ەفا ئەو دامە تازا شە ئەم یۆا
ەەڕابوواوا وس ماس ەر شە ئابوورییچ رامیارییدا وارە تبوو شە
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زان گە گاشییۆرنیا وس شە قوتابیانە دوانێواندییچ سلێ انچ
مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیچ بووس بووبووینە هەڤاب و زووزوو
سەریدادا شێ  .جا ئێ ە چۆنۆە نێو م ەفا قەراەچ هااس
جێچ ەۆیەتیچ باسێۆچ ویش بۆەم:

( 55ـ  )2مستەفا قەراخی
م ەفا قەراەچ( 08.04.2004اا  )08.12.1921پاش ئەوا شە
ئەم یۆا ماس ەر شە ئابوورییچ رامیارییدا وارە ا و ەەڕایەوا
سلێ انچس بوو بە مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیچ شە قوتابیانە
دوانێواندییچ سلێ انیچ .م ەفا هیت ەزم و گەسوگار ۆچ
نەبوو .بەز ریچ داهاا بۆال من و پێۆەوا باسچ ەەشێو ی ا
داگ د .شەو ماوایەدا گە یەگدی ا داد شە سلی انچس زات نایە
بەرس داس بۆا بە نووسین .ئەویش چەند نامیلۆەیەگچ
ژنچ هێنا و بوومە ب ازاوا وس
ب وگ داوا .پاش ئەوا
ئاهەنگێۆچ ەەورام سازگ د بۆ س ئێد ەۆ شە هەموو گەس و
گە
تەنانەا شە منیش یارداوا .سا نێو دوا ئەواس بی
م ەفا چوواتە نێو یۆریچ ئەیلووشەوا و ەۆ شە مەال
م ەفا بارزانچ نێزیو گ دوواتەوا وس ئەویش هێنداس ئەرگچ
شە داراوا و ا پێ پاردوواس بە م ئەو بووا بە الیەنگ
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جەالل تاڵەبانچس گە ئەو دامە سەردامچ توندوتێژییچ نێوا
"مەالیچ" و "جەالشیچ" بووس مەال م ەفاش ئێد ەو ینەداواتێ.
پاش ئەوا م ەفا قەراەچس بەەۆ و ەێزانییەواس چوو بۆ
ئەم یۆا و شەوێ شەەەب پەر ەێزانچ ەۆڤار ۆیا بە ئینگلیزیچ
دارداگ د .سا نێو دوا ئەوا نامەیەگچ نووسچ بوو بۆم
ەوتبوو ؛ بۆیە ماوایەگچ دوور و در ژا دانگچ نەبووا؛ چۆنۆە
"نەیانهێش ووا پێواندیچ هەبێ بە منەوا" .هەر شەو نامەیەدا
داوا ئەوا گ دبوو شێ گە وتار بنووس بۆ ەۆڤاراگە .
راس ییەگە باواڕم بە ق ەگە نەگ د وس وارامی نەدایەوا وس
شە ڤێ جنیا
وتاریش نەنووسچ بۆ ەۆڤاراگە  .واس بی
گۆچیدواییۆ دووا .راوانچ یادبێ.
بابگەڕ ەوا سەر دوگ ۆراگانچ سلێ انچ .هێنداس چازا
هەبوو (سەرن  :ویە چازا شە "چارازا "اوا هاتووا) گە
بە"حەگی " نێوداب ا  .ئەمانە بەز ریچ بە دارمانچ ەژوەیا
گوردس ا ەەڵۆیا چارا داگ د .هێند ۆیا واس ەوشەبە
داست و قاچچ شەجێیوو و یۆاو داە تەوا گە دگ ۆراگا
ئەوایا پێنەداگ ا .باوگ باسچ ەێزانێۆچ جووشەگە ەەڵۆچ
سلێ انچ داگ د گە بەماڵچ حەگی ب ای بەنێوبانگ بوو س واس
داەوت اس ئەزا گوڕ و فەرەە ژنیشچ شە تی ارگ دنچ ب ین و
ەەشێو نەەۆیییچ سەە دا ز ر یارازا بوو  .باجچ ئاسە
سەگینە ماما بووس ئەودامە ژنچ ژانگ توو شە ماڵەوا شەبەر
داس چ ماماندا منداڵچ دابووس نەس شە نەەۆییانە.
( 55ـ  )3خاتوون میخائیل یۆنان گە بە"ەاتوونە" ناس ابووس گیێۆچ
دیانچ ەەڵۆچ زاەۆ بووس سی ەر بووس ەزمەتێۆچ ز ر
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نەەۆیەگانچ ەەڵۆچ سلێ انیچ گ د .تەنانەا شەگاتچ
درانگدانچ یەودا بەتەنێ داگەوتە ر گە و بەهاوار
نەەۆیەگانەوا داچوو.
( 55ـ  )4دانسازەکانی سلێمانی
شە سلێ انچس شە چلەگانچ سەتە راب دوودا سێ دان از
هەبوو  .یەگێۆیا یێخ شەتییچ یێخ ئەبدوشۆەری چ سنەیچ
( )1948/5/18 – 1888بووس گە بێجگە شە دان ازیچس ەەشێو
پیشە دیۆەیچ دازانچ و واس ابوو تێیاندا .شەەەب گوڕاگانچس
بەتایبەا یێخ بابە ئەشچ گە مامۆس ا گی یا بوو شە
قوتابیانە دوانێواندییچ سلێ انچس ز ر د ست و هاوڕ چ یەس
بووین .باەێۆچ ەەورایا هەبوو شە تەنیشت ماڵەگەیانەواس گە
داگەوتە ەوار باەچ بەرتەگێ و نێزیو ەەڕاگچ جووشەگا س گە
ئەم باەەیا شە تەنیشت مزەەوتەگەیانەوا بوو .بەڕانجچ
یانچ ەۆیا دایانب د بەڕ واس ەەشێو دراە چ میوا و سەوزا و
گوڕ یێخ شەتیف
ەوڵیا تیدا روواندبووس یێخ ئەبدوڵ
دان ازیچ شە باوگییەوا فێ بوو بووس شە سلێ انچ دان ازیچ
داگ د .هەر شەو گاتەیداس یەوگەا مەح وود زانگەنەش دان از
بوو گە چەند یاە د ۆچ ەۆ پێگەیاند واس محەم ەد مەمەندس
گە محەم ەد مەمەند بەڕاس یچ نەس هەر دان از ۆچ ژ هاتیچ؛
بەڵۆوو م ڤێۆچ نیش انپەروار و ەی ەواز هەموو گەسێو
بوو .شە چلەگانداس بێجگە شە یێخ شەتییچ سنەیچ و یەوگەا
زانگەنەس دان از ۆچ دیش هەبوو نێو سەئید سەش و بووس
ەەڵۆچ مووسڵ بووس شە ەانوواگە حەمە رایید ئاەادا داژیا
نێزیو بە ماڵچ ئێ ەس بەتەواویچ پی بوو بووس دوایچ سلێ انچ
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بەجێهێشت .یەگێو شە یاە داگانچ محەم ەد مەمەند شە
سەربەەۆگ د و شە بەەدا
گۆتایچ پەنجاگاندا ەۆ
دان ازەانەیەگچ شەسەر یەقامچ رایید شە تەنیشت نۆرینگە
فەتووحییەوا گ داوا .بەداەەوا نیواگەی
دوگ ۆر نوور
شەبی نەماوا.
( 55ـ  )5گەرماوە گشتییەکانی سلێمانی
شە سلێ انییچ ئەو سەردامەدا(چلەگا و پەنجاگا ) چەند
ەەرماو ۆچ ەش یچ هەبوو  .ەەرماو ەەفوور ئاەا شەەەڕاگچ
سەریەقامس نێزیو ەووم ەە سووتاوس ەەرماو ۆچ ز ر گۆ بوو.
تەنانەا یێخ رازا تاڵەبانچ بە هۆن اوایەس باسیداگا:
"دو نێ یەوس بۆ داف چ حاجەا چوومە حەمامچ ەەفوورس
ساداڕوویەگچ تیابووس س ت و ساقچ واس بلوور"
ەەرماو حاجچ ئەو شس هەر شە سەریەقام بووس نیزیو
ەانەقا مەوالنا ەاشید .ەەرماو فات ەەانیش شە تەنیشت
سەراگەوا بوو .ەەرماو ۆچ گۆ و هچ سەردامچ بابانەگا بوو.
ز ر بەداەەواس ئەمەش رووەێندرا .چۆنۆەس واس مامۆستای هێژا و
ئاسەوارناس ئەبدولڕەقیب یۆسف دەبێژێ و لەجێیەکی دیکەشدا ئاماژەم کردووە بۆی"
کورد دوژمنی ئاسەوارە کۆنەکانی خۆیانن" .ەەرماو قشیە هەبوو شە
تەنیشت دابۆ گۆنەگەوا بووس هچ سەردامچ بابانەگا بوو.
ئەوجا بووبە ملۆچ حەمائاەا ئەوراح اناەاس ەەرماو ۆچ
گە
ماس ی یەگانەواس
مەیدانچ
شەتەنیشت
دیۆەش
بەپێپلیۆەگانچ تەنیشت دوگانچ هۆزا و بەرەدروو حەمەئەشچ
مەدهۆیەوا داچووی ە ەوارێس یەگ ەر ەەرماواگە بەرامبەرا
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بووس دوو سێ هەنگاو دوور شە هۆتێلچ قاشە چاوجوانەوا .نازان
ئەو ەەرماوا ئێ ە ماواس یا ناس بە م ەەرماو ۆچ ەەورا و
ەۆش و ر ناس بوو .ەەرماو "می یچ" شەەەڕاگچ سابوونۆەرا
بووس گۆ ملۆچ بنەماڵە می یچ بوواس دوایچ وابزان بووا ملۆچ
حاجچ ەەنیچ شە ەەڕاگچ
گەری چ ئەشەگە .ەەرماو
بووس
دارەەز نس ملۆچ تۆفیقە فەندیچ ئاەا فەتحوڵ
شەسەردامچ بابانەگاندا دروس ۆ ابوو .ەەرماو ەازێ گەبەنێو
"ەازێ"وا گە ژنێۆچ جوا بووا نێون اواس هچ جوویەگچ ەەڵۆچ
سلی انچ بووا گە چازا (حەگی ) بوواس نێو ب ای ە فەندیچ
فەرەە بووا .ەەرماو "سووراا" یش هەبووس ملۆچ گەری چ
ئەشەگەس دیواراگانچ چەند و نەیەگچ شەسەر هەڵۆەندرابوو .
ەەرماواگا س هەموویا ەانوو سەرداە اوبوو  .زاویچ و
دیواراگانیا بەهۆ توونێۆەوا گە بەپەین ەەرم داگ ا ئاە
توونەگە
تێدا داگ ایەوا .یەگێو هەبوو بەتایبەتیچ ئاە
ەۆیداگ د .مییەگانچ هێنداس شەو ەەرماوانە ەوومەزیچ بوو .
هەر یەگە حەوز ۆچ ەۆیش نیانە و ژمارایەگچ ز ر جوڕنەیا
تێدابوو .بەجام ئاو داگ ا بەەۆدا .گەفچ سابوونچ بەزیچ و
راقیچ گە شە سلێ انیچ دروس داگ ا دادرا شە شیۆە شەبە
چن اوس بەوا ەەڵو ەۆیا ەاو ن داگ داوا .نات یش هەبوو بۆ
پش شێال و یش نچ گەسانچ پی و گۆڵەوار.
ەەرماواگا شەگاتچ ( )4بەیانییەوا تا گاتچ ( )8بەیانیچ بۆ
پیاوا بوو .ئەوجا شەگاتچ ( )9یا ( )10بەیانییەوا تا گاتچ
( )14یا ( )15بۆ ژنا بوو .گەشە ەەرماواگە داهاتی ە دارێ بۆ
ژوور ەۆهیشۆۆ دنەوا و جلۆلەبەرگ د س ئەوانە پێش تۆ شە
ەۆیش ن بووبوونەوا پێ یانداەوا":پی زبێس پی زبێ" .تۆیش
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داتگوا":شەەۆتا پی ز بێ" .ئەوجا بەرداس ێۆچ ەاوا
ەەرماواگە داهاا سەتیێو ئاو سارد داگ د بە پێ دا وس
چاییەگچ دارچینیچ ەۆیچ داهێنا بۆا .ئەواش واس دارمانێو
وابوو بۆ پاراس نت شە گۆگە و هە مەتگ تن.
شەهێنداس ەوند؛ گە ەەرماوا بگ تایە و بیووی ایە
دانیش ی ایەس پێ یانداەوا":ەەرماوا ەۆش" .تۆیش داتگوا"ەوا
ەۆیی ا بداتێ".
شە ئەوروپاس بەتایبەتیچ شە ئەڵ انیا؛ ئەو جۆرا ەەرماوا
و
ەش ییانە داە ەننس چۆنۆە شە ئەڵ انیا ەانوواگا
ئەپارت انەگا ەەرماوس یا دووییا تێدایە .ەۆئەەەر هەبنس
ەش ییچ ت گیچ" نێوداب نس چۆنۆە ت گە
بە ەەرماو
ئۆس انییەگا س بەر شە ەەڵۆچ دیچ ئەو جۆرا ەەرماوانەیا
هێنایە ئەوروپا .شەجیاتچ ئەو ەەرماوانەس شە ئەوروپا"ساونا"
هەیە گە ب ی ییە شە ژوور وس زاویچ و دیواراگانچ بە تاو
گارڤا  60تا  70سان یگ اد ەەرمداگ ن .م و پاش ماوایەس
داتوانێ بیێ دوویێو بگ ێ وس ەو واگێو گە شەیچ بەهۆ
ەەرماوا داریداواس بشوا وس ئەەەر وی چ جاراگچ دیچ
بگەڕ ەوا ژوورا ەەرمەگە .بەم جۆرا ئاو شەش د ە داراوا و
ئەمەش واس داەوت ێ بۆ ئەو گەسانە بایە گە ەۆی ننس بەمە
گەمدابێ ەواس بە م بۆ گەسانێو گە
شەییا
گێشانە
نەەۆیییچ دڵیا هەیە باش نییە.
گەهێش ا منداب بووم؛ دایۆ و ەویۆەگان شەەەب ەۆیا
منیانداب د بۆ ەەرماو ەش ییچ ژنا  .ئەوجا گە هێنداس
شەپی ا ژنەگا گەوتنە بێزاریداربڕین وس ەوتیا ئێد نابێ
بهێندر ە ەەرماو ژنا س باوگ شەەەب ەۆ دایب دم بۆ
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گاتچ ( )3شەەەو رایداپەڕاندم و
ەەرماو .بەیانیا
داگەوتینەڕێ .بەهاوینا ناەۆش نەبوو .هەوا ەەرم بوو .بە م
بەیەوانچ سارد زس انا س تا داەەیش ینە ەەرماواگە؛ بەڕ وا
داشەرزی  .گەچچ باوگ هیت باگچ نەبوو بە سەرما .گە
داەەیش ینە ەەرماواگە وس ها و ەەرما داهاا بەسەروچاومداس
ەۆیییەگچ یەگجار ز ر دادامێ .راس ییەگە س ەەرما یەگێۆە
شە دیارییە بەن ەەگانچ س ویتس گە بەداەەوا شەهەموو گاتێو
و شە هەموو یو نیۆدا نایبەەشێ بەەەڵو.

( 55ـ  )6سینەماکانی سلێمانی
شە سەراتا چلەگانەوا سینەما هاتە سلێ انچ .یەگەمین
سینەما سینەما سەالحەدین بوو بەرامبەر ەەراجەگە حەمە
فەراجە فەندیچ گە ملۆچ یێخ رائووفچ سەید نوور نەقیب
بووس باوگچ یێخ ئەح ەد و دوگ ۆر تاری و مالزم تایەر و
راح ەەانچ ەویۆیا  .ەاوانچ سینەماگە رامز قەزاز (1917
ا  )1973بوو .فیل چ هیندیچ و جاروبار فیل چ می یچ داهینا.
ئەم سینەمایە تا گۆتاییچ چلەگا هەبوو .هەر پاش نەمانچ
سینەما سەالحەدینس ئەسۆەندار دارمان از گە ئەرمەنیچ
بووس شەەەب چەند گەسێۆچ دیۆەس سینەما ەۆیژایا دامەزراند.
سینەما
ساڵحچ رایەس بینا
شە 1950دا بنەماڵە
(رایید)یا دامەزراند و دایانە داست چەند گەسێو تا بیبە
بەڕ وا .سینەماگە فیل چ می یچ دڵداریچ پێشاندادا گە
نو نەراگانچ یوسف واهبچ و ئەس ەهانچ ەویۆچ فەرید
ئەت اش بوو  .شە ساڵچ  1956دا سینەما سی وا دامەزرا؛ گە
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جاروبار فیل چ ئێ انچ داهێنا واس فیل چ "طل
یۆ ە(تەشی چ یۆاو) گە بەگوردیچ گ ابوو بە "ف سا
گ دس ا "(سواراگانچ گوردس ا ) و هێنداس فیل چ ز ر بایچ
پێشاندادا .ەەڵۆچ سلێ انچ شە چلەگا و پەنجاگاندا ز ر
داچوونە سینەما .ئێ ە بەهۆ تەشەفزیۆ و ئین ەرنێ ەوا
بازاڕ سینەماگا گزبووا.
( 55ـ  )7رۆژنامەفرۆشیی لە سلێمانیی ،قادر ئاخای ئەتار و گە وێژ و زێوەر و
دەستکردن بە نووسین کە هێشتا بیست ساڵ نەبووم.
شە سلێ انیچ سا نچ چلەگانداس تاگە دوگانێو هەبوو بۆ
ر ژنامەف ییچ .دوگانەگە بەرامبەر سەراگەبووس هچ پیاو ۆچ
پی بوو نیو قادر ئاەا ئەتار بوو .قادر ئاەا( 1882ا )1971
گەراسە ئەتاریچ داف یت .شە پاڵیشەوا ر ژنامەف ییچ
ر ژنامەف ییچس
داگ د .قادرئاەاس چۆ گەوتبووا سەر بی
ئەوا نازان  .ئەو سەردامەس گورد ر ژنامە ر ژانە نەبوو.
رامیاریچ
ر ش نەدادرا بەگورد چاپنامە(صحافة )Press
هەبێ .شەهەموو سلێ انیداس یەس هەف ەنامە چوار الپەڕایچ
تۆفیقچ
حاجچ
شەالیە
"ژین"اوا
بەنێو
پی امێ داوا( )1867- 19.06.1950چا و ب وداگ ایەواس گە
ئەواش رامیاریچ نەبوو .ئەوانە حەزیا بە دانگوباسزانین و
ەو ندنەوا داگ دس نەیانداگڕ س چۆنۆە هەواڵچ سەرنجڕاگێشچ
تێدا نەبوو شەبارا دانگوباسچ ر ژانەوا .تەحەڕڕوڕاگانیش
دایانگوا"پی امێ د" سییوڕ ئینگلیزا " و " "ژین" یا
نەداەو نداوا{سەرن  :ویە "ئەت /ئەتار" گە ویەگا بەیێوا
"عط /عطار"گ او بە ئارابیچ وس فارسیش هەر بەو یێوایە شە
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ئارابەوا واریانگ توواس شە بنەڕاتدا ویەیەگچ التینییە.
"بۆنلێهاتن/بۆندا "اOdor .
 Odorareبەالتینیچ مانا
بەفەران یچ و  Odoreبە ئی اشیایچس مانا "بۆنچ ەۆش"ا.
ویە "ئەتار" (ئەت ا دار) گوردییەس گە شە ئارابییدا بووا بە
"عطار" ج .} .پاش راپەڕینچ  27گانوونچ دووامچ (1948وثبة
گانوو ) گە بۆ ماوایەس سەربەس ییچ راداربڕین و نووسین شە
ئێ اقدا دراس ر درا بە مامۆس ا ئەالدین سجاد ( 1907ا
)13.12.1984س ەۆڤار ۆچ هەف ەییچ رامیاریچ بە گوردیچ و
ئارابیچ؛ بەنێو "نزار"اوا داربۆاس گە هەردوو هەف ە جار و
شەبەەدا ژمارایەگچ دارداچوو .پاش چەند ژمارایەس داە ا.
یایەنچ باسەس ئەو ر ژنامانە گە قادر ئاەا ئەتار شە
سلێ انچ دایی ی نس بەز ریچ ئارابیچ بوو  .جاروبار
ر ژنامە فارسیچ و ت گیش داهاتن بۆ  .هەموو ر ژ و شە
بەەداوا سەر شە بەیانیا دادرا بەو ئۆتۆمۆبێالنە گە
شەنێوا بەەدا و گەرگووس و سلێ انیدا شە هاتوچوودابوو .
ر ژ دوایچ داەەیش نە داست قادر
ر ژنامەگا پاینیواڕ
ئاەا وس بە ماوایەگچ گورا هەموو داف ی ا .شە هەر یەگەش
شە ر ژنامەگا ؛ چەند دانەیەس داە انە سەر مێز وس هەر گەس
دای وانچ هەموویا بیو نێ ەوا بە ئانەیەس(چوار فل ).
ەەڵۆەگە ز ر تینوو ئەوابوو ئاەایا شە رووداواگا و
دانگوباسەگا بێ .بەتایبەتیچ؛ چۆنۆە شە گاتچ "راپەڕین"
ەەڵۆچ سلێ انچس گەنێو
گانوونداس گوڕ ۆچ دوگاندار
ئەبدوشقادر ئەبدوشال و بە "قاشە چاویین" بەنێوبانگ بووس
چووبوو بۆ بەەدا بۆ ی ۆڕین وس شەگاتچ ەۆپێشاندانداس
بەڕ ۆەوا شەسەر یەقام بووبووس بەر ەوشلە و یچ پۆشی چ
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بەەدا گەوتبووس گوژرابوو .الیەنگ انچ"تەحەڕڕوڕ" هەل
هەڵۆەوا بۆیا و بەەۆپێشاندانێۆچ ز ر ەەورا وس بەیداریچس
یەسس یا دوو ئاراب گە شەبەەداوا هاتبوو س بە"بابڕوووەێ
ئی ی ار" و "بژ ب ایەتییچ گورد و ئاراب" نای یا .
شە
سلێ انچ
شە
بەز ریچ
گە
ر ژنامانە
ئەو
ئەمانەبوو ":صوا
داەو ندرانەوا
1949/1948/1947دا
االهاشي" گە سەر گچ حیزبچ نیش ی انییچ دی ۆگ اسیچ( اشحزب
اشوطني اشدی ق اطي) گامیل چادرچچ( 1897ا )1968/2/1
داریداگ د .ئەم ر ژنامەیە شە ساڵچ  1949داە ا.
داەو نداوا گە
"االساس"یا
تەحەڕڕوڕاگا ؛ ر ژنامە
ی ییوششێخ (ی یف اششیخ) یەگێو شە سەرگ داگانچ پارتچ
گۆمۆنی چ ئێ ا داریداگ د بەالم هەر یەس مانگ شە نی انچ
1948دا دارچووس ئەوجا داە ا .ئەم ر ژنامەیە بە ئایۆ ا دژ
پار زار ئەزیز یەریف وتار ب وداگ داوا .ئەزیز یەریف
سەر گچ پارتچ ەەل(اشش ب) بوو .هەتا م د هەر د س چ گورد
بوو وس نێون ابوو"پار زار گوردا "(محامي االگ اد).
باوگ س هەموو ر ژ وس یا منس یا گەماشەدینچ ب امچ داناردا
دوگانەگە قادر ئاەا ئەتارس قادرئاەاشس سەرودانە شەو
ر ژنامانە باوگ داییو ندنەواس گەبەز ریچ "صوا االهاشي"
بووس ئەەەر ئەهاشچ داربیوایەس ال ەۆ هەڵیداە ا وس گە
گەماشەدینس یا ئەز بیووینایەس دایدایە داس ا  .پاش ئەوا
باوگ ر ژنامەگانچ داەو نداواس ئەوجا دایدا بە من وس منیش
هەموویان بە هوردیچ داەو نداوا .هیت ەی وە ف ێۆ شەەەب
زمانچ ئارابیچ نەبوو .ئەمەش بەهۆ ەو ندنچ قورئا و
ئی المەوا بووس گە
بابەتەگانچ ئێزدناسیچ(اآلهیاا)
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ز ربەیا بە ئارابیچ بوو س ئەم ەو ندنەش هەر شەپاب
سەراتایچ و نێواندیچ دا بووس
ەو ندنچ قوتابیانە
گەبەڕاس یچ بار ۆچ قورس بوو بۆ ئەو تەمەنەم.
شەگۆتاییچ چلەگانداس پەرتۆگی ییچ "ەەالو ژ" گە ەاوانەگە
رائوو مار وس پاش ئەویش شەنیوا یەگەمچ پەنجاگاندا
پەرتۆگی ییچ "ز وار" گاس محەم ەد ئار س گە هەردووگیا
شەسەر یەقامچ مەوشەو بوو س جێچ قادر ئاەا ئەتاریا
ە تەواس بە مس ئەوا س بێجگە شە ر ژنامە و ەۆڤارس پەرتۆگیشیا
داف یت وس جاروبار ۆیش پەرتۆگێۆیا چا و ب وداگ داوا.
دیارا مەبەست شە پەرتۆس و ر ژنامە و ەۆڤار؛ ئەوانە بوو گە
بە ئارابیچ بوو وس شە بەەداوا دایانهێنانە سلێ انچ .پەرتۆگچ
گوردیچس ساڵچ دانەیەسس یا دوودانە چاپداگ ا وس ز ر
بەگەمیچ داف ی ا  .ر ژنامە "ژین"یش گە شە گۆتاییچ
چلەگاندا گەوتە داست ئەح ەد زرنگ گیەزا پی امێ دس هەر
واس جارا س هەف ە جار و بە چوار الپەڕا دارداچوو .پاش
ئەواش گەوتە داست ئەبدوشال ەۆرا ( 1904ا .)1962/11/18
یایەنچ باسەس ئەز تەمەن هێش ا  20ساب نەبوو گە داس ۆ د
بە نووسینس بە گوردیچ و ئارابیچ .یەگەمین وتار من شە
هەف ەنامە "ژین"دا شە (09.04.1953ژ )1144دا دارگەوا
ئەواش هێنداس پێشنیاز و شە دژ ر ۆالم بوو بۆ پێ و
"باتە" ئەم یۆایچ بوو گە ئەوڕاح انچ باتە شە سلێ انچ
بنۆدار ئەو گۆمپانیایە بوو .شەوتاراگەمدا داوا ئەوام گ دبوو
گە هەف ەنامە "ژین" ر ۆالم بۆ پێ و "باتە" ب ونەگاتەواس
چۆنۆە ئەوا بە زیانچ پێ ودروواگانچ گوردس انە .ئەم گورتە
(ج.أ .گیۆب) اوا نوسیبووس گە ئەو نێوا
وتارام بەنێو
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ەواس ەمەنییەم بۆ هێنداس وتاریش گە بە ئارابیچ شە ر ژنامە
و ەۆڤاراگانچ بەەدادا دانووسچس بەگارداهێنا .مامۆس ا ەۆرا
شێدوانێۆچ شەوبارایەوا نووسیبووس پش گی ییچ ق ەگان چ
گ دبووس بە م ەوتبوو ؛ بایە ئەەەر"ژین" ریۆالم ب ونەگاتەواس
ئایا داتوانێ بژ ؟ ق ەگەیچ راست بوو.
ئەبدوشال ەۆران شە ساڵچ  1952دا شەبەەدا ناسچ گە تازا شە
ە تووەانە بەراڵ گ ابوو .هۆ ە تنچ ەۆرا ئەوابوو گە شە
ساڵچ  1951دا گاتێو شە هەوشێ بەرپ سیار سنووقچ داراییچ
بەڕ وابەر یچ هەوشێ بووبووس پشۆنەر شەبەەداوا چووبوو بۆ
هەوشێ بۆ پشۆنینچ پارا سنووقەگە .بەیێۆچ ز ر شە پاراگە
دیارنەمابوو .شەسەر ئەواس ئەبدوشال ەۆرا درابوو بە دادەە وس
دادەەش بە تۆمەتچ "ئیی یالس"(پێداگێشا ) فەرمانچ زیندانیچ
بۆ ماوا دوو ساب بڕیبووا بۆ .بە م گەم شەماوا ئەو دوو
ە اپچ بار
ساڵە شە زینداندا مابوواواس بەهۆ
تەندروس ییەواس ئازادگ ابوو .هەر پاش بەراڵالبوو هاتبوو بۆ
بەەدا وس شە دوگانچ ئوس اد بەیی مویی یەگدی ا ناسچ .گە
شەزیندا هاتەدارێس سەر بە هیت حیزب و گۆمەڵێو نەبووس
بە م گۆمۆنی ەگا هەر زوو ەۆیا نێزیۆۆ داوا شێچ وس
گەوتنە پەسندانچ وس شە ئەنجامدا گ دیا بە ئەندامچ
"گۆمەڵە ئای ییوازانچ ئێ ا " گە گۆمەڵەیەگچ سەر بە پارتچ
گۆمۆنی چ ئێ ا بووس پێواندیچ بە "بزووتنەوا جیهانییچ
ئای ییوازانەوا" هەبوو گە بە داس پێشۆەرییچ رژ چ سۆڤێت
دامەزرابوو.
ئەزس نێوان شەەەب مامۆس ا ئەبدوشال ەۆرا ( 18.11.1962ا
 )1904شەسەراتاوا باش بوو .چۆنۆە پێ وابووس پێ وایە گەس
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نییە بێ گەموگورتیچ بێ .هەر شەم روواوا وس سەراڕا
جیاوازییچ تەمەن ا س ز ر دڵیۆیی دایەوا و زات نایە بەر وس
بە ەەشێو د ست و ناسیاو ەۆم ناساندس چۆنۆەس بەڕاس یچس
هەڵبەس وانێۆچ هەڵۆەوتووبوو .شەژیان داس ز ر ر ز م ڤچ
هەڵۆەوتووم ە تووا و داە م وس شە تەنگانەدا ف یایا گەوتووم.
هەر شەم روواواس جاروباریش وتارم بۆ "ژین" دانووسچ وس گە
ەۆرا ر ژنامەگە داناردا بەەدا بۆ دوگانچ ئوس اد بەیی
مویی س دامب دا چاییانە "بەشەدییە" (بلدیة) گە ەو ندگارا
گورداگانچ گۆشێژاگانچ بەەدا شەوێ دادانیش ن و دامی یت
داگ د .بەەەشێۆیان
بە ەو ندنەوا
حەزیا
بەوانە
بەەۆڕایچ دادا وس ەۆم پاراگەیی دابژارد .ئەمە وا ر یشتس
هەتا جار ۆیا رافی چاالس( 30.11.1973ا  )1923نامەیەگچ
بەداس نووسچ ئەبدوشال ەۆرا پێشان دا .چی گەگە ئەوا بووس
شەگاتچ دووامین جەنگچ جیهانییدا شە 1942/1941اواس گاتێو
ئەبدوشال ەۆرا و رافی چاالس و چەند گەسێۆچ دیچ شە یار
یافا بەرنامەیەگچ گوردییچ رادیۆ "ر ژهە تچ نێزیو"یا
داب د بەڕ وا گە ئینگلیزاگا دایان ەزراندبووس رافی چاالگیش
نێواگە گ دبوو بە "رادیۆ گوردس ا "س ەۆرا ئەو نامەیە
واس
و گەگە؛
بەبەڕ وابەر
دابوو
بەنهێنچ
گار
ەلینامە(یۆاا)یەس شە رافی س گە ەوایە رافی
گۆن ڵەوا .سەر گچ
و ناچێ ە ژ
ەۆبەسەریچ داگا
رادیۆگەش نامەگە دابوو بە رافی ەۆ گە شە رافیق پ سچ
تۆ چیت گ دبووس ەوتچ؛ " گە ئەی افچ( 07.01.2016اا
 )26.10.1919ەویۆچ یا (حەمەڕازایا)( 27.07.1980اا )1919
هاا بۆ یافاس راەنە توند و تێژم ە ا شێچ شە رادیۆگەداس بێ
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ئەوا پ س بە سەر گچ و گەگە بۆەم .جا شەبەر ئەوا
بەری انیا ئێ انچ داەی گ دبووس سەر گچ و گەگە
شەیۆ
ەو ینەدایە ق ەگانچ ەۆرا " .گە ەۆرا ئەوا بی ت و زانچس
ئەو نامەیە
بەجار و ناوگچ گەوا .دات سا شەوا
ب وبۆ ەوا .هەرچەندا من ەویارم ە ە سەر رافی چاالسس
گە ز ر ر ز منچ داە اس تا ئەو نامەیە ب ونەگاتەواس گەچچ
ەۆرا بەهەڵبەس ێۆچ بازاڕیانە گەوتە جنێودا بە رافی
چاالس:
"شێیا ەەڕێ با بگەفن  Xهەرەۆیا هەردوو تەرافن
بە"زاه ا" نێوداب ا و شەمۆنت گارشۆ
سەرن ( :)1ئەی ا
ب اگە ر ڵچ
گۆچیدواییۆ د .شە رامیارییدا و شەبەر ەات
ەەورا ەێڕا شە گەینوبەینچ گوداتا دژ دوگ ۆر موسەدی
شە
( 05.03.1967اا  )19.05.1882سەر گڤەژی انچ ئێ ا
19.08.1953دا و شە ەاپاندنچ س اشیندا بۆ گێشاندنەوا
شەیۆ رووس شە ئازربایجا و روەاندنچ گۆمار گوردس ا و
ئازربایجا .
سەرن ( :)2بۆ ژ" 1141:ژین" گە شە  1953/3/19دا دارچوو چوار
ەش ەگییەگ ناردهەربەنێو "گیۆب"اوا دژ بە سەرمایەداریچ و
پاراپەرس یچس شەوادا هاتبوو :بۆیە داوشەمەند ەەورا هەژارا
اا چونۆە داس ۆ د دوو گ دەاراس الا و هەژارا ەوایەگیا
هەیە اا داوڵەمەند دووەوا :یەزدا و پارا .ئەوانە دڵیا بە
پارا ەۆیە اا بی و ەەیاڵیا سەراپا بۆیەس سەی یۆە پارا
گ دوویە بە دیل اا گەچچ ئەو زیات بۆ بەپەر یە ...ه د.
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بە رافیق ەوا؛ ئەبدوشال ەۆرا نەەۆیەس با شەوا نەەۆی
نەگەوێ .ئێد بڕیارم دا شە ئەبدوشال ەۆرا نێزیو نەب ەوا.
ب د بۆ
شەوا بەدواوا؛ ئەبدوشال ەۆرا بەجار و هانا
گۆمۆنی ەگا وس گەوتە پەسندانچ رژ چ سۆڤێت و چین
پێۆەواس چۆنۆە شەو سەردامەدا هێش ا ناگۆگیچ و دوژمنایەتییچ
نێوا سۆڤێت و چین دارنەگەوتبوو .گۆمۆنی ەگا هەردووالیا
واس یەس داپەرس ن .شەم گاتە بەدواوا؛ ەۆرا هەوڵیدا
هۆن اواگانچ شەەەب ر باز گۆمۆنی ێ یچ بگونجێنێ؛ ئەمە
شەگاتێۆداس گە ەۆرا هۆزانچ ر باز رامیاریچ و ئاید شۆژیایچ
نەبووس بەڵۆو هۆزانچ و ناندنچ جوانیچ و س ویت بووس
شەبەرئەوا گە ر باز ەۆ بە ناچاریچ ەۆڕ س هۆن اواگانچ
بوونە هەڵبەس چ ز راملیچ .ئەمەش شەو هۆن اوایەیدا دیارا گە
بۆ مۆسۆۆ ەوتوواس گاتێو شە سەراتا یەس ەگاندا چووا ئەوێ
بۆ دارمانۆ دنچ نەەۆیییچ ەەدا وس ز ر بەداەەوا ماوایەس
دوا ئەوا گۆچیدواییۆ د .راوانچ یاد بێ.
ر ژ ۆیا س گە مامۆس ا ەۆرا بەڕ وابەر "ژین"بوو چووم بۆ
نووسینگە "ژین" گە شە چاپیانەگە پی امێ ددابووس نێزیو
"ئایچ ئاە اگە" (مەگینە گارڤا سلێ انچ) شەو گاتەدا هۆە
گوڕ شەوێ بووس گەسەرنج دا شەەەب هۆە بە ئارابیچ ق ە
داگاس شێ پ سچ بۆچچ هۆە گوردیچ نازانێ؟ ەوتچ" :با
دایزانێ" .ەوت " :ئە بۆچچ بە گوردیچ ق ە ناگەیت شەەەڵچ؟"
ەوتچ":بۆ من وا ئاسان ا بە ئارابیچ ق ە بۆەم شەەەڵچ" .ئێد
منیش شەو باسە پ نەگۆڵی ەوا.
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( 55ـ  )8گۆرانیبێژان و موزیکژەنان و شانۆگەران :سلێمانی لە چلەکان و
پەنجاکاندا
هەر شەسەردامچ منداڵیی ەوا ەوی شە هێنداس ەۆرانییچ
گوردیچ دابوو گە شە سەر قەوا تۆمار گ ابوو و بە سندووقچ
ەۆرانییەگە داس پێبۆا
شێدادرا  .بەرشەوا
ە امەفۆ
سنووقەگە دایگوا "مەالگەری بە گارابا"س یا "دایۆچ جەمال؛
بە گارابا" پایا ەۆرانییەگە داهاتە چڕاند  .ەۆرانییەگانچ
سە ئەسۆەر سنە(ئەشچ ئەسیەر گوردس انیچ) م ز ر بەدب
بووس بەتایبەتیچ حەزم شە ەۆرانیچ "هە نارس هە نارس باوان
 Xیار بەەێ بێیت بەشەنجەوالر" داگ د .هەرواها
یار
ەۆرانییەگانچ مەالگەری چ مەهابادییچ( 1885ا  )1938و دایۆچ
جەمال( 1908ا )1979س گاو اەا و نەس ین یێ وانیچ و م
ەانچ جەزراویچ( 1949ا  .)1904بەیچ گوردییچ رادیۆ بەەدا
ەا و ئەشچ مەردانچ
گە تازا دامەزرابووس ەۆرانییەگانچ م
ب وداگ داوا .چەند دانگیۆیێۆیش هەبوو شە سلێ انچ گە شە
و شە یاییەگاندا
رادیۆگەدا ەۆرانییا نەداەواس بە م شەما
دایانیڕاند .شەوانە :حەمە ساڵ دیال ( 1927ا  )28.10.1990و
ەوشە حەمە شەیلێ و قاشە حاجچ ح ەین( 1922ا  )1981و
رایۆل ئەبدوشال( 1912ا  .)1974شەگۆتایچ چلەگاندا حەمە
ساڵ دیال س بەز ریچس ر ژانە شە دوگانچ ئەشچ فەوتاو
دادانیشت گە شە قاواەانە سەرچی ە بوو .قادر دیالنچ ب ا
حەمە ساڵ گە شە قوتابیانە نێواندییدا هاوقوتابیچ بووینس
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موزیۆژا بوو .حەمە ساڵ دیال بە ەۆرانیچ"ئەمڕ ژ ساڵچ
تازایە نەور زا هاتەوا  Xجێژنێۆچ گۆنچ گوردا بەەۆییچ و بە
هاتەوا" گە هۆن اوا پی امێ د بووس تا ئەوڕ ش شە و گەگا
و بۆنەگاندا شێدادرێس نێوبانگێۆچ بایچ دارگ دبوو .باوگ
دایگوا "مەال ئەح ەد دیال س باوگچ حەمەساڵ و قادر دیال
یەگجار دانگیۆیبووس بە م گەم ەۆرانیچ داەواس قورئانچ بە
شەیلێس گە شە
حەمە
دانگەوا داەو نداوا" .ەوشە
قوتابیانە نێواندییدا پێۆەوا هاوقوتابیچ بووینس نەس هەر
دانگێۆچ ز ر ەۆیچس واس داڵێن"داوودیچ" هەبووس بەڵۆو
مێ منداڵێۆچ ز ر جوا و قۆز بوو .ئەویشس واس رایۆلس جارجار
شە ما س بەتایبەتیچ شە ماڵچ یێخ شەتییچ یێخ
مەح وود( 1918ا  )1972/5/12ەۆرانیچ داەواس بە م شەپڕس
واز شە ەۆرانیگوتن هانچ و دانگچ نەما .یەمال سائیبیش
( 1931ا  )1987داس یۆ دبوو بە ەۆرانیگوتن .یەماب پ
الساییچ فەرید ئەت ایچ( 26.12.1974ا )21.04.1917
داگ داوا .گاتێو شە سا نچ  1960/1959/1958شە بەەدا شە
دوانێواندییچ جافەرییە مامۆس ا بووم س یەماب شە
دوانێواندییچ ئازامییە مامۆس ا مێژوو بووس زوو زوو چاوما
بەیەس داگەواس بەتایبەتیچ شە دوگانچ ئوس اد بەیی مویی .
دارو ش ئەبدوشالیەگیش هەبوو ساب ەچ بوو .حەزم شە
ئەم س انبێژا داگ د.
ەۆرانیچ" هە هەرمێس وا هەرمێ"
نێواندییدا بووبووینە
شە قوتابیانە
هێنداس شەوانە
هاوقوتابیچس بەتایبەتیچ نەجاتچ ئەبداس موزیۆژا بوو  .گاس
نەجاا شەسەر موزیۆژانییچ ەۆ چوو بەڕ واس بە م نەیۆ د بە
پیشە .ئێ ە ( )2013شەەەب فەریداەانچ ەێزانچ شە سو د
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داژ  .وشیەم حەنناس قادر دیال س حاتەم سەئیدس ئومێد مەتحەا
موباراسس بەهجەا رایید و چەند هونەرمەند ۆچ دیچ گە
نێواگانیان شەبی نەماواس ەەریۆچ موزیۆژانیچ بوو س بە م
هونەر بە ەش یچ(موزیوس یانۆس ەۆرانیچس هەڵپەڕگێس
نیگارگێشا س و نەە یچ ....ه د) نەەەیش بووا رادایەس گە
ەاوانەگە ب وانێ پێبژ  .هەر یەگێو شەمانە شە یو نێو
گاریداگ د بۆ پەیداگ دنچ بژ و ر ژانە  .شەەەب ئەوایدا
ئەمانە شە ساڵچ 1955دا تیپێۆچ موزیۆیا دامەزراندبوو
بەنێو "تیپچ مەوشەو "یەوا .شەساڵچ 1962ا وا ئەنوار
قەراەچ گە موزیۆژانێۆچ بەه امەند گوردا؛ ەیانێۆچ نو چ
گ د بەبەر موزیۆچ گوردییدا .ەەڵۆەگە پەنجاگا س هەتا
داهااس بەهۆ رادیۆ ئارابییەگانەوا گە ژمارایەگچ یەگجار
ز ر بووس ەو یا بە دانگچ ەۆرانیبێژانچ ئاراب راهاتبوو.
شەوانە" :ئوم گەش ووم"(أم گلثوم) گە بە"ئەس ێ ا
ر ژهە ا"(گوگب اشش ) ناس ابوو .جار وا هەبووس بەدر ژاییچ
یەوس شە رادیۆ قاهی اوا ەۆرانچ داچڕاند .گوڕانچ سلێ انچس
بەر شەوا بینە بەر رادیۆ بۆ ەو گ تن شە "ئوم گەش ووم" جارێ
ریشیا داتاییچ و جلۆچ جوانیا شەبەر داگ دس واس جۆرا
ر ز و بۆ "ئوم گەش ووم" گە بەداەەوا شە  1975/2/3دا
گۆچیدواییۆ د .فەرید ئەشتەت اییش(ف ید االط ش)(26.12.1974
اا  )21.04.1917ز ر ەو داەی اشێچ .بەتایبەتیچ ال گیانچ
سلێ انچ ەۆیەوی ت بوو .ئەز ژ حەزم شە ەۆرانییەگانچ
فەرید داگ د .تا ئێ ەش هەر حەز شە هێنداس ەۆرانیچ ئەم
هونەرمەندا دورزییە و ئەس ەهانچ ەویۆچ داگەم .سەی
ئەمەیە ئەو زامانەس گەس شە سلێ انچ بەال ەۆرانییچ ت گیچ و
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گە شە
تارا
فارسییدا نەداچوو .ئەەەرچچ رادیۆ
1940/4/24اوا دامەزرابوو گەوتبوواگارس ەەشێو ەۆرانیچ
فارسیچ ەۆیچ شێدادا .دابێ ئەواش بێژمس شە سلێ انچ
گەسانێۆچ تەنگەتیلۆە وس چێژنەگەر یی یینچ هونەر جوا
وس دوور شە هەس چ یارس انێ یچ هەبوو س گە موزیۆژانانیا بە
"شۆتیچ" و "بێڕ ویت" دادایە قەڵەم .جا ئەمە نەس هەر بۆ
موزیو و ەۆرانیچ وابووس بەڵۆو بۆ هەڵپەڕگێچ"رایبەڵەس" و
سواربوونچ پای ۆیلیش هەروا بەرچاوتەنگ و مێشۆهیشو بوو .
ئەوانە شە هەڵپەڕگێچ "رایبەڵەس"دا بەیداربوونایەس یا
سوار پای ۆل بوونایەس ەەشێو ق ە ە ا شەالیە ئەو
دارووننەەۆیانەوا داە ایە پاڵیا  .ئەز شە گوردس ا فێ
ت ومبێللێیوڕین بوومس بەالم پای ۆل شە ئەوروپا.
هەرچچ یانۆەەرییشەس ئەوا بێجگە شە یانۆەەرییچ "گۆتەب" و
"گۆسەواویچ" و "بووگەبەبارانێ" گە مێژوویەگچ یەگجار گۆنیا
هەیەس یانۆ شەیێوا نو یدا شە دایە چلەگاندا شە سلی انچ
سەریهەڵداس گاتێو بوومەشەرزا پێنجوین شە  1946/8/8دا
رویدا و ەەشێو زیانچ بە ەەڵۆچ پێنجوین ەەیاند .داس ەیەس
سازگ دس بۆ
هونەرمەند یەگیانگ ا و یانۆەەرییەگیا
گۆگ دنەوا پی اس بۆ زیانلێۆەوتووانچ پێنجوین .رافی چاالس
و چەند هونەرمەند ۆچ دیچ شەو یانۆەەرییەدا بەیداربوو .
واس شە یو نێۆچ دیۆەیدا باس ۆ دس بەدی ە دارتاش و نەرمین
ناگام رچەیا یۆاند بۆ هاتنچ گیا بۆ سەر یانۆ .شە هێنداس
یانۆەەرییدا گەمال فوئاد و قادر دیال و ئەبدوشال میدیا و
گەماشەدینچ ب ام و نوور محەم ەد ئەمین(نوور دای چ) و
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ئەنوار تۆفچ بەیداریانۆ د .جار ۆیا شە نیوا یەگەمچ
پەنجاگانداس رافی چاالس بۆ ماوا هەف ەیەس شەسەر یانۆ
قوتابیانە دوانێواندییچ سلێ انچس یانۆەەرییچ "پی ۆە
بەیێوایەگچ یەگجار
تەڕپی " نووسەر فەڕان ایچ مۆشێ
باڵۆێش ەێڕا وس واس ایچ ەۆ پێشاندا.

( 55ـ  )9چایخانەکانی سلێمانی
بێجگە شە چاییانە بەرتەگێ و چاییانە مشی اوا گە شە
مام
حەمە
یو نێۆچ دیۆەدا باس ۆ دوو س چاییانە
یۆسف(حەمە را ) ( 1905ا  )1976هەبووس شە تەنیشت سینەما
سی وانەواس بەرامبەر بە ەەراجچ حەمە فەراجەفەندیچ و
ماڵچ یێخ رائووفچ سە نوور نەقیبس باوگچ یێخ ئەح ەد
نەقیب( 27.08.2008اا  )10.11.1931هاوڕ چ قوتابیانە و دوا
قوتابیانەی  .ەەشێو شە ەو نداوارا و گارمەندا داچوونە
ئەو چاییانەیەس بەتایبەتیچ شەگاتچ زس انداس گە چاییانە
بەرتەگێ و مشی اواس تەنێ بۆ گاتچ بێبارانیچ و وارز بەهار و
هاوین و پاییز بوو.
حاجچ باقچ گەنێو هەڵبەس وانیچ "بەنگینە" بوو شە ئەسحابە
سپیچ چاییانەیەگچ هەبوو .بەز ریچ ئەوانە سەر بە پارتیچ
بوو داچوونە ئەوێ .گۆمۆنی ەگا بەز ریچ شە چاییانەگە
حەمە بەگ دادانیش ن گە شە سەریەقام بووس نێویا
نابوو"چاییانە ئای یچ" .شە سابوونۆەرانیش چاییانەیەس
هەبووس نێو چاییانە سەدی بووس هەموو جۆرا گەسێو
داچوونە ئەوێ.شە دای چ فڕ گەەانەگەش چاییانەیەگچ نیوا
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هاوینە و نیوا زس انە هەبووس هچ راح ەتیچ گاگە سەئید
ەەوهەر 22.02.1993اا  )25.04.1924بووس بەز ریچ ئەوانە
نەتەوایچ بوو داچوونە ئەوێ .مامۆس ا ف ایدوو ئەشچ
ئەمین( 1933/4/29ا  )1991/11/25گە یەگێو بوو شە
حەوتەوانە گاژیو(گاگە سەئیدیش سەر بە گاژیو بوو) یێ گۆ
بێۆەس (گە ئەو دامە گاژیو بوو) وس ئەبدوشال جەوهەر و
ئەح ەد هەردیچ داچوونە ئەوێ{ .سەرن  :گاگە سەئید ەەوهەر
شەژ بار ەەموەەفەتدا بەرەە ماتەمینیچ نەە ا و ەۆ
حاجیلە
گویت .راوانچ یاد بێ} شێ ادا با نێو
ەۆیاو(یەربەا) ف ی ا بی نەچێس گە شە چاییانەگا و
گۆ نەگا و بازاڕدا داەەڕا و ەۆیاو مێوژ داف یتس بە م
بەڕاس یچ ەۆیاو ۆچ ەۆش و راسە .

 56ـ بازاڕ و بەرهەمی کشتوکاڵیی و پیشەسازیی
 1ا بەرهەمچ گش وگاڵیچ:
رابوردووداس
و پەنجاگانچ سەتە
سلێ انچس شە چلەگا
سەراڕا بارود ەچ جەنگچ دووامچ جیهانیچ (گە شە 1939/9/2
دا داس یپێۆ د تا  )1945وس سەرارا ئەوا شەالیە حۆوومەتچ
ئێ اقەوا پش گوێ ە ابووس بە م واس یار و واس س ا (شیوا)
بەرهەمهێنەر و بەپیت بوو .ر ژانەس شە مەیدانچ ماس ی یەگا
گە شە نێزیو ەەرماواگە و هۆتێلەگە قاشەچاوجوانەوا بوو(
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وارز

* ) هەموو جۆرا ەواردامەنییەگچ پێوی ت و میوا
ساڵیشیچ تێدا داس داگەوتن.
بێجگە شە ماست و یی و پەنی و شۆرس و یی ژ و گەر (گەرا) و
ەۆیت و هێلۆە و روو گە ر ژانە هەبوو س {سەرن  :ئەو دامە هەر
ر نچ ئاژاب هەبوو} ب ن (ب نجچ بازیا س ب نجچ سەدریچس
ب نجچ ئەمبەربۆ) ەەن س جۆس نی وس نۆسس ماشس گونجچس
هەرز س پەمووس رایۆەس ی ییچس ەەز س حەویجچ گەرگووس.
سەوزا جۆرجۆرس بەپێچ وارز ساب :فاسۆشیاس شۆبیاس توورس
ەێزارس یێل س چەوانەرس گاهووس گەوارس گەراوزس گووشەگەس
تەڕاتیزاس تەڕا پیوازس جات ا و جات ا گێویلەس بامێس باینجا س
هاروو(ەەیار) {سەرن  :ویە "ەەیار" و "هاروو" یەس بنیینەیا
هەیە .ەەیار شە "هەیار" و "هەنچ ا یار"اوا هاتوواس واتە جۆرا
یی ینیچ و ەۆیییەگچ تێدایە} ت زیچ جۆرجۆر (بەڕووڵەس
گاشیارس چەمیلە) تەماتەس پاقلەس چواشەس ەو زس میوا جۆرجۆر
بەپێچ وارز :سێو(پێن یەش جۆر سێو) قەی چس ەێالسس چلوس
(ئەمەیا هەر شە بەگ اجۆ هەبوو) هەرمێ (ەو ویچس هەرمێچ
واڕاز) بەهێس قۆخس هەنارس هەڵووژا (زارداس رایە...ه د)
یووتچ(زابەش)س گاڵەسس دا جۆر ت ێس ەو زس بە ڵووس(گە
دایانقیژاند و دایانگوا :بە ڵووس دارمانە) هەنگوینس د یاوس
ربچ هەنار{ .سەرن  :هەنگوین و ربچ هەنار هەر شە گۆنەوا
واس دارما بۆ هێنداس نەەۆییچ شە گوردس ا بەگارب او .
تازا شە ئەوروپا دارما شەو ی انە دروس داگە و بەە ا
بەەەڵۆچ داف ین} .جا شەبەرئەوا شە زس اندا تەماتە نەبوو
گە بۆ ز ربە ز ر چێش ە یلەگا بەگارداب اس شە هاویناندا
د یاو تەماتە ئامادا داگ ا بۆ زس ا  .تەماتە داەوی ا وس بە
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گەتانێۆچ پاگچ ەەورادا شەسەر سینییەس داپاڵێورا .ئەوجا
داب ایە سەربا ؛ بۆ بەر هەتاو ەەرمچ هاوینانچ سلێ انچ.
ئەەەر بەەت بیهێنایە و رایەبا بێزارگەراگە سلێ انچ
هەڵینەگ دایەس ئەوا بەچەند ر ژ و د یاواگە تورا دابوواوا و
داگ ایە گووپە یینەوا وس سەر دابەس ا وس شە یو نێۆچ
فێنو هەڵداەی ا بۆ زس ا  .ەۆی یش هەڵداەی ا بۆ زس ا
بەیێوا "قاورمە" .ەۆی ەگە شەپێشدا گەمێو داگوڵێندراس
ئەوجا ساردداگ ایەوا و شە رووندا سۆر داگ ایەوا وس ەو یەگچ
ز ر داگ ا وس شەنێو گووپەدا هەڵداەی ا .بەوا داەوت ا"قاورمە"
گە ویە "قاورمە" شە "چەورمە'"چەورامەنچ"یەوا هاتواس واتە
گەراسەیەگچ چەور .ئەمە بێجگە شەوا ەەشێو ەواردامەنیچ
دیۆەش دروس داگ ا س واس ":تەڕاساز" گە هیشو داگ ایەوا
دابوو بە "ت ەێنە"{سەرن  :ویە "ت ەێنە" شەسەر گێشچ
"ت یێنە"یە" .ت ەاند " "ت یاند "ا" .ت ەێنە" ەواردنێۆە
تامێۆچ مزر هەیە}" .ت ەێنە"ش واس چێش چ "چەند سۆتەگە"
و "گی ە سابوونۆەرا " و "هەڵوا ەەز " و "قوبووڵچ" و "پەردا
پ و" و "ەیپە" و "ناوساجیچ" و "یلۆێنە" ەواردنێۆچ تایبەتیچ
بوو بە یار سلێ انچ.
بەگورتیچ :سلێ انچ (یار و داوروبەراگە ) پێدڤیچ ر ژانە
ەەڵۆەگەیا دابینداگ د وس بە داە ە شە داراوا گەشوپەشچ
ەواردامەنیچ داهااس مەەەر چایچ و یەگ و هێنداس جار
پ تەقاب(شەەانەقینەوا داهاا) .تەنانەا شە ەژوەیاگانچ سەر
چیاگا ؛ ەەشێو دارما دروس داگ ا گە دابینین هەر ئەو
ئێ ە شە ئەوروپا بۆ ەەشێو نەەۆییچ
دارمانانە
بەگارداهێندر ن .هێنداس بەرهەمیش هەبوو دانێ درا بۆ

181

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
داراوا سلێ انچس واس مازووس گەتی اس جەواس بەڕووس رییۆڵە
ئاژابس پێ ە ر ویچ و داڵەس و سەە و .حاجچ رایید ر و س
بە بازرەانیۆ د بە پێ ەڕ وییەوا یەگجار داوڵەمەند بووبوو.
سەرن  :یایەنچ باسە سەنگچ گێشا بۆ ەواردامەنیچ هۆقە بوو
گە پارچە ئاسنێۆچ ە د بووس شە هۆقە گەم نیو هۆقە بووس
ئەوجا سەنگەگا دابوونە سەنگچ ت گیچ ئۆس انیچ واس
ئی زام و ئەشی ام و ئیگ امبێژرام و ...ه د
(*) سەرن  :هۆتێلی قالە چاوجوان ،یان هۆتێلی "فەرەح" کۆنترین و یەکەمین
هۆتێلی شاری سلێمانیی هۆتێلێۆچ یەگجار گۆنچ یار سلێ انییە و
ئاسەوار داس ڕانگینانە فەرهەنگچ ئاڤاهی ازیچ(م اري)
گورد تێدایە .ەاوانچ ئەم هۆتێلە سەت اڵێو شەمەوبەر دوو
گەس بوو  .یەگێۆیا می زا سەعید مار و ئەو دیچ باوگ
حاجچ تۆفیقچ مەح وود ئاەا دزایچ بوو .پاش گۆچیدواییچ
باپی م و می زا مار ؛ هۆتێلەگە بوو بە هچ می زا سەئید گوڕ
می زا مار و باوگ (حاجچ تۆفی ) .می زا سەئید مارف بە
منداڵیچ دیبووس پاش نەەۆیییەگچ دوورودر ژ گۆچیدواییۆ دس
راوانچ یاد بێ .بەیەگە می زا سەئید بوو بە هچ گوڕاگانچ و
و گاس رازا و گاس حەمەئەشچ و
گیەگانچ(گاس ئار
یەفیقەەا و فات ەەا و مەح ووم ەا ) .باوگ هۆتێلەگە
شەو ا بوو پاراست و ف اوان یشچ گ د .پاش نەمانچ باوگ و
دایۆ و ئەوجاس نەمانچ گاگە ئار و ەویۆەگا و ب اگانچس
هۆتێلەگە پ بوو بە ف ابەش .شەم سا نە دواییداس مامۆس ا
ئاسەوارناسیچ و نیش انپەروار ئەبدوشڕاقیب یۆسیچ ماسەگیچس
بەهوردیچ شە ئاسەواراگانچ هۆتێلەگە گۆڵییەوا وس هەوڵیدا گە
بۆا و بیۆا بە
حۆوومەتچ سلێ انچ هۆتێلەگە داەی
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مۆزاەانەیەس .هەرچەندا فارووقچ مەال م ەفاس ملیۆنێ
سەردامچ داسە تچ "یەگێ یچ"س
سەردامچ بەئ و ملیارد
شەم سا نە دواییدا هەوڵێۆچ ز ر دا گە بیۆڕێ و بیڕووەێنێ
و بیۆا بە بە بازاڕ و دوگا و ەەشێو شە ئەندامەگانچ بنەماڵە
گ دبووس بە م پێداەی یچ
مارفچ راز
می زا سەئید
نی ەتیانچ ەویۆ و تێۆۆیینچ مامۆس ا ئەبدوشڕاقیب گار ۆچ
وایانۆ د گە ئەو ئاسەوارا ب ینێ و شە رووەاند و گ دنچ بە
گەراسە بازرەانێ یچ رزەار ببێ( .شەبەیچ بەڵگەنامەگاندا
وتوو ژ و شەنێوا ەان چ ر ژنامەوا ر زا حەسە و فاروقچ
مەال م ەفا و بەرپ سچ بەیچ یاسایچ وازاراتچ ر ینبی یچ
مافناس بەڕ ز سۆرا جەمال فەقێ ئەح ەد و بەڕ وابەر
گ اوا.
ئەبدوڵ
یو نەوار شە سلێ انچ بەڕ ز پەەشا
بەپێیەوانە ئەو راس ییەوا گە ەەڵۆچ راسەنچ سلێ انچ
دایزانن ئەم هۆتێلە یەگەمین هۆتێل بووا شە سلێ انچ و حوزنچ
موگ یانچ( 20.09.1947اا  )12.09.1893شە ساڵچ  1934دا
نایە گە ئەوا هۆتێل
باسچ گ دووا .فارو داڵێ":بەبی
بووبێ ".حوزنچ موگ یانچ شەساڵچ 1934دا باسچ ئو هۆتێلە
گ دووا و ئەو باسە شە ەۆڤار ر ینبی یچ نوێ ژمارا  120ساڵچ
1988س ل 44ا 22س واتە ئەم ەوتارا پانزا ساب بەر شە ق ەگە
فاروقچ مەال م ەفا ب وگ اواتەوا .هەر شێ ادا حەز داگەم
گەمێو شەبارا هۆتێلەگە و ق ەگانچ فاروقچ مەالم ەفاوا
بدو .
هۆتێل "فەرەح" کۆنترین و یەکەمین هۆتێلی شاری سلێمانی
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هۆتێڵ فەرای یەگێۆە شە ئاسەوارا هەرا گۆنەگانچ یار
سلێ انچ و یەگەمین هۆتێلە گە شەم یارادا دروس ۆ اوا .زاو
ئەم هۆتێلە شە بنەڕاتدا ملۆچ باپی م مەح وودەانچ دزایچ و
ژنەگە { واتە نەنۆ ئامینەەا بووا گە واس گیە هەژار و
یوو بە باپی م گ دووا و باپی م هێندا ەۆییوی ووا هەموو
ملو و سامانچ ەۆ ە وواتە ژ داس چ ئامینەەا  .گاتێو
ئامینەەا شەپڕ داوڵەمەند بوواس ەەڵۆەگە ئی اییا پێب دووا
و نێویا ناوا ئامە تازا داوڵەمەند باوگ گوڕ ئەو ئاەا
دزاییە داوڵەمەندا و ئەو ژنە "گۆنە هەژارا"یە} .پاش م دنچ
باپی م و نەنۆ ملۆەگە بووا بە هچ باوگ و باوگیش گە ز ر
شەوا گ دبوواوا گە
حەز بە ئاوادانۆ دنچ یار داگ د بی
شەو یو نە هۆتێلێو دروس بۆا گە هەر شەو گاتەدا هۆتێلیش بێ
و ژ اگەیچ ەەراج و چەند دووگانێو بێ .بی گە
دروس ۆ دنچ هۆتێلێو شە سلێ انچ شەسەردامچ جەنگچ یەگەمچ
جیهانییدا گەوتوواتە مێشۆچ باوگ ەوا .هەر پاش تەواوبوونچ
جەنگ بە ماوایەگچ گوراس داس یۆ دووا بە بنیاتنانچ
هۆتێلەگە واتەس هۆتێلەگە بەالیەنچ گەمەوا تەمەنچ ()95
ساڵە .بەهۆ دوو واس اوا گە یەگێۆیا نێو ەو مچ سنەیچ و
ئەو دییا نیو واس ا ئەشیچ موگ یانیچ بوو و شە دامێۆەوا
شەسلێ انچ نیش ەجێ بوو و ەۆی هەر شە منداڵی ەوا
تاگۆتایچ چلەگانچ سەتە راب دوو دامدین گە داهاتنە ال
باوگ بۆ سەردا س یا بۆ گارگ د س باوگ توانچ بوو دوو
واس ا ز ر یارازا ەەڵۆچ ر ژهە تچ گوردس ا بهێنێ بۆ
سلێ انچس گە یەگێۆیا گ مایانیچ و ئەو دیچ سنەیچ بووا.
جا شەبەرئەوا ەانەوادا ئێ ە و ەانەوادا می زا سەئید
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می زا مار هەر شە گۆنەوا ز ر د س چ یەس بووین و می زا
مار و می زا سەئید گوڕ ەاوانچ گوورا ەشت بڕین بوو و
هۆتێلەگەش پێوی چ بە ەش چ گوورا بووا .باوگ نیوا
هۆتێلەگە ە وواتە سەر می زا سەئید مار  .گە پاش سێ
ساڵێو واتە گۆتایچ  1922و سەراتا  1923هۆتێلەگە تەواو
بووانیویا ناوا هۆتێلچ "فەرای" .ئەز ئەم چی گەم شە باوگ
ەۆ و گاس ئارفچ گوڕ می زا سەئید مار بی وواس ئەەەرنا
گاتێو ئەم هۆتێلە دروس ۆ اوا شەدایو نەبوومس بە م ئەوام
شەبی ا گە مناب بووم و هەتا نیواڕاس چ چلەگانیش هۆتێلەگە
پیاو و بەگ چ ە تبوو نێو قاشە چاوجوا بوو .پاش ئەوس شە
(باوگچ ەۆرانیبێژ
گۆتایچ چلەگاندا حاجچ ئەشیچ بە
بەنێوبانگ حەمەجەزا) و دوا و س گەری بەەچ حاجچ فەراج
بە (گەری یاقووشچ) هۆتێلەگەیا بەگ ێ ە اس گە شە بەیچ
و نەگاندا و نە گەری بە و گاس ئارفچ می زا سەئید مار
و حەمە ئەشیچ ب ا پێۆەوا شەەەب ەۆم و گەماشەدینچ ب ام
شەبی ا گاتێو شە قوتابیانە
داەەمەڕوو .ئەوای
نێواندییدابووم  1946ا  1947باوگ ژمارایەس دوگانچ دیۆە
شەپشت هۆتێلەگەوا دروست گ د و ئەم جارا گەراسە ئاسن
بەتایبەتچ یێل ا و واس ایەگچ شە بەەداوا هێنایە سلێ انیچ
و ەش یشچ شە ەانەقینەوا هێناس چۆنۆە ئەو گاتە چەند ساڵێو
گۆچیدوایچ گ دبوو و گوورا
مار
بوو می زا سەئید
تەواوبوو س
شەگار واس ابوو .گە دوگانەگا
ەش ەگەیا
هاوبی هێژا گاگە جەالل تۆفی یەگێو شە دوگانەگانچ بەنێو
"گۆەا س چو"اوا ە تە داست .گاگە جەالل و گاگە ئۆس انچ
ب ا گە "گۆەا گوراگاژاو" دامەزراند و هەموو ئەم بنەماڵە
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بەڕ زا ز ر ەزمەتچ زما و فەرهەنگچ گوردیا گ د؛ شە
گاتێۆدا گە زمانچ گوردیچ یەگجار بێ ناز بوو .گەسانێۆیش
هەبوو بەنێو پێشۆەوتنیوازیچ یەوا ەاڵ ەیا بە زمانچ
گوردیچ داگ د .گاگە جەالل و گاگە ئۆس ا داف ەریا بۆ
هەف ە و مانگەگا
ئاماداگ دبوو گە بەنێو
قوتابییا
بەگوردیچ راز ندرابوونەوا وس تەنانەا مەگینە دروومانیا
هێنایە سلێ انچ گە ز ر ی چ بەگوردیچ شەسەر هەڵۆەندرابوو.
گاگە جەالل هەتا گۆچیدوایچ گ د هەر شەو دوگانەدا بووس پاش
گۆچیدوایچ گاگە جەاللس گاگە دارا گوڕ گاگە جەالل هەر شەو
یو نەدا مایەوا و د س ایەتیی ا ەۆی و بەهێزت بوو .ئەوام
باش شەبی ا هەرچەند داچووم بۆ ال گاگە جەاللس گاگە دارا
گوڕ گە ئەو دامە مناڵێۆچ ژی اس و وریابووس ەورج داچوو
ر ژنامەیەگچ داهێنا بۆمس یا گایییەس ماس او داە ە
بەردام  .تەمەنچ در ژ و بێ وا بێ .پاش گۆچیدوایچ باوگ و
گوڕا و گیانچ می زا سەئید مار س واتە :گاگە ئار و گاگە
رازا و حەمەئەشیچ و یەفیقەەا و فات ەەا و مەح ووم ەا س
هۆتێلەگە بووبە ف ابەش .فاروقچ مەال م ەفا م ەچ شێ ەۆش
گ دبوو گە بیۆڕێ و بیڕووەێنێ و بیۆا بە بازاڕ و دوگا و بۆ
ئەمەش ەێیچ می زا سەئید مارفچ راز گ دبوو بەوا ملۆەگە
بیەنە "راوتچ نەهێش نچ ف ابەیچ" یەوا گە ئارابەگا بە
"إزاشة اششیوع" نێو دابە  .هەر شەو گاتەدا مێژووناس و زانا
ئاسەوارناسیچ بەنێوبانگ مامۆس ا ئەبدوشڕاقیب یۆسف گە
شەپاراس نچ بەیێۆچ ز ر ئاسەواراگانچ گوردس اندا داس ێۆچ
هەیە و سایە تێۆۆیینچ ئەم م ڤە هەڵۆەوتوواوایە گە
با
گەرگووس و ەەشێو یو نەوار دیۆە
سەرا سلێ انچ و قە
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پار زراو س هۆتێل فەرای سەرنجچ ئەم مامۆس ا گوردا
راداگێشێ و پ ژایەس داەاتە سەرپێچ بۆ پاراس نچ ئەم
گەشەپوورا یارس انییە گوردس ا وس بۆ ەەیش ن بەم ئامانجە
شەەەب گاربەداس انچ وازاراتچ ر ینبی یچ هەر چ گوردس ا
ق ە داگاا و هەردوو ال بی یا داگەنەیەس بۆ پاراس نچ هۆتێل
فەرای شە رووەاند و چاوچنۆگیچ بازرەانەگا  .هەرچەندا
شەهەموو بەیداراگاندا تەنێ نی ەتیانچ ەویۆ گە ق ەگەر
ەانەوادا ئێ ەیەس راز بوو بوو بەوا بەیچ ەانەواداگە
ببەەشێ بە بنۆە یو نەوارانچ سلێ انیچ بۆ پاراس نچ
هۆتێلەگە بە م ەانەوادا می زا سەئید مار هەموویا
شەەەب فاروقچ مەالم ەفا گ دبوو بەیەس بۆ
دانگیا
رووەاندنچس شەەەب ئەوایدا سەرنەگەوتن.
شەەوتوبێژ ۆدا گە ر ژنامەنووس بەڕ ز ر زا حەسە شەەەب
فاروقچ مەالم ەفا گ دبوو (ر ژنامە "سلێ انچ نوێ" ژمارا
( )96یەگشەم ە ..2003/11/30س هەرواها شەەەب بەرپ سیار
وازاراتچ ر ینبی یچ بەڕ ز مافناس سۆرا جەمال فەقێ
"سلێ انچ نوێ ژمارا( )97یەگشەم ە  2003/12/7ئەمجا شەەەب
بەڕ ز پەەشا ئەبدوشال بەڕ وابەر یو نەوار شە سلێ انچ
"سلێ انیچ نوێ" ژمارا ( 2003/12/14 )98ەشت راس ییەگە
دارگەوا.
نەنۆ
نازنێواگە
گەبەڕاس یچ
فاروقچ مەالم ەفا
ئامینەەانچ تازاداوڵەمەند پێ دایێس ئەەەرچچ ئەوا هەیە
نەنۆ داوڵەتەگە شەمێ داگەیەوا (باپی م مەح وودئاەا
دزایچ) داس ۆەوتووا و هیت نەبێ باوگ چ بەرهەمیهێناوا گە
ئەو هۆتێلەجوانە شە سلێ انیچ و بۆ سلێ انیچ بنیاا ناواس
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گەچچ فاروقچ تازا داوڵەمەند دایوست ئەو سامانە
فەرهەنگییە بڕووەێنێ و بیۆا بە بازاڕ بۆ داس ۆەوتچ تایبەتیچ
ەۆ وس شەوایدا بەچەند ق ەیەگچ ناڕاست و نەز گانە
دایوی ت پاساو گاراگە بداتەوا .یەگێو شەق ەگانچ ئەوایە
گە داڵێ" :ئەوا واس ابووا شە دروس ۆ دنچ ئوتێل ئەو
ئوتێلەدا بەڕ ز مەح وود مەال ئەمینە گە پیاو ۆچ بەڕ ز ئەم
یارایەس ئێ ا شەژیاندایە وس ئینشائەڵ تەمەنچ در ژ دابێت
گە ئەو بینا تێدا گ دووا واس ا بووا شە دروس ۆ دنچ ئوتێل
فەراحدا .بایە شێ ا گەشەپوور شەگو چ ئەو ئوتێلەدا بێت گە
واس اگە تا ئێ اش شەژیاندا بێت؟ "(ر ژنامە "سلێ انیچ
نوێ" ژ96س  )2003/11/30راس ییەگە مەح وود مەال ئەمین
واس ا بینا هۆتێلەگە نەبوواس چۆنۆە ئەەەر ئەو واس ا
بینا هۆتێلەگە بووبێ وس ئەم ق ەیە فاروقیش هچ ساڵچ
 2003یە؛ دابێ ئەو واس ایە شە ساڵچ 2003دا گە هێش ا
زیندووبووا تەمەنچ بەالیەنچ گەمەوا سەا و دا ساڵێو بووبێ.
چۆنۆە هۆتێلەگە شە سەراتا بی ەگانچ سەتە راب دوودا
دروس ۆ اوا گە تائێ ە ( )95ساڵە .ەۆ ئەەەر ئەو واس ا
مەح وودا تەمەنچ بەالیەنچ گەمەوا ئەو گاتە ( )30ساڵیش
بووبێس ئەوا دابێ شە  2003دا تەمەنچ  110ساب بووبێ.
سەی گە فاروقچ تازا داوڵەمەندس شەالیەگەوا باسچ ئەو واس ا
مەح وود مەال ئەمینە داگا گە داڵێ بینا شە ئوتێلەگەدا
ئوتێل
دروس ۆ دنچ
شە
بووا
واس ا
گ دووا(و)
فەراحدا....ه د"(هەر ئەوێ) .گەواتە ئەو یو نە هۆتێل بووا و
واس هۆتێل دروس ۆ اواس گەچچ هەر ئەو فاروقە چەند د ڕ و
شەوابەر ەوتوویەتچ" :من بەبی م نایەا ئوتێل فەرای ئوتێل
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بووبێ .جگە شەواش  20ا  22ساڵێو شەمەوپێش بە ئوتێلچ
نەمبینیوا"(هەر ئەوێ) .فارو هەر شەو ەوتوبێژادا دابێژێ گە
بەیێۆچ شەو هۆتێلە گڕیوا" .ئەو بەیە شە حەمەئەشیچ گوڕ
می زا سەئید مار گڕیوا گە دامێۆە گۆچیدوایچ گ دووا.
بۆیە ئەوا پێ ف ی ووا تاگو واس
حەمەئەشییش واس بی
یو نەوار نەپار زرێ.
شە هەموو سەی ت ئەوایە فاروقچ تازا داوڵەمەند دابێژێ:
ئەو موشۆەش هچ سەعید مارفە گە ئێ ە ەۆیانچ تێدا گە
دایانەو ت شەو بەیە ەۆیانەوا بەیدار بن شەو گارادا گە
بڕیارا ئەنجام بدرێ واس وت بۆ ت بە بازاڕ ۆچ چەند
نهۆمیچ" (هەر ئەوێ ژ 96س  .)2003/11/30شێ ادا فاروقچ تازا
داوڵەمەند بۆ واداس هێنانچ سووتچ بازرەانانە ەۆ و
بەوپەڕ هۆییارییەوا دایەوێ ەەڵو بەهەڵە بباس داڵێ" :ئەو
موشۆەش هچ سەعید مارفە ...ه د" .ئەو موشۆەش هەر هچ
سەعید مار نەبووس بەشۆو نیوا هچ باوگ بووس هەر باوگیش
بوو گە بنیاتچ ئەو هۆتێلە ناس هەر باوگیش بوو گە مشوور
بنیاتنانچ دوگانەگانچ پش ەوا ەوارد .بە م فارو نایەوێ
ئەوا باس بۆاس چۆنۆە دازانێ نی ەتیانچ ەویۆ گە نیوا
ئەو هۆتێلە شە باوگ و دایۆ و ەویۆەگان ەواس راوانیا یاد
بێس بۆ بەجێ ماواس واس تاگەگەسێو شە بەیداراگا س ئامادایچ
ەۆ داربڕ س ئەو بەیە هەیەتچ پێشۆێش بە یاراوانیچ
سلێ انیچ بۆا بۆ پاراس نچ و بنۆە یو نەوارانچ سلێ انیش
بەبەڵگەنامەیەس سوپاسچ ەۆ بە نی ەتیا راەەیاندووا.
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دواجار بە هەوب و تەقەال و ەۆراە یچ م ڤە
نیش انپەرواراگانچ سلێ انچ و بڕیار راست و دروس چ
وازاراتچ ر ینبی یچ؛ هۆتێلەگە گ ا بە ملۆچ یو نەوارانچ
سلێ انچ و یۆن ۆۆش ئەرگچ نۆژانۆ دنەوا و پاراس نچ ە ە
ئەس ۆ ەۆ  .شێ ادا هەوب و تەقەالگە هونەرمەند گورد
گاگە ەاشید رایید جێ سوپاس و پێزانینە .بەو جۆرا هۆتێلەگە
وس شەوڕ یەیەوا بەیێۆچ ەەیچ فەرهەنگچ یارس انێ یچ
بەداس چ تازا
شە ئەنیاشۆ د
سلێ انچ و گوردس ا
داوڵەمەندا رزەار بوو .هەر شەسەر پێشنیاز نی ەتیانچ
ەویۆ هۆتێلەگە نێون ا"هۆتێلچ یارسا ".

 2ا بەرهەمچ پیشەسازیچ:
هیت پ ژایەگچ
ئێ ا
هەرچەندا رژ چ داەی گەر
پیشەسازیچ شە سلێ انچ و بایوور گوردس اندا دانەمەزراندس
بێجگە شە پ ژا بەرهەمهێنانچ نەفت شە گەرگووسس گە ئەویش
و هاوپەی انە
داچووا ەی فانچ داەی گەرا
سووتەگە
بەری انییەگانچ رژ چ عێ اقەواس شە  1956دا گارەە جگەرا
و شە گۆتایچ مانگچ مارتچ  1957دا گارەەیەگچ چی ەن ۆ شە
سەرچنار سلێ انچ گەوتەگار .شە  1958دا ەەرابێت ناشبدیا
گە بە می ەر شە سەتدا پێن بەنێوبانگە گارەە "قەندیل"
بۆ سەهۆڵدروس ۆ د دانا .یایەنچ باسەس ەەڵۆچ سلێ انچ
هەر شە گۆنەوا هێنداس پیشەسازییچ نێوەۆییا ە بووا سەر
پێ .شەوانە پیشەسازییچ سابووندروس ۆ د (سابوونچ بەزیچ و
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سابوونچ راقچ) .پیشەسازیچ پێدڤیچ نێوماب :مەنجەبس تاواس
سینیچس گەوەی س چەقۆس چنگابس ساجس مەقاشس گەوچۆەدار و
ئاسن و فافۆ س داف جۆر جۆرس گە ئەمانە بەز ریچ شەبێشۆە
یارس انێ ییچ گوردس ا س واتە شە هەوراما دروس داگ ا .
بێجگە شەمانەشس گورسیچ و مێز و د ب و رایەەچ جۆرجۆر و
گەراسە رانو و چۆەە و گەوا و یەرواب و جلۆچ ژنا س گە
هێنداس یاڵیش شە زاەۆ و ئامێد یەوا داهاتن بۆ سلێ انچ.
پیشەسازیچ جۆ ییش پیشەسازییەگچ گۆ و ەەشێ بوو.
چەە اە ازیچ شە سلی انچ ز ر پێشۆەوتبوو .ەەشێو جۆرا
تیەنگ دروس داگ ا  .دارتاییچ شە سلێ انچ پیشەیەگچ
داس ڕانگینانەبوو .چەند دارتایێۆچ هەڵۆەوتوو شە سلێ انچ
هەبوو واس واس ا رایچ و ئەشچ باجچ هەمین گە شە
دروس ۆ دنچ پەنجەرا و مێز و گورسیچ و د ب و ئەو ی انەدا
ز ر یارازابوو  .مزەەریچ و فی ەریچ و ئاسنگەرییش چەند
پیشەیەس بوو گە شە سلێ انیدا ەەیەیا گ دبوو .مام
ئەوڕاح انچ ەامە سنەیچس بێجگە شەوا ئاسنگەر ۆچ ز ر باش
بووس ق ەەۆش و ەاڵ ەزانێۆچ یەگجار شێوایاوابوو .ناسیاوی
شەەەب مام ئەوڕاح ا شەواوا داس یپێۆ د گە هێنداس جار بە
ئێوارانچ بەهار و هاوینا س شەەەب چەند هاوڕ یەس شەباەچ
بەرتەگێ گۆدابووینەوا .شێ ادا بەپێوی چ دازان باسێۆچ ئەم
پیاوا ق ەەۆش و ەاڵ ەزا (گۆمیدیچ)یە بۆەم:
 57ـ مام ئەوڕەحمانی خامە سنەیی:
مام ئەوڕاح انچ ەامە( 1974اا {)1870سەرن  :ەامە نێو دایۆچ
مام ئەوڕاح ا بووس واس منداڵە ناس اواگانچ گۆ س بەنێو
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دایۆییەوا نێون ابووس نەس بەنێو باوگییەوا} شە بنەماڵەیەگچ
سنەیچ بوو .شەسەردامچ قاجاراگاندا گۆچیانۆ دووا بۆ
هەبوو
سلێ انچ .مام ئەوڕاح ا ب ایەگچ شەەۆ بەتەمەن
نێو مەجید(مەجۆل) بوو .ئەوس واس مام ئەوڕاح ا س سەر بە
ق ە ەۆش و ەاڵ ە و ەە نەبوو .گوڕ ۆچ مام ئەوڕاح ا
نێو ئومەر بووس شە سلێ انچ گارەە سۆدا و سییۆنچ
دامەزراند .شەسەردامچ ەەنجێ ییچ مام ئەوڕاح انداس جۆرا
یارییەس هەبووا شە سلێ انچ پێیانگوتووا"می می انێ".
ەەڵۆەگە هەر ساڵە جار وس یەگێۆیا هەڵبژاردووا بۆ تاگە
ر ژ و واس می س گە هەموو جۆرا داسە تێۆیا داوا پێچ وس
بواس ێ .یەگێۆیشیا
گەس مافچ نەبووا شە دژ
داس نیشانۆ دووا بۆ س نێویانناوا "ەژی " .ەەشێو پاسەوانیشیا
بۆ داناوا .جار ۆیا مام ئەوڕاح انیا گ دووا بە "می "
ەەڵۆەگەش چوو بۆ ال وس هەر یەگە داد و بێداد شەداست
گێ و ەلیچ شە گێ بوواس بەمام ئەوڕاح انچ ەوتوواس ئەویش
ناردوویەتچ بەدوا ئەو گەسانەدا و شەبەردام ەەڵۆەگەدا
گەوتوواتە دادەەییۆ د وس فەرمانچ بەسەر ەوناهۆاراندا داوا
وس فەرمانەگانیشچ ی چ سەی سەی و جێچ پێۆەنین بوو  .بۆ
و نە :یەگێو چووا بۆ ال و ەوتوویەتچ"می م؛ فی اراگەسس
گاتچ ەۆ هەژار بووس پارا شەمن بەواو(قەرز) وارە تووا وس
ئێ ە راویچ بایەس گەچچ پاراگەم ناداتەوا"( .می ) مام
ئەوڕاح انیش ناردوویەتچ بەدوا گاب اگەدا و گە هاتوواتە
بەردامچ ەوتوویەتچ  ":تۆ پاراا شەم پیاوا بەواو وارە تووا و
ئێ ە پاراا هەیە بیداراوا" .گاب اگە ەوتوویەتچ "دایدامەواس
بە یەگێو شە
بە م ئێ ە نا" .می  /مام ئەوڕاح ا
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پاسەوانەگانچ ەوتووا "بیۆ بی ت( )20پیواز بێنەس گە هێناو چ
بە گاب اگە ەوتوواس دابێ هەر ئێ ە ئەو( )20پیوازا بیۆیتس
یا پاراگە بدای ەوا .گاب ا دوو سێ پیواز ەواردوواس چاو
پڕبووا شە ئاو و ەوتوویەتچ ئێد پیواز پێناەورێس با سزایەگچ
دیچ بیاتە سەر .می (مام ئەوڕاح ا )یش ەوتوویەتچ "بایە :من
ئەوا شە یەگەوا تا پانزا داژمێ م شەسەرەۆس تۆیش دابێ پاش
هەر ژمارایەس تڕ و شێبدایت" .گاب ا پاش ئەوا دوو سێ تڕ
شێداواس تڕ پێنەماواس ناچاربووا پارا ەاوا واو بداتەوا.
ئەوجا مام ئەوڕاح ا ئافەرینچ گ دوواس حەڵواەەز یەگچ
داواتێ .گەسیش بەوا تووڕا نەبوواس چۆنۆە ئەمە یاریچ بووا.
هەر شەو ر ژادا الد ییەس دێ بۆ ال مام ئەوڕاح ا و داڵێ
زاف ییەیەس(گاربەداس چ پۆشی ) هەر شە ەوا و ەۆڕایچ
داو ییە بەر یە و دانێۆیشچ یۆاندوواس گاتێو الد ییەگە
بار و هەژی (هەنجی ) و ت چ بەسوار گەر ۆەوا بۆ ماوایەس
شە بازاڕدا واس اندوواس بەتەما ئەوا یو نێو چۆب ببێ؛
باراگە شێبیا و گەراگە بباتە جێیەگچ دیچ .زاف ییەگە
ئارامچ نەە توواس یەگ ەر داس یۆ دووا بە شێدانچ .می (مام
ئەوڕاح ا ) ناردوویەتچ بە دوا زاف ییەگەدا گە هێناویانەتە
بەردامچ؛ دانچ ناوا بەوادا گە ئەو گارا گ دووا بە م
ەوتوویەتچ چۆنۆە ئەو یو نە یو نچ واس اندنچ گەر نییە.
می (مام ئەوڕاح ا ) داڵێ :بەرامبەر بەوا شێ داوا و دانت
یۆاندوواس دابێ ئەواندا پارا بدای ێ و داست و پێچ ماچ
بۆەیت .گە زاف ییەگە ئەوا ناگاس می (مام ئەوڕاح ا ) بە
پاسەوانەگانچ داڵێ داس چ ببەس نەوا و بە داس بەس او
بیبەنە ەەرماو(حەمام) رووتچ بۆەنەوا وس دارپێیەگە وا
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بهێننە ەواراوا گە تووگچ بەر بەداراوابێس ئەوجا ەو چ تەڕ
بۆەنە سەر تووگچ بەر و بزنێک بەربدانە تووگچ بەر  .دیارا
بز حەز شەەوێ داگە س گە ئەوایا گ دوواس بزنەگەس هەرچچ
تووگچ بەر گاب ا هەیە بەەو یەگەوا هەڵداگەنچ .گاب ا هاوار
داگا و داڵێس پاراگەیچ دادامێ و داست و پێشچ ماچ داگەم.
بەوا رزەار دابێ .بە م بێ تووگچ بەر شە ەەرماو د ە
داراوا .یایەنچ باسەس شە ر ژنامە "پێشۆەوتن"دا گە مێجەر
سۆ شە سلێ انچ داریۆ دس باسێكچ ئەو یارییە هەیە بە م
ەامە شەوادا بە
بەچەینێۆچ دیچس مام ئەوڕاح ا
"یابەندار" دان اوا نەس بە می س هەرچەندا واس دادوار
فەرمانچ داوا{"پێشۆەوتن" ژ  104ساڵچ (}.1922/4/20 )3
جار ۆیا گاب ایەگچ ئاراب ر چ داگەو ە سلێ انچ وس داچێ ە
ەوزار ئاسنگەراگا س گە تەقەتەقچ ئەو ەوزارا داەەیش ە
ئاس ا و بە داە ە گەس ەو چ شەگەس دابووس تەنانەا بۆ
ەاڵ ە دایانگوا گێ تڕ پێیە؛ شێ ادا بیۆەنێ .گاب ا ئاراب
ەەڵۆەگە ئەوێ بێزار داگا .مام ئەوڕاح ا داڵێ راواس ن
ئیشچ بۆ چاس داگەم .ەوزار ئاسنگەراگا ب ی یچ بوو شە
دوگانچ ەیۆە ەیۆە تەنیشت یەس وس بە پەیژایەگچ  6ا 7
پلەیچ م و دای وانچ بیێ ە سەر بانچ دوگانەگا  .مام
ئەوڕاح ا پەیژایەس دانێ بەسەر بانچ دوگانەگەواس چاوا
چاو داگا تا گاب ا ئارابچ دیزدایە شەبەر ماوایەگچ باش شە
دوگانەگە دوور داگەو ەواس ئەمیش شە پش ەوا بەهێوایچ
داگەو ە دوا و شە پڕ پەنجەیەس داگا بە قوونچ ئارابەگەدا و
ەێ ا را داگا و بە پەیژاگەدا داچێ ە سەربا و پەیژاگەش
شەەەب ەۆ هەڵداگێشێ بۆ سەربا  .ئەوجا "هینەگە " شە
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دارپێۆە دارداهێنێ و ز ر شەسەرەۆ و دام بە پێۆەنین بە
ئارابەگە داڵێ" :یو یابەس یو س هادا(هذا) عێ یچ" .گاب ا
ە تووا و جنێو دادا و داسە تیشچ
ئارابیش شەەواراوا ئاە
نییە .مام ئەوڕاح انیش هەر داڵێ و داڵێ ەوا" یو س
هادا(هذا) عێ یچ) .تا ەەڵۆەگە شە پیاواگە داەەیەنن گە ئەو
پیاوا ەاڵ ەبازاس بۆ ەاڵ ە و پێۆەنین ئەو ی انە داگا .ئێد
روو ناگەتەوا بە ەوزار
ببڕا
ئاراب ببڕا
گاب ا
ئاسنگەراگاندا.
شە پەنجاگاندا گە بەئێوارا داچووینە باەچ بەرتەگێس هەر
شەوێ وا هەتا داەەیش ە ە د سەیوا س زاوییەگچ پا و بەرین
بووس بەگارداهێن ا بۆ روواندنچ سەوزاس بەتایبەتیچ گاهوو.
بەهار ساڵێۆیا س پەڵە گاهوویەگچ ز ر ەەورا پێگەیش بوو.
ر ژ ۆیا بوتیێو س گە و چەند جاموشۆەیەس و ەو شەەەب
ەۆم ب دا بەرتەگێ و بە مام ئەوڕاح ان ەواس داچ گاهوو
داگڕم و بە س گەوا داییۆین .ەوتچ بایە :چەند گەسێۆ ا
چووینە بەر پەڵە گاهۆگە .ژنێۆچ ەەنجچ بەسەراوا بووس
ەوت ا ەویۆێ  5ا  6گاهووما داوێس داگاتە چەند؟ ەوتچ:
شێ ا نایی یینس داینێ ین بۆ بازاڕ .ز ر تۆامانۆ د شێچ
پێ انبی یێ و ەوت ا ؛ چەندا دوێ داتداینێ .ژنەگە
رازینەبوو .گە ەەڕاینەوا و بەمام ئەوڕاح ان ا ەواس ژنەگە
نایی یێ پێ ا  .ەوتچ :دابا پێۆەوا بیین .هەمووما پێۆەوا
چووین وس مام ئەوڕاح ا وی چ بە ق ە ەۆش و ەاڵ ەگ د
شەەەب ژنەگە ر ۆبۆەوێس سووتچ نەبوو .ئەوجا مام ئەوڕاح ا
ەوتچ :گوڕینەس با پاراگە بیەینە سەر داسەسڕ و و بۆ
دابنێینس ئێواش  5ا  6گاهوو هەڵۆێشن .ژنەگە داس یۆ د بە
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قیڕاقیڕ و هاتە پێشەوا شێ ا و داس چ دایە بەرد .شەوگاتەدا
گە ئێ ە گاهووما هەڵداگێشاس مام ئەوڕاح ا "هینەگە "
ەۆ دارهێنا و پێشانچ ژنەگە دا و دایگوا :گە پاراا ناوێس
ئە ئەمەیا چۆ ؟ ژنەگە داس یۆ د بە جنێودا ":هە پی ا
سە "س رازا قورست م ێ گە هینەگە مام ئەوڕاح انچ بینچس
روویۆ د بەوالوا بە م جاروبار ئاوڕ دادایەواس بۆ ئەوا
بزانێ مام ئەوڕاح ا یاردوویەتییەوا یا نا .بە م مام
نەگەوا .گە گاهوواگان ا
ەۆ
ئەوڕاح ا شە ەاڵ ە
گۆگ داواس پارایەگچ بای ا دانا بۆ ژنەگە .ئەویش هەر جنێو
دادا .ەەڕاینەوا باەەگە و گاهوواگان ا ەوارد.
جار ۆیا مام ئەوراح ا باسچ حیزیچ و سەالمەتیچ داگ دس
ەوتچ ئەوا بەسەرەۆم هاتوواس ەوت ا چۆ ؛ ەوتچ :شەسەردامچ
داتوانداواس
دانیش بووم ئاسن
ئۆس انییەگاندا شەدوگا
ئۆنبایییەس (سەرگ دا دا سەرباز) هاا و بە شووتبەرزییەوا
ەوتچ :گار ۆچ هەیە پێوی ە ئاسنگەر بیۆا و سبەینچ شە
بەیانییەوا گاتت هەیە تا ئێوارێس دابێ تەواویچ بۆەیتس
ئەەەر تەواوا نەگ دس ەۆا دابینی ەوا" .گە ئەمە ەواس
چەگویەگەم شێڕاوایاند و ەوت سەەبابس ئەەەر ئێ ە نەڕ یت
بە چەگویەگەم مێشۆت داپژ ن " .گاب ا ت سا و ر س پاش
ماوایەس گاب ا هاتەوا وس ئەمجارا پێن یەش زاف ییە شەەەب
ەۆ هێنابووس ەوتچ :من چی بە تۆ ەوا و تۆ چیت بە من ەوا".
ەوت  :بەە س جەنابت فەرمووا گار ۆچ ئاسنگەرییت هەیە و
دافەرموو بۆا بۆەمس منیش ەوت بەسەر چاو بۆم داگ دیتس
پێبۆەمەواس جەنابت فەرموواس
بە م ەەڵووزم نییە ئاە
قەیناگا ەوا حافیز" .گە ئەمەم ەوا ئۆنبایییەگە ەوتچ :گوڕم
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ە

ەو بگ ا .تا ئێ ە وامدازانچ تۆ ئازا و مەردیتس ئێ
بۆمدارگەوا تۆ حیزیتس پیاو ۆچ واس من ق ە شەەەب حیزا
ناگا"س ئەوا ەوا و ر یشت .ئا ئەوا حیزیچ و سەالمەتیچ بوو.
ئەوام نەگ دایە دابوو بەیەڕ ەۆتڕ ن".
گە هاوین دابڕایەوا وداچوومەوا بۆ بەەدابۆ ەو ند و پاش
ئەواش گە بووم بە مامۆس ا شە گەرگووسس مام ئەوڕاح ا
هەواڵچ دانارد بۆم دایگوا "بە جەمال بیێن شەەەب ئیزرائیل
ق ەمۆ دوواس  3ساب ژیان چ در ژ گ دوواتەوا" .هێنداس شە
ق ەگانچ مام ئەوڕاح ان گاتچ ەۆ شە سلێ انچ بەدانگوارە
(م جلة) تۆمارگ دوواس ەویۆەگان پاراس بوویا وس ماوایەس
شەمەوبەر ناردیا بۆم .بەڕاس یچ ەۆیییەگچ ەەورا بەەشیچ
پێ س ماشیا ئاوابێ و راوانچ مام ئەوڕاح انیش یاد بێ.
و ق ەەۆیچ
نابێ شەبی بیێ گە ەاڵ ەزا
ئەوای ا
هەڵۆەوتوو ەاڵە راجەب( 30.05.1984اا  )1913گە ئەویش
جاروبار داهاا بۆ باەچ بەرتەگێس ەۆیییەگچ ز ر داەەیاند
پێ ا  .یەگێو شە ق ەەۆیەگانچ ئەوابووس جار ۆیا ەوتچس
دیوار ماڵەگەما رووەابووس گەچچ باوگ دایگوا :ر ڵە
راجەب دارەە حەیەگە داەەس با دز نەیەتە سەرما !!
 58ـ خولەپیزە "جەردەیەکی بەهەشتیی" بوو
ئەواندا داس انچ ەوشەپییزاس ماوایەگچ باشس شەسەردامچ
قوتابێ ییچ مندا شە سلێ انچس ەەڵۆچ بەەۆیەوا ەەریو
گ دبووس هیت باسێۆچ دیۆە هێندا ئەوا نەبوو بووا گەراسە
و بازاڕ و قوتابیانە .ەوشەپییزا گوڕ حەمە
چی گچ ما
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مینەڕاش و شەهۆز بێ ارانیچ بوو ەەڵۆچ ەوند ۆچ نێزیو
چوارتا بوو .شەنێواگەیەوا دیارا گەبەنێو باجچ پی ز
دایۆییەوا بانگداگ ێس نەس بەنێو باوگییەواس ئەواش بەڵگەیە
بۆ تایبەتۆار ۆچ باجچ پی ز(پییزا) دایۆچ و ەۆ  .چۆنۆە
شەنێو گورداوارییدا؛ گوڕ ز ر ئازا و گیچ ز ر جوا نێو
دایۆیا هەڵداە س نەس نێو باوگیا  .ئەمەش شەبارا
گۆمە یەتییەوا بابەتێۆچ سەرنجڕاگێشەس گە سا نێو
شەمەوبەراوا ئاماژام گ دووا بۆ وس پێ وابووا و پێ وایەس ئەوا
نیشانەیەگە بۆ ئەوا شەسەردامێۆچ ز ر گۆندا دایۆ االریچ
ر ایەگچ بنەمەگیچ(أساسي) گۆمەڵگە گورداواریچ بووا وس
بابەتێۆە هەڵداە ێ شێۆۆڵینەوا چڕوپڕ بۆ ێ شەبارایەوا.
جابۆچچ ەوشەپییزا واشەپڕ بووبە جەرداس شەگاتێۆدا ئەو پیاوا
بە م ڤێۆچ مەنگ و هێ ن و شەسەرەۆ ناس ا بووس شەالیە ئەو
گەسانەوا گە شەنێزیۆەوا ئاەایا شە ر ویت و هەڵ وگەوتچ
هەبووس ئەواش بابەتێۆە ەەشێ پ سیار و وارام هەڵداە ێ وس
ەەشێ چی گیش شەوبارایەوا داەوت ا  .ئەوا شەز ربە ئەو
چی گانەدا واس یەس بووس ئەوایە گە ەوشە شەالیە
فەرمانگەیەگەوا بانگۆ ابووس بە م شەبەر نەەۆییچس یا شەبەر
هەر هۆیەگچ دیچس نەچووبوو .شەبەرئەوا پۆشی چووبووا سەر
بۆ ماڵەوا بیگ ێ .پییزا دایۆچ ەوشە شە پۆشی پاڕابوواوا گە
شەبەر نەەۆییچس جارێ واز شەەوشە بهێنێ .پۆشی ەگە یەقچ شە
باجچ پییزا هەڵدابووس ەوشە شەوا توتڕگەسەر بووبووس
پۆشی ەگە گوی بووس راڤیابوو .پۆشی داەەڕا بەدوایدا .ئەمە
شەساڵچ 1942دا بووس شەەەب گااس تاشەپییزا ب ا ەوشە پییزا
و ئەوشچ ەوڵیین و ەوشە سەشۆە و ئەزا مینەڕاش و گەسانچ

198

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ەوشەپییزا .بەم جۆراس ەوشە و
دیچ بوونە هاوگار
و
 132پۆشی
هاوداس ەگانچس واس دایانگواس نێزیۆە
و گارمەند می ییا گوی بوو .شەوانە :دادوار
جایپۆشی
(حاگ ) باقچس گوڕ نوور بەەچ ساحێبق ا گەبەڕ وابوو بۆ
پێنجوین بۆ دادەاییۆ د  .هەر شەەەب گااس چەند گەسێۆچ دیچ
بووبوونە هاوگار ەوشە وس ت سیا ە ە دڵچ حۆوومەتەواس
حۆوومەتیش پۆشی و جایپۆشی چ شەهەموو الیەگەوا راوانە
سلی انچ داگ د .س ەوشەس واس داەێڕدرایەواس هیت گەسێۆچ
هەژار رووتنەداگ داوا بۆ پاراسەند شێچ .ئەەەر پارایەگچ
شە گارمەند ۆچ حۆوومەا ب ەندایەس دایدا بەهەژارا س
شەبەرئەوا نێو ۆچ بایچ بۆەۆ پەیداگ دبوو .بە م هێنداس
جارس گە دایبی ت شە پاسێۆداس یا شە ت ومبێلێۆدا گارمەند ۆچ
حۆوومەتچ تێدایەس تەقە بەسەر ت ومبێلەگەدا داگ د وس ئەەەر
ت ومبێلەگە داس بەجێ نەواس ایەس دایدایە بەرداس ڕ ژ.
جار ۆیا چەند ەەنجێۆچ ەەڵۆچ سلێ انچس شەوانە حەسەنچ
رازابە (گە دراوسێچ ماڵ ا بووس شەمەوبەر نێوم ب دووا) و
یلو (گە دوگاندار و بوو بەرامبەر
گاس ئەشچ تۆفی
قاواەانە سەرچی ە ) و چەند گەسێۆچ دیچ شەسلێ انییەواس
بە پاسێۆچ ەیۆە بەڕ وابوو بۆ هەڵەبجە بۆ ەەیت و سەی ا .
ەوشە هەواڵچ پێگەیش بوو گە شەو پاسەدا گارمەند ۆچ ەەورا
چووبووا مەگۆواس گە پاسەگە
حۆوومەتچ تێدایەس بۆیا
بەڕ یەگەدا تێپەڕیبووس ەوشە تەقە بەسەر پاسەگەدا گ دبووس
بە م شێیوڕاگە شەت ساندا نەواس ابووس پێچ بەبەنزینەوا
نابووس ئێد ەوشە ت ومبێلەگە دابووا بەر داس ڕ ژ .چەند
و یەگێۆچ دیچ شەو
گەسێو شەوانە :حەسەنچ رازابە
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داس ڕ ژادا گوژرا و گاس ئەشچ شووتچ بەجار و پەڕ  .دوایچ
دوگ ۆر بەنەی ەرەەریچ نایلۆنێۆیا ە ا بەبەرشووتییەوا وس
شەواوا نێون ا "ئەشچ فەوتاو" .ئەز ئەو ر ژام شەبی ا گە
تەرمەگانیا هێنانەوا بۆ یار و هەڵبەس وانێو (وابزان
ناهیدا یێخ سەالم بوو) بەهۆن اوایەس الواندبوویەوا بۆیا .
(رایید
ەەفوور
رایە
ئەوا
دوا
ماوایەس
سیدقچ)( 26.02.1959ا  )1890گۆنە ئەف ەر ئۆس انیچ و
ئەوجا ئەف ەر یێخ مەح وودس شەوگاتەدا قای قامچ هەڵەبجە
س اندار سلێ انیش بووس بەڵێنچ بەحۆوومەا
بووس جێگ
دابوو گە داتوانێ ەوشە پییزا بگ ێس یا بیۆوژێ .بۆ ئەمەش
گەجاروبار داهاتە سلێ انچ بۆ سەردا س یا بۆ گارس جۆرا
شەبەرداگ د و یەپقەیەگچ
جلۆێۆچ رایچ الس یۆتاسا
تایبەتیچ داگ دا سەر و پۆتینێۆچ رایچ شەپێ داگ د .ەەڵو
دایانگوا"راییدبە بووبە ر مێلچ گورد".
تێبینیی :ئێ ڤین ر مێل  14.10.1944( Erwin Rommelا
 )15.11.1891بەنێوبانگ ین فەرماندار شەیۆ ئەش انیا بوو
شەسەردامچ جەنگچ دووامچ جیهانداس نێوبانگچ "ر و بیابا "
بووس شەبەر ئازایەتیچ شەباگوور ئەف یۆادا.
حۆووومەا بەپۆشی ناردنە سەر ەوشە و بەیەڕ هییچ پێنەگ ا
()15ساب
نێزیۆە
یەڕا
ئەم
بەەوشەپییزاس
دژ
در ژایۆێشا( 1942ا  )1956تاشە ب ا ەوشەپییزا شەیەڕ ۆدا
ب یندار بووس بەب ینداریچ ەی ا و شەر ژ ۆدا گە بۆ ئێوار یەگە
ساڵچ  )1951گاتێو
بوو(واتا 12/24
جێژنچ دیانەگا
تاشە شەبەردارگچ سەرا
شەزان گە بەەدا دامیو ندس بی
سلێ انچ شەسێدارا دراوا و بەر شەسێدارادانچ ەەشێو جنێو
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بەحۆوومەا داوا .دوایچس یەگێۆیا بەفێڵ ناردا ال ەوشەپییزا
گەەۆ واس هاوگار ەوشە پێشاندا وس بووبە جێچ باواڕ
ەوشەس تا یەو و شەگاتچ نووس نچ ەوشەدا شەنێو جێگادا ەوشە
گویت .ەەڵۆچ سلێ انچ گوی نچ ەوشەیا س بەتایبەتیچ
بەویێوا دڕندانەیە ز ر پێناەۆش بوو .شەو ر ژانەدا شە سلێ انچ
بەس ەیەس بەسەر زمانەوا بوو گە ئەمەیە:
"نەیێ و گوی چس نەیێ اوانێ
هەتیو و گوی چ شەناو نو نانێ" (واتە شەنێو نو نچ ەەوندا)
ر ژ ۆیا گۆتایچ چلەگا بووس ژمارایەگچ ز ر شە ناسیاواگانچ
باوگ شە ەانەگە ال باوگ دانیش بوو س گەباسچ ەوشە
هاتەپێشەواس باوگ ەوتچ راس ە ەوشە جەردایەس چۆنۆە ر گ اس
بە م ئەوا بۆ پارا و ماڵچ دنیا نەگ دوواس تائێ ەش
پەالمار فەقی و هەژاریشچ نەداوا؛ هەرچەندا جەردایەس
بە م "جەردایەگچ بەهەی یچ"یە گە شەئەنجامچ ز ردارییەوا
شە دژ س گەوتوواتە سەر ئەو گارا .بە م گەس باسچ ئەوا ناگا
گە گێ ەوشە گ د بە جەرداس چۆنۆە داس ێ گە حۆوومەا
بیبڕێ ەو نچ نییە".
سەرن  :هەتا ئێ ەس واتە شە چلەگانچ سەتە راب دوواوا
تائێ ەس گە پ شە  60ساڵە وس ەەشێو گەسچ دیۆە شەو
سەردامەدا ژیاو و ئاەایا شە گێشە ەوشەپییزا بوواس
نەماو  .شەەەب ئەوایداس شەم بارایەوا ەەشێو ق ەگ اوا و
ەەشێو یت نووس او و تەنانەا فیل ێو شەسەر ەوشەپییزا
دارهێندراواس گە بەداەەوا نەمدیوا .حەز داگەم هەواڵێو
ب وبۆەمەوا گە شەسەرچاوایەگچ داس چ یەگەمەوا بی وومە
وس پێ وایە دابێ راس ین هەواب بێ شەم روواوا:
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رایید ەەفوور (رایید سیدقچس رایید بە ) گە دوا پلە و
یو نچ گارمەند یچ قای قامێ ییچ قەزا چوارتا بووس تەنانەا
هەڵبەس ێۆیشچ شەوبارایەوا هەیە:
"ناحیە چوارتا جێچ ەەزاالنە  xبەینچ بەینەڵ ئاواگە
ساردا"
ئەم بی اوارینامەیەدا باسچ
شەچەند یو نێۆچ دیۆە
یەگەمچ
ەەفوورم گ دووا .شەنیوا
راح ەتیچ رایە
پەنجاگاندا و شەپڕ شەساڵچ  1954دا ەانەنشین گ اس ئەوجا
ماڵچ ەواس ەوا بەەدا .بێجگەشەوا گەشەوابەر بەهۆ باوگ و
دراوسێ ی انەوا شە سلێ انچ و گەماشچ گوڕ و ئەز هاوقوتابیچ
بووین شەدوانێواندیچ سلێ انچس شە بەەدا زوو زوو سەردانچ
داگ د .تەنانەا گە تازا
مەڵبەنداگە ئوس اد بەیی مویی
ەانەنشین گ ابووس شەال ئوس اد ەلەیچ شەڕاویچ ەۆ گ د و
ەوتچ"شەناواە دا شەسەرگار الب اوا" ئوس ادیش دایگوا :بۆچێ
ناواەت؟ پی ا و گاتچ حەسانەوا هاتووا! چییە؟ گەڵەیێ ا؟
شەناواە ا ەو ندبێ یچ و سەریانبڕ بێ...؟
بەگورتیچس رایید بە شەبارا ەوشەپییزاوا شەهەموو گەس
ئاەادارت بوو .دایگوا یەگەمین تەقە ەوشەپییزاس گاتێو بوو
گە هێش ا نەچووبووا سەر یاخ و نەبووبوو بە ر گ  .تەقەگە
شەماڵەگە ەۆیدا شە ئامی مەەیەر و گ د گە نێو حەمەمین
بانیشاریچ بووس گوی چ وس شەواوا بوو بەجەردا"...هەرواها
ەوتچ :یێخ شەتییچ گوڕ یێخ مەح وودیش داس چ دادا
بەپش چ دا وس ەوشە ەۆیشچ دایزانچ گە یێخ شەتیف حەز بە
سەریۆڕییچ حۆوومەا داگاس شەبەرئەوا ەەشێو هاوداس چ
بۆەۆ پەیداگ د شە ەزم و ەەڵۆچ دیۆە" ....رایید بە
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ەوتچ":ەوشە شە گۆتاییچ ژیانییدا هێز و داسە تێۆچ ز ر
پەیداگ دبووس تەنانەا هەڕایە شە ئێ انیش داگ دس چۆنۆە
پش چ بە یێخ شەتیف قای بوو .شەبەرئەوا حۆوومەتچ ئێ ا
بەڕ ۆەوتن شەەەب حۆوومەتچ ئێ ا س گاب ایەگیا پەیداگ د گە
ەۆ بە د ست و هاوگار ەوشە پێشانداس تا ئەوا بوو ەوشە
شەنێو ب د."....
حۆوومەتچ ئێ ا ئەم تۆڵەیە شە یێخ شەتیف گ داوا.
شەسەردامچ پەی انچ بەەدا و بوونچ ئومەر ئەشچ واس جێگ
س اندار(م ەسەریف) سلێ انچس شە 1955دا فەرمانچ ە تنچ
درا و ە ایە بەندییانە سلێ انییەوا .تەنانەا ر ژ نای نچ
تەرمچ باوگیشچ(یێخ مەح وود بەرزنجیچ) رێ نەدراپێچ شە
بەندییانە بێ ەداراوا و بەیداریچ نای نچ باوگچ بۆا .شە
1957دا نێ درا بۆ ەواروو ئێ ا س تا هاتنەسەرگار رژ چ
ئەبدوشۆەری قاس س هەر شە داس بەسەرییدا مایەوا.
 59ـ هەمزەی "گوودەردەر"
شەبەرئەوا سلێ انچ شە سەردامچ منداڵیچ و مێ منداڵیچ مندا
گەناشیزاسیۆ (پی ەڕ ) نەبووس تاگو ئەو پی اییە گە شەنێو
ئاوداس یانەگاندا گۆدابوواوا ببا بۆ یو نێۆچ دیچس دابوو بە
سەتڵ داربهێندرایە و بب ایە شە دای ێۆچ داراوا یار
ر بۆ ایە .ئەو ئەو گارا داگ د پیاو ۆچ داوروبەر ()30
ساڵچ بووس ماڵچ شەسەر ەۆشەگە بووس نێو هەمزا بوو .ر ژ ۆیا
شە ماڵەوا واس ا و گ ۆارما هەبووس واس اگە نێو ئەشیچ
ساب ەچ بوو(ەەڵۆچ موگ یا و ز ر ق ەەۆش بوو) .هەر ئەو
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ر ژاشس دابوو ئاوداس ەگەما پاگبۆ ایەوا .گە هەمزا هااس
واس ا ئەشچ شێیپ سچ؛ هاتۆ چ داگەیت؟ ەوتچ" :بۆ پاگۆ دنەوا
چچ؟ هەمزا
هاتووم" .واس ا ئەشیچ ەوتچ :پاگۆ دنەوا
رووینەهاا بەتەواویچ باسچ ی ەگە بۆاس ەوتچ ":واس اس پی یچ
گەڵەگە بووا و دابێ فڕ بدرێ" .شە گورتچ بیبڕمەواس واس ا
ئەشچ شەسەر "شێۆۆڵینەوا" ەۆ ر یچس تا هەمزا ناچار بوو
بیێ :ئاوداس یانەگە داردادام"ئەوجا واس ا ئەشچ ەوتچ:
دابیێ نا شە ەوو داەۆیت" هەمزا ەوتچ:ی ێۆە وا" .ئەوجا
واس ا ئەشچ بەگوردییەگە ەۆیا ەوتچ":داس ەانەا و ا
بێ ئاوا؛ گەوا نا شە ەوو داەۆیت" .ئێ ە نازان سلێ انچ
هەمزا" ماواس یا نا؟ راوانچ
هێش ا پێوی یچ بە "می اتگ
هەمزا یاد بێ؛ ەەنجێۆچ رووەۆش و ق ە ەۆش بوو.
 60ـ ئەبە هەرشەکەنە
ئەبەیەس هەبوو نیوایێت بووس دایگوا داتوانێ بەسەر زاریادا
باز بداس زاریاگەش ب ی یچ بوو شە تاگە گەالیێو گە دایانی ە
بەردامچ و ئەویش نێزیۆە ( )5ەوشەس ەۆ داهێنا و داب د و
ویە "یەگەنەس وا یەگەنە" دووبارا داگ داوا و شە پڕ
ئەمجارا ویە "هەر یەگەنە" داەوا و بازاگە دادا.
سەرن  :بۆئەوا بزانین "یەگەنە" شەچییەوا هاتوواس با بی شە
ویە "داس ۆەنە" بۆەینەوا .داس ۆەنە ئامێ ۆچ سادا بووس
ەیا پێداگەندراس زب یچ پێ سا داگ ا .یەگەنە = یە(هێز) +
گەنە" .یە" شەزمانچ گوردییدا بە مانا (هێز و توانا) دێ.
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گورد باگوور دابێژ  :ئەز نەیێ
هەرواها :یە ناگ س واتە ناو م.

بێژمس واتە :ناتوان

بیێ .

 61ـ پەنجە بەقوونە
گاب ایەس هەبوو ەەڵو پێچ فێ بووبوو داچوو شەسەر جادا و
شە پش ەوا پەنجەیەگیا داگ د بە قوونچ داس ئەویش ئاوڕ
نەدادایەوا تا بزانێ گێ شەپش ەوا ئەوا گ دوواس گێ شە
وس شەمەیەوا هێنداس
پێشییەوا بوایە دایدایە بەریە
پێداگەنین و یەقیواردوواگەش تووڕا دابوو و جنێو دادا
بەوا پەنجە بەقوونچ ئەو گاب ایەدا گ دبووس گەسیش ەۆ
نەداگ د بەەاوانچ گاراگە.
 62ـ کۆتاییهێنان بە پلەی قوتابخانەی سەرەتایی
پلە ەو ندنچ قوتابیانە سەراتایچ شەهەموو ئێ اقداس شە
گە
سەرتاسەریچ
ئەزموونێۆچ
بە
یەیەمدا
پۆشچ
پ سیاراگانچ
داهاا.
گۆتایچ
پێیداەوت ا"بەگاشۆریا"
بۆ
و دانێ درا
تاقیۆ دنەوا هەموو شەبەەدا دادان ا
س انەگا وس هەر شەبەەداش پ سیاراگا داگ ا بەگوردیچ بۆ
قوتابیانە گوردییەگا وس وارامەگانیش بەگوردیچ دادرانەوا.
بۆ ئەمەشس هەر قوتابییەس داف ەر ۆچ چەند الپەڕایچ دادرایە
بۆ نووسینچ وارامەگانچ .داف ەراگا ؛ هەریەگە ژمارایەگچ
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شەسەربوو شەجیاتچ نێو قوتابییەگەس گەدوایچ دازان ا ئەو
داف ەرا هچ گام قوتابییە .بە م شەگاتچ سەرڕاس ۆ دنچ
وارامەگا وس ن اپێدانیا شەالیە سەرڕاس ۆەراواس نەدازان ا
ەاوانچ ئەو داف ەرا گێیە .مەەەر ئەو قوتابییە بیزانیایە گێ
ئەو داف ەرا داچێ ە بەردامچ بۆ سەرڕاس ۆ د و ن ادانا وس
شەەەڵچ ر ۆبۆەوتایەس بەهۆ دانانچ نیشانەیەگەوا شەسەر
داف ەراگە .ئەمەش ز رگەم روویدادا .جا ئەەەر ئەمە بۆ
ئەزموونەگانچ بەگاشۆریا قوتابیانە سەراتایچ و بەگاشۆریا
روویبدایەس
نێواندیچ(پۆشچ سێیەم) بەداە ە
قوتابیانە
چۆنۆە داف ەراگانچ قوتابیانە هەر یار وس شەو یارا
سەرڕاست داگ ا س ئەوا بۆ بەگاشۆریا پلە دوانێواندیچ(واتە
پۆشچ پێنجەم ا ئەو سەردامە پۆشچ یەیەم نەبوو) ز ر زاح ەا
وس بگ ا ی ێۆچ شەنەبووا بوو .چۆنۆە داف ەراگانچ هەموو
بۆ بەەدا وس شەوێ ژمارایەس شە
دانێ درا
س انەگا
مامۆس ایا هەڵدابژ درا بۆ سەرڕاس ۆ دنچ داف ەراگا س گە
بەداە ە ناسیاواتییا هەبوو شەەەب قوتابییانچ س انەگا .
پۆشچ یەیدا
ئابەم جۆرا شە ئەزموونچ بەگاشۆریا
بەیداری ۆ د و بەن ا باش شەهەموو بابەتەگاندا دارچووم.
 63ـ چوونە قوتابخانەی نێوەندیی
پلە ەو ندنچ قوتابیانە سەراتایی
 1944/1943دا بەباییچ بڕ  .گەچوومە
ساڵچ  1945/1944هەموو وانەگا بوو
گوردیچس تەنانەا واس زمانێۆچ بیانیچس

شە ساڵچ ەو ندنچ
قوتابیانە نێواندیچ
بە ئارابیچ وس زمانچ
یا التەنیش یش باو
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نەما .هەرچەندا ئەز هیت زاح ەتێۆ بەداست زمانچ
ئارابییەوا نەداد س چۆنۆە واس شەمەوبەر ەوت س هەر
شەمنداڵییەگچ زوواوا بەدامیچ و بە ەو ندنەوا و نووسین
پێیڕاهاتبوومس بە م گەدامد هاوقوتابییەگان تەقە سەریا
دێ شێچس ئەمە ز ر گار گ دا سەرمس بەتایبەتیچ گەدامد
داست
شەپەنجە
گە ژمارایا
مامۆس ا گورداگانیش ا
تێنەداپەڕ س بەئارابیچ ق ەیا داگ د شەەەڵ ا س تاواملێهاا
گەوت ە سەر ئەو بی ا هەوڵبدام ەۆم بب بە مامۆس ا بۆئەوا
ب وان بە گوردیچ وانە بیێ ەوا .ئەم باسەی شەو زنجی ا
وتارانەدا ب وگ دوواتەوا گە شە نێوا سا نچ  2009ا  2011شە
چوار پایۆۆ هەف ەنامە "رووداو"دا چاپۆ او وس شە مانگچ
دوانزا ساڵچ 2012دا شەهەوشێ بەیێوا پەرتۆگێو شەژ
سەرنێو "باسنامەی چەند گوژمێکی جۆ نەی کردە و بەسەرهات  1941ــــ
 "1961ب وگ اواتەواس گە ئەو باسانە بە ەش یچ پێواندییا بە
سەردامچ مامۆس ایەتی ەوا هەبوو .واتە :پاییز  1955ا پاییز
.1961

 64ـ مەڵبەندی قوتابخانەی نێوەندیی و دوانێوەندیی
راب دووداس هەر یەس
شە چلەگا و پەنجاگانچ سەتە
قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندیچ شە سلێ انچ هەبوو.
(پۆشچ یەگچ تا پۆشچ سێچ) و
قوتابیانە نێواندییەگە
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دوانێواندییەگە (پۆشچ چوار و پێن ) هەردووگیا پێۆەوا شە
شەنێزیو
قوتابیانەگە
یەگنهۆمییدابوو س
ەانوویەگچ
نەەۆییانە سەراراوا و بەندییانەگەوا بوو .ئەو یو نەش
ئەوپەڕ یار بوو بەراو چیا ەۆیژا .گە شەدارەا داراوا
قوتابیانەگەوا داهاتی ە ژووراواس ال راس چ باەێو بووس ال
گە
چەپچ داچوو بۆ ەۆڕاپانێۆچ یەگجار پا و بەرین
بەئاسانیچ تۆپ ۆپێنچ تێداداگ ا .شە حەویەگەدا یو نچ
داس شۆریچ و ئاوداس یانە و حانووتێۆچ تێدابوو؛ چایچ و ەو
داف یت{سەرن  :ویە "حانووا" شە
ب ژاو
و ەورچیلە
"ەانووتو" گوردییەوا وارەی اواس واتە ەانوویەگچ ەیۆە.
ویەگە شەڕ چ جوواگانچ گوردس انەوا شە گوردییەوا گەوتوواتە
زمانچ ئیڤ یت (ئیب یچ) وس شە زمانچ ئیڤ ی ەوا گەوتوواتە
زمانچ ئارابیچ} .گە بەچەند پلیۆانەیەگدا داچووی ە نێو
قوتابیانەگەوا هەیوانێۆچ ەیۆە بووس روو ال راس چ ژوور و
بوو بۆ بنووسچ قوتابیانەگە گە گۆنە مەالیەگچ سەر بە قازیچ
یێخ مح ەمەد ەاب بوو نێو م ەفا فەندیچ بوو .ز ر باسچ
"میۆ ب" داگ د و ز ر شە "میۆ ب" و نەەۆییچ دات سا .ال
بەرداس ەگا (فەڕڕایەگا ) و
چەپچ هەیوانەگەش ژوور
باەەوانەگەبوو .ئەوجا بەدارەەیەگدا داچووی ە نێو ساڵۆنێۆچ
ەەوراواس سەراگە ەی ابووس بە م مییەگە چەند گ وڕ ژنە و
پەنجەرا تێدا دروس ۆ ابوو بۆ ر ناگۆ دنچ ساڵۆنەگە .ئەمالو
ئەوال ساڵۆنەگە چەند ژوور ۆچ ەەورا تێدابوو بۆ پۆشەگا و
مامۆس ایا  .گەڕاس ەوڕاست شە
گارەێڕ و ژوور
ژوور
ساڵۆنەگە داچووی ە داراوا؛ دوو ژوور ال راست و دوو ژوور ال
چە هەبوو  .دووانیا واس پۆل بەگارداب ا و یەگێۆیا بۆ
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البۆر گی یا و فیزیو و ژینەوارناسیچ و ئەو دیچ نامەەانە
بوو .ئەوجا شەو شەوا داچووی ە ناو ەۆڕاپانەگەوا .بەهەر چوار
داور قوتابیانەگەد ا دیوار دوو مەت یچ نزم هەبوو .باەەگە
باەەوانێۆچ هەبوو نێو مام راحی بوو{سەرن  :مام راحی
باوگچ مامۆس ا ئومەر ئەبدوشڕاحی بوو} پیاو ۆچ ق ەەۆش بوو.
هەرگاتێو ب اندییایەس دایگوا " :گوڕینەس گە ژن ا هانچس
نەگە ژنێو بهێنن جلۆچ گوردیچ شەبەردابێ" .دامانگوا
بۆچچ :دایگوا" :ئەو گۆڵە پەڕ یە شە پیاواتی ا داەا .ژنێو
داەوا":گیچ
بهێنن جلۆچ مۆدا شەبەر بۆا "...بەمۆدا
ئەش ۆدا" !!! .باەەگە هیت سووتێۆچ بۆ قوتابییا نەبووس چۆنۆە
ر نەدادرا پێیا بینە باەەگەوا .دراە ەگانیش بەز ریچ
بەردار نەبوو .
شەم مەڵبەندا قوتابیانەداس هەر تا پۆشچ سێ ب داسەرس گە
ەەیش ە پۆشچ سێس مەڵبەند قوتابیانەگەما ەو زرایەوا بۆ
مەڵبەند ۆچ نوێ شە ەەڕاگچ چوارباخس نێزیو بە ەەڕاگچ
جووشەگا .
 65ـ کارگێڕی قوتابخانە و مامۆستاکانمان
گە هێش ا قوتابیانەگەما شەو ەانووادا بوو گە شەسەروو
یاراوابوو بەراو چیا ەۆیژاس مامۆس ا وادیع فەتحوڵ می زاس
گارەێڕ قوتابیانەگەبوو .مامۆس ا وادیع گورد ۆچ دیانچ
ەەڵۆچ جزی بۆتا بوو .شە مووسڵ ەەورا بووبوو .بە گ مانجیچ
باگوور بەڕاوانچ ق ەیداگ د .شە زان گەیەگچ ئەم یۆایچ
 BSCشە گی یادا وارە تبوو .گارەێڕ ۆچ ەاوا گەسایەتیچ وس
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هەتا هەندازایەگیش سەە گی س بە م گوردپەروار بوو.
ئیب اهی
ئەح ەد
بوو :
ئەمانە
مامۆس اگان ا
قازیچ( 25.11.1983ا ( )1914باوگچ هەندازیار گاس ب وسۆە
ئیب اهی ) مامۆس ا "سەراتا زان ە ەۆڕسۆییەگا "( مباديء
اش لوم اشطبی یة) بووس ساڵ سەئیید مامۆس ا مێژووس ساڵ
ئەشچ ( 1986ا  )1914مامۆس ا وارزش .شە سەراتاوا هەر ئەم
سیانە گورد بوو س پایا دوو گورد دیچ :جەالل نیهال واس
مامۆس ا گی یا و گەمال ئەح ەد سەئیید واس مامۆس ا
جوە افیا هاتن.
مامۆس اگانچ دیۆە گە گوردنەبوو ئەمانە بوو  :یەهاب
مامۆس ا زمانچ ئارابیچ و بەرپ سیار
ئەح ەد ەەمی
نامەەانەگە بووس بە م شە ئارابییدا ز ر گۆب بوو .جا
شەبەرئەوا ەڕیلە و ەۆی ن بووس نێویاننابوو "یەهابە شووشە".
بە هەڵەیەس
گە وانە ر زمانچ ئارابیی ا دابووس هەس
داگ دس دامگوا ئەمە وانییەس وایە .دایی ە دانگدانەواس
دایزانچ ز ربە قوتابییەگا دانگ بۆ و دادا  .جار ۆیا
پاش ئەوا ز ربە قوتابییەگا دانگیا بۆ و دابوو؛ دژ بە
ق ەگە منس بۆ جار دووام گە هاتەوا پۆل ەوتچ":ببوور س
بەڕاس یچ ق ەگە جەمال راس ە"س وادیار بووس پ سچ بە
مامۆس ایەگچ دیۆە گ دبوو .ئەز پێ یۆش بووس سوپاس ۆ د.
بە م قوتابییەگا وی یا جاراگچ دیچ بییاتە دانگدانەواس
مەبەس یشیا پێڕابوارد و ەاڵ ەپێۆ د بووس مامۆس ا یەهاب
مامۆس ا یەهاب
نەگ د  .شەوگاتەوا ر زم ال
بەق ە
بەرزبوواوا .جەمال جەالل فەتای(جەمال یۆتەر) ماوایەس بە
جلۆچ گوردیچ و ەەنجەر و شە پش ێندا داهاتە پۆشەوا تا
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ەەنجەراگە شێگی اس بە م بەڕ وابەر مامۆس ا وادیع فەتحوڵال
می زا هەر بە ئامۆژەاریچ گ دنچ واز هێنا شێچ .جەمال یۆتەر
شە ئارابییدا ز ر گزبووس شە وانەیەگچ یەهابدا ەەل(ج ع)
قەڵەم (قل ) ( گە شە بنەڕات دا ویەیەگچ گوردییە و شە
"گیۆم"اوا هاتووا و ئارابیچ نییە)س ەوتچ ەەشچ
قەڵەم"قەشەموو " (قل و )ا .ئەمە بووبە هۆ پێۆەنینێۆچ ز ر.
پێش ئەوا یەهاب ئەح ەد ببێ ە مامۆس اما س مامۆس ایەگچ
می ی ا هەبوو بۆ ئارابیچ .ئەو ئارابیچ باش دازانچ گە
ق ەیداگ دس بەز ریچ ویە "وشتێچ" بەگارداهێنا گە مانا
"شەبەرچچ"یە .شەبەرئەوا نێویاننابوو "وشتێ" .جا چۆنۆە
قوتابییەگا شەیێوازارا می ییەگە نەداەەیش نس گ دیا بە
مامۆس ا پۆشە بەرزاگا و مامۆس ایەگچ ەەنجیا نارد بۆما س
ئارابچ بەەدا بووس نێو حامید مەح وود ئەشهای چ بوو .هەر
گاتێو بهاتایە پۆشەواس سەرەۆیییچ یەوانە بەرینەدابوو.
پۆشەگە پێڕاەی نەداگ ا .دوایچ ەواس یانەوا بۆ گەرگووس.
یەو و شە هۆتێلێۆچ گەرگووگدا بەسەرەۆییچ م دبوو .ئەم
هەواڵەم شە ر ژنامەیەگدا ەو نداوا گە شەبەەدا دارداچوو.
ئێ ەش سەرنێو هەواڵەگەم شەبی ماوا گە "موا یاب"
(م دنچ ەەنجێو) بوو.
مامۆس ایەگچ دیۆەش هەبوو بۆ زمانچ ئارابیچس دیانچ مووسڵ و
نێو یۆسف قەسی (یوسف قصی ) بوو .شە زمانچ ئارابییدا ز ر
یارازابووس بە م ئەو وانە بە پۆشچ چوار و پێن داەوتەوا.
شەسەردامچ یۆریچ ئەیلووشدا هەڵبەس ێۆچ بۆ گوردس ا و
یۆریچ ئەیلوول ر ۆی بوو و شە ر ژنامەیەگدا ب وگ ابوواوا.
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مامۆس ایەگچ می یچ قیب یچ (قبطي) هێندرا بۆ زمانچ
ئینگلیزیچ نێو سامچ هیالل بوو .باوگچ می یچ و دایۆچ
ئینگلیز بوو .ئینگلیزییەگچ ز ر بایچ دازانچ بە م پاش
ماوایەگچ گورا شە سلێ انچ نەما .پاش و س ئەزیز سەبوور
(عزیز صبور) بووبە مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیی ا  .ماڵەگە شە
ەەڕاگچ سەرگار ز بوو .جار ۆیا مێژوو ئی المیشچ ەوتەوا
پێ ا س گاتێو شە پۆشچ دووامدا بووین .ئەم پیاوا بەهایچ بوو.
فارسییش و ئارابییشچ دازانچ و دای وانچ بە گوردییش
ق ەبۆا 3 .ا  4ساب شە سلێ انچ وانە ەوتەواس ئەوجا
ەو زرایەوا بۆ گەرگووس .هێژا ەوتنە گە شە  1956 /1955ا
 1957/1956دا بۆ ماوا دوو ساب شە گەرگووس مامۆس ا بوومس
بووبووینە هەڤاڵ امۆس ا .جار ۆیا منچ بانگهێشت گ د بۆ
ماڵەوا .پیاو ۆچ دیۆەیچ بانگهێش ۆ دبووس بەزمانەگەیدا
دیاربوو ئاراب بوو .دارگەوا ئەویش بەهاییە .ەەشێو باسچ
بەها ی ییانۆ د بۆمس منیش بەڕ زاوا ەو شە ق ەگانیا ە ا.
گە شە مامۆس ا ئەزیز سەبوورم پ سچس ئەرێ بەڕ زا شەگوێ
شەدایۆبوویت؟ ەوتچ :شە گ مایا " .ەوت "تۆ گوردیت؟" ەوتچ:
"رانگەس دایێ" .سەی بوو بەالمەوا گە نەزانێ چییە .وادیارا
بەمنداڵیچ شەەەب باوس و دایۆچس شە ت سچ رایەگوژیچ شەالیە
فارسەگانەوا شەئێ ا دژ بە الیەنگ انچ ئایینچ بەهایچس
رایۆ دبێ بۆ بەەدا و شەوێ ەەورابووبێ .ەویۆێۆچ ئەزیز
سەبوور گە نێو واهبییە بووس شە بەیچ گی یا گۆشێژ
پەرواردا زان گە بەەدا داییو ند .شەپێشدا بەتەمابوو
شەەەب مامۆس ا گەمال جەالل ەەریبس گە هەردووگیا
ەو ندگاربوو شەبەیچ گی یاس ژن ێ یچ بۆاس بە م دوایچ
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یوویۆ د بە گوڕ ۆچ ماجید م ەفا( 1896ا )1974
گۆنەوازی  .جار ۆیا شە مامۆس ا گەماش پ سچ ئەوا چۆ بوو
یوو بە تۆ نەگ د؟ ەوتچ":ئاە نەبەهایچ بووم و نە گوڕ
گۆنە وازی " .ئەبدوشتەحەد ئەبدوشۆەری مامۆس ا جوە افیا
بوو .دیانێۆچ ەەڵۆچ ئەنۆاوا هەوشێ بوو .ز ر گەم بەگوردیچ
ق ەیداگ د .هەرچەندا گوردیشیچ دازانچ .پێ وایە ەۆ بەگورد
نەدادایە قەڵەم.
حەننا تۆبیا حەنناس دیانێۆچ ەەڵۆچ بەەدا بوو .مامۆس ا
مات اتیو بوو .م ڤێۆچ شووتبەرز و ەۆدی یچ بوو .هەر ساڵێو
شە سلێ انچ مایەواس ەو زرایەوا بەەدا بۆ قوتابیانە
دوانێواندییچ گەرخ .مامۆس ایەگچ دیۆە مات اتیۆیش هەبوو
ئەویش هەر ئاراب بوو نێو محەم ەد ئەح ەد حەسە بووس
نێویاننابوو"حەمەەڕا" .بە م ئەو وانە بە پۆشەگە ئێ ە
نەداەوتەوا .قوتابییەگا دایانگوا ەاڵ ە بەگورد داگا .پاش
ەواس نەوا حەننا تۆبیا حەننا بۆ بەەداس ئارابێۆچ بەەدایچ
گ ا بە مامۆس ا مات اتیو؛ نێو رازا یەگ چچ(رضا اششۆ چي)
بووس م ڤێۆچ بە تۆرا بوو .گە چوومە بەەدا بۆ ەو ند وس
ئەویش ەواس ابوواوا بۆ بەەداس جاروبار یەگدی ا شەسەر
یەقامچ رایید چاوپێداگەوا و س وما شەیەس داگ د.
جار ۆیا شێ پ سچس ئەوا چۆ بوو مامۆس ا یەهاب ئەح ەد شە
باواڕنامە
مامۆس ایا
بەرز
بەیچ ئارابییچ گۆشێژ
وارە تبووس گەچچ شە ئارابییدا وا گزبوو؟ ەوتچ":ئەو سەردامە
دوگ ۆر ئەبدوشڕازا محێدین( 27.04.1983ا )1910؛ وانە
ئارابیچ داەوتەوا پێیا  .ئەبدوشڕازا محێدین ئاسانۆار بوو.
ەۆ ئەەەر دوگ ۆر م ەفا جەواد( 17.12.1969اا  )1904وانە
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ئارابیچ بگوتایەوا پێیا س یەهاب باواڕنامە وارنەداە ا.
داڵێن ق ە ق ە داهێنێس جار ۆیا مامۆس ا رازا یەگ چچ
بەبەر حەیدارەانەدا تێپەڕ و منچ شە دوگانچ ئوس اد بەیی
مویی دیچس بانگ گ دا سەرێ و بە ئوس ادم ناساند و چاییەگ
بانگۆ د بۆ  .مامۆس ا رازا باسچ ئەوا گ د گە نەەۆیچ
هەیە .ئوس اد پێیگوا :جا ئەوا هەقچ ەۆتە" .ەوتچ
یەگ
بۆچچ؟ ئوس اد ەوتچ :چۆ بۆچچ .تۆ ئەواتە نێو ەۆا
بەەۆتەوایەس ئە رازا یەگ چچ مانا چچ؟ یەگ و یی انچ و
پاقالوا ئەم بەەدایە شە ئێواوا دێس ئێد تۆ چۆ توویچ
نابچ؟ مامۆس ا رازا بەپێۆەنینەوا
نەەۆییچ یەگ
ەوتچ":رانگە باواڕنەگەیتس بە م بە داە ە یی انیچ داەۆم".
هەبوو.
یایەنچ باسەس ئوس اد ەۆیچ نەەۆییچ یەگ
مامۆس ا رازاش گەوتە باسچ دیارداگانچ یەگ و ەوتچ :شەوانە:
ماندووبوو س ژانەسەرس رایۆەوپێشۆە چاوس شەپیاواتیۆەوتن....
گە ئەمە دوایچ ەواس ئوس اد ەوتچ :ئا س ئا  ...ئەوا چییە؟
مامۆس ا رازا یەگ چچ ەوتچ":دا گەواتە هەردووگ ا یەس
داردما هەیە".
گە شە پۆشچ یەگەمچ قوتابیانە نێواندییدا بووم توویچ
نەەۆیییەگچ قورس بووم .شەپێشەوا بۆ ماوایەس هە مەا و
ە ا گە هەر بەرمچ نەدادا وس
گۆگەیەگچ یەگجار سەە
چاالگیچ قوتابیانەمچ ز ر گەمۆ داوا .پاش ئەواش توویچ
سوور ژایەگچ ە ا بووم گە بۆ ئەو تەمەنەم درانگ بوو.
ماوایەگچ در ژ پێیوو هەتا هات ەوا سەرەۆم .ئەمەش منچ
شە ئاماداگاریچ بۆ راپەڕاندنچ ئەرگچ قوتابیانە بەجارێ
دواە ت .شەبەرئەواس ئەو ساڵەم شەداس یوو .ئێد پاش ئەواس
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شە قوتابیانەس نەس هەر دوانەگەوت س بەڵۆوو ز ر پێشۆەوت س
بەتایبەتیچ شە پلە دووانێواندییدا(پۆشچ چوارام و پێنجەم).
یایەنچ باسەس پاش ئەوا پۆشچ دوو نێواندیی بڕ و چووم
بۆ پۆشچ سێس مامۆس ا وادیع فەتحوشال می زا ەو زرایەوا بۆ
بەەداس دوایچ زان ا گە هۆیەگە ئەوابووا شە ەۆپێشاندانێۆچ
قوتابییا و مامۆس ایا و ەەڵۆچ سلێ انییدا بۆ پش گی ییچ
گۆمار گوردس ا شە 1946دا بەیداریۆ دووا .ئەوجا ساڵ
بەڕ وابەر وس چەند جار و
سەئید بۆ ماوایەس بووبە جێگ
شەەۆڕاپانچ قوتابیانەدا هەموومانچ گۆداگ داوا وس بە ئارابیچ
ق ە داگ د بۆما  .شەەەب گاا بۆم دارگەوا گە گاب ایەگچ
هەشپەرس ە و هیت جۆرا هەس ێۆچ نیش انپەرواریچ تێدانییە.
شەسەردامچ "ش فەگە"دابوو بە گۆمۆنی ت وس شەو ئایەیچ
نەماڵییەوا.
 66ـ هێنانی جادووگەر و ستریپتیز بۆ سلێمانی
سلێ انچ شە چلەگانچ سەتە رابوردووداس واس یاراگانچ نێو
داوڵەتچ ئێ ا (بێجگە شە بەس ا گە گەناراو بووس ەەشێو
بیانیچس بەتایبەتیچ ئەورووپایچ روویان ێداگ د)س دی ۆۆ و
س یپ یزیا تێدانەبوو .بە م شەبەەدا س یپ یز هەبووس ەەڵو
بەوایا داەوا "مەشها" (ملهى) – واتە یو نچ رابوارد  .ئەم
مەشهایانە شەبەەدا و بەس ابوو  .گورد بەم یو نانەیا
داەوا"تیات " گە ئەمە واتەیەگچ راست نەبوو بۆ ئەو یو نانە
چۆنۆە ویە "تیات " شە theatrumالتینیچ یەوا هاتووا گە
شە زمانچ یۆنانیچ دا بووا بە  theatronو شە فەران یچ دا
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 théâtreبەواتا ەۆدارە ن شەسەر یانۆ .راس ە"تیات "
بەمانا "ەۆنواند " و "ەۆە نەبەرچاو" دێ .بە م شەو
"مەشها"یانەدا گە بە ئینگلیزیچ stripteaseا بە مانا
"ەۆڕووتۆ دنەوا" دێس تەنێ گیا وژنانچ تایبەتیچس نیواڕووا
شەسەر تەە چ یانۆگە هەڵداپەڕین و بەرابەرا بەجارێ ەۆیا
رووتداگ داوا و ەۆرانییا داەوا بۆ تەمایاگەرا گە ئەوانیش
واش هەبوو دابوو بەیەڕ
ەۆیا سەرەۆیداگ دوس جار
شەنێوانیاندا وس ر ژنامەگانچ بەەدا شەوبارایەوا ی یا
دانووسچ .بەنێوبانگ ین مەشها بەەدا نێو "ئەبدوشال"بوو.
ەاوانەگە ئەبدوشال یەریییچ گورد ۆچ سنەیچ ز ر داوڵەمەند
و داس ڕ یش وو بوو .تەنانەا یەگێو بوو شە بەیدارانچ
چێش یانە "یەریف و حەداد" شە بەەدا وس ەاوانچ ریزا
هۆتێلێو بوو شە بەەدا و یارا ەەوراگانچ ئێ اقدا.
هەڵبەس وانچ گورد ئەبدوشال ەۆرا (1962ا  )1904بە هۆن اوا
"یەوێ شە ئەبدوشال" باسچ ئەو"مەشها"یە داگا .گاتێو شە پۆشچ
یەس و دوو قوتابیانە نێواندییدا بووم ( 1945/1944ا
زانیاریچ شە سلێ انچ م ەفا
 )1946/1945بەڕ وابەر
مەزهەر بووس قادر ئاەا حاجچ مەال محێدینس ب ا تەها
حاجچ مەال محێدین هاوگار سەدام ح ێنس سەر گچ یاراوانیچ
نوور
بەهادین
(ئەقید)
بوو.
سلێ انچ
یار
پار زگار(م ەسەریف) بوو .جار ۆیا گاب ایەگیا شە بەەداوا
بانگێش ۆ دبووس بۆ ئەوا شە ساڵۆنچ قوتابیانەگە وس شەبەردام
سەر گچ یاراوانیچ و بەڕ وابەر زانیاریچ ....و ه دا هێنداس
یاریچ جادووەەرانە بۆا گە یەگێو شەوانە بەئامێ "یامورتێ"
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داگ ا .گاب ا شە سلێ انچ چەند ر ژ و مایەوا وس پارایەگچ
بایچ گۆگ داواس چۆنۆە تەمایاگ د شەو یارییانە بەپارا بوو.
جار ۆیا س چەند ژنێۆچ ەۆرانیبێژیا شە بەەداوا هێنابووس
و ەۆرانچ داڵێن.
گە شەمەشهاگاندا هەڵداپەڕ
شەوانە
یەو ۆیا ئەم ژنە"هونەرمەندانە" شەبەردام گارمەنداگانچ
سلێ انییدا شە ساڵۆنچ قوتابیانەگەما س هەڵپەڕیبوو تا
دامەوبەیا  .بۆ بەیانیچ ئەو ر ژا گە چووینە قوتابیانە دانگۆ
هەبوو گە ئێوارایەگیش بۆ قوتابییەگا هەڵداپەڕ س پاینیواڕ
گە بەگوردییەگەیدا
گەچووینە قوتابیانە م اونێۆچ پۆشی
دیاربوو بادینانییەس شەبەر دارەە قوتابیانەگەدا واس ابووس
ەوتچ ی چ وا نییە .یەگێو شە قوتابییەگا ەوتچ"دایۆەین بە
یۆرش" م اونەگە ز ر تووڕابوو شێچ و پێیگواس "قوتابیچ دابێ
و ەو بە فەرما بن" .بەمە
شە هەموو گەس ەو ڕایەڵ
گۆتاییهاا.
یەگێو شە قوتابییەگا گە بەتەمە ەەورابووس ئەمە بۆ باوگچ
ەێ ابوواواس باوگچ گاراڤاساز بوو شە مەگینەەانە
ئەشەگ یۆچ سلێ انچ گە بە "ئایچ ئاە اگە" نێون ابووس
بی بوو گە هێنداس شە ئەی افەگانچ سلێ انچ ق ەیانۆ دووا
بەیەسس ئەو یەوا شە ماڵچ یەگێۆیا ژنە"هونەرمەنداگا "
بانگێش بۆە و ەواردنێۆچ ز ریا ئاماداگ دووا وس بای ین
ئاراقیا گڕیبوو .بەگوڕاگە داڵێ"ەەفەا مەەۆس باوگت
تۆڵەا داگاتەوا".
ئەو ئێوارایە پاش ئەوا دڵنیادابێت گە بانگێش نەگە شە چ
ماڵێو گ اواس ق ە ناگا تا تاریو دایەا وس گاتچ نانیوارد
د ە پێشەواس ئەوجا داچێ ە ئایچ ئاە اگە وس چ ا ئەو
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ەەڕاگە ماڵە بەجار و داگوژ نێ ەواس بە م بەیێوایەگچ
یارازایانە گە هەروا بە ئاسانیچ و بە ماوایەگچ گورا
شەەەب
چاگنەگ ەوا .بەم جۆرا گەییچ رابوارد
ژنە"هونەرمەنداگا " دابێ ە ەەموەەفەا وس ئەو ئێوارایەیا
شێ ێكداچێ و ژنەگا داچنەوا هۆتێڵ.
بۆ بەیانیچس ئەوانە یەواگەیا شێ ێۆیووبوو؛ ەلینامەیەس
دانووسن و یۆاا شە گاب ا گاراڤاساز داگە س دیارا ئەەەر
داربۆەوتایە گە ئەو گاراڤاسازا بەمەبەست ئەوا گ دووا وس
ەەڕاگە ماڵێۆچ بێ گاراڤا گ دوواس شەسەر گاریش دارداگ ا و
سزاش دادرا.
ر ژێ دوا ئەواس ەزمێۆچ ئەو گاراڤاسازا گە ناسیاو باوگ
بوو هاا بۆال باوگ و چی گەگە ەێڕایەوا بۆ باوگ وس
بەباوگ چ ەوا :تۆ ەەڵو ز ر داناسیتس بەڵۆو هەوڵێ بدایت
بۆ توویچ ەێ اوگێشە و نانبڕا نەبێ.
ئەو سەردامە شە سلێ انچ دوو دادوار هەبوو س یەگێۆیا قازیچ
یەرع بوو گە یابازافەندیچ حەیداریچ هەوشێ یچ بووس ز ر ز ر
د س چ باوگ بوو .ئەو ت یش دادوار وابزان نێو نازم(ناظ )
بوو دڵنیا نی ا ەۆ و ەێزانەگە شەو ەانووادا داژیا گە
باوگ دروس یۆ دبوو بۆ ەۆما وس ئێ ە نەچووینە ناو و داما
بەگ ێ .تەنانەا چووینە ەەتەنەسوورانچ مناڵەگانچ .شەواوا
دراوسێ و ناسیاو یەس بووین .باوگ چوو بۆال و باسەگە
ەێ ایەوا بۆ  .دادوار بەباوگ چ ەوتبووس یەگێو پەیدا بۆە گە
شە گاراڤاسازیچ بزانێ و ئامادا بێ یایەتیچ بدا گە ئەو پیاوا
ناچار بووا گاراڤا ئەو ەەڕاگە بۆوژ نێ ەوا بۆ ئەوا ی چ
ە اپ نەقەومێ .ئەو دامە بێگوناه دارداچێ.
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باوگ هاوڕ یەگچ هەبوو ئارابچ مووسڵ بووس شەسەردامچ
ئۆس انیش و ئێ اقیشدا هەنداسە ەو ندبوو .شە سلێ انچ
هەندازیار تاپۆ بوو .زوو زوو داهاتە ژووراگە باوگ شە
ەانەگە وس شەەەب باوگ بە ت گیچ وس شەەەب من بە ئارابیچ
ق ەیداگ د .گوڕ ۆچ هەبوو ز ر ژی اس بوو .گە هێنایە سلێ انچ
واس قوتابیچ بە چەند مانگێۆچ گەم گوردیچ فێ بوو .باوگ
پ سیاریۆ د شێچ ئایا ئامادایە واس شێزا ئەو گارا بۆا .ەوتچ
دابێ جارێ بی بۆ ئایچ ئاە اگە و بزان چییە .گەچوو
تەمایا ئامێ اگە گ دس ەوتچس داتوانێ ببێ ە ەۆڤا (یایەا).
شە ئەنجامچ یایەتیدانییەوا گە ئەو گارا شە ناچاریچ گ اوا.
گاراڤاسازاگە هییچ بەسەر نەهاا .یۆاتۆەراگانیش شەسەر
نەڕ یش ن؛ چۆنۆە نەیانداوی ت ەەڵۆەگە سلێ انچ شەڕاس یچ
گێشەگە بگە .
 67ـ مە فایەقی مۆتێی جنۆکەگر و منداڵبەخش
مەال فایەقچ مۆتێ گاب ایەس بوو توانچ بوو گار ک بۆا ەەشێو
ژ گە زەیا پڕ نەدابووس حەزیا بەمنداب داگ د زەیا پڕ
ببێ .شەپڕ مەال فایەقیا ە ا .شەشێۆۆڵینەوادا دارگەوا گە
تاریۆچ بەسەریەگەوا هەبووا.
سێ ژوور
شەماڵەگە
بەژنەگە ەوتووا تۆ بیۆ ئەو ژوورا و بێ دانگ وبێ ت س ەۆا
رابگ اس ی ێو شەپڕ د ەپێشەوا شێت"ئەوایە" و "ئەواش" نییەس
ئەو ی ە بە نزا من ال ەوا ئەو گارا داگا .دابێ سو ندیش
بیۆیت گە ئەوا ال گەس باس نەگەیتس دانا ەوا گو ا داگا.
بەم جۆرا ئەوا بەزان چ بژیشۆیچ نەداگ اس مەال فایەقچ
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مۆتێ بە پێن ەوشەس دایۆ د وس ژنەگەش زەچ پڕ دابوو .ئێد
فایەقچ مۆتێ گە بەیێت درابووا قەڵەمس دانگچ نەما .چچ
بەسەرهاا نازان .

 68ـ پاڵەوانێکی ئارەب و پاڵەوانێکی کورد
گە شەپۆشچ یەگەمچ نێواندییدا بووم(ساڵچ  )1945ر ژ ۆیا
ح ەین
گاب ایەگچ نیوائاراب و نیوا فارس بەنێو
نەجەفچ(یا نجێیچ) هاا بۆ قوتابیانەگەما و شە ساڵۆنچ
قوتابیانەدا هێنداس هونەر نواندس یەگێو شەو هونەرانە
بەهۆ ئامێ ۆەوا بوو نێو "ئاەا یامورتێ" .فەرمانچ دادا بە
ئامێ اگە دانگە دانگ بۆاس دایۆ دس بێدانگ بێس بێدانگ دابوو.
پایا شەەەب ئەبوود گەوتنە ز رانگ تن .ئەبوود ەەڵۆچ
سلێ انچ بووس دایگوا هەیت پش چ پاڵەوا بوو  .شە سلێ انچ
ز رانبازیچ دامەزراندبوو شەو بەزمەدا م ەسەرییچ سلێ انچ و
قادرئاەا حاجچ مەال محێدین سەر گچ یاروانیچ ئامادابوو .
 69ـ سلێمانی و هەڵاڵی رەشید ئالیی گەیالنی و نازێتیی
گە چوومە قوتابیانە ەاشیدییەس ساڵچ ەو ندنچ 1941/1940
بوو .نێزیۆە ساڵێو دابوو گە دووامین جەنگچ جیهانیچ
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داگ د گە رایید ئاشیچ

داس یپێۆ دبوو .ەەڵو باسچ ئەوایا
ەەیالنیچ بووا بە سەر گڤەژی ا .
(تێبینیی) :رایید ئاشیچ ەەیالنیچ شەساڵچ 1892دا شەەوند
ەەیال گەوا شە تەنیشت مەداین اوا شەدایۆبووا و شە
1965/8/28دا شە بێ ووا گۆچیدوایچ گ دووا .ەەڵۆچ ئەو ەوندا
ئێ ەش هەموویا گورد  .ئارابەگا ەەیال \ەیال یا گ دووا
بە "جیال " .یێخ ئەبدوشقادر ەەیالنیچ\ ەیالنیچ گە گورد
بەگورد دازانن شەو ەوندا شەدایو بووا.
پێش هەڵگی سانچ جەنگیش (شە  2ئەیلووشچ  1939دا)؛ باسچ
ئەوا داگ ا گە یا ەازیچ(مەشیو غاز  4.01.1939اا
 )21.03.1912شەالیە ئینگلیزاگانەوا گوژراوا .بە م ز ربە
هەرا ز ر ەەڵۆەگە یار؛ ئینگلیزەواز بوو وس ژمارایەگچ
باییش ەەنجانت داد گە تیپچ( )Vئینگلیزییا شە سنگیا
دابووس گەدامپ سچ ئەوا چییەس دایانگوا ئەوا "ڤیۆ ۆریچ"
جەنگە" و
"سەرگەوتن و ب دنەوا
Victoryیە و مانا
هێند ۆیش شەەەب ئەو ق ەیە داس بەجێ حونجە ویەگەیا
داگ د گە شەبەریانۆ دبوو" :ڤچ ا ئا ا سچ ا تچ ا ئۆ ا ئارا وا ".
ئەو دامە؛ شەوا نەداەەیش س چۆنۆە هێش ا زمانچ ئینگلیزیی
نەەو ندبوو{سەرن  :ئەم زمانە شە پۆشچ پێنجەمچ قوتابیانە
سەراتاییەوا داەویندرا .ج .} .ئەوا بۆ من سەرنجڕاگێش بووس
ئەوا بووس جلو و بەرەچ مامۆس اگان ا و هچ ئێ ە
قوتابیانیشس جلو و بەرەچ ەاگچ بووس واس سەرباز شەیۆ .
مامۆس ا م ەفا
قوتابیانەگەما
بەڕ وابەر
جار ۆیا
بەهجەا گە شەەەب باوگ دا واس ب ا وابوو س بە باوگ چ ەواس
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بەرەەە تنچ
"فەرما هاتووا بۆیا گە قوتابییەگا فێ
ژیانچ سەەت و ناەۆش بۆەین وس ز رت ەو بداینە وارزش" .شە
قوتابیانەگەی اندا چەند ویەیەس شەسەر پارچە گاەەز ۆچ
نووس ابوو بە تەە ەیەگچ رایدا
در ژ و پا بە چا
یزیل اشن "
داگوت ابووس نووس ابوو"إەشوینوا؛ فإ اش
{پێ چ ەۆتا ئەس وورگە و ەۆتا شەەەب ژیانچ سەەت
رابهێنن} و شەژ یشیدا نووس ابوو"مح د(صل ) واتە محەم ەد
(صلى أشله علیه و سل ) واتە ەوایە ئەوا ق ە پەیامبەر
پ وڵ انانە.
س وود ۆچ ئارابییش هەبوو شە هێنداس قوتابیانەدا
قوتابییەگا دایانیڕاندس گە هەمووی شەبی نەماواس چۆنۆە شە
قوتابیانە ەاشیدییە ئەوا نەبوو .د ڕ ۆچ گە بەناتەواویچ
شەبی م ماوا ئەمە ەواراوا بوو:
".....رددي على و یبیبي أنا سنحییو روما".
واتە :ئە ر ما(پێ ەە چ ئی اشیا) ئێ ە تۆ زیندوو داگەینەوا"
مەبەس یا ئەوابووس چۆ یار ر ما بوو بەهۆ یەگێ یچ
ئی اشیاس هەر ئاواش ئێ ە ئێ اقیچس دابینە هۆ یەگێ ییچ
ئاراب" {سەرن  :سا نێو دوا ئەواس پەرتۆگێۆچ ەۆرانیچ و
س وود ئارابیی داس ۆەوا و زانی گە بۆ ئەم س وودا شە
الیە سەئید یابۆ(س ید یا سلی ا یابو) گە دیانێۆچ
مووس ویچ بووس ئاواز دان اوا .ز ر بەداەەوا داڵێ گە دیانە
ئارابەگا بوو بەهۆ بەهێزبوونچ ناسیۆناشیزمچ ئاراب.
پێیانوابوو ئەەەر ناسیۆناشیزمچ ئاراب بەهێز ببێس ئەوا
چەوساندنەوایا شەالیە پوسی انە تەنگەتیلۆەگانەوا نامێنێس
یا گز دابێ .گە ئەو بی ایا بەهەڵەەەڕا .هەرچەندا دی ا
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گە دامەزر نەر و ئیدیۆشۆژ بەئ ییەگا ؛ میشێل ئەفلە ؛ دیا
بوو .تۆبیا مییائیل (تاری ) یۆحەننا (ئەزیز)( 2015/6/5ا
تێلۆێییش گە دیا بوو(واس داڵێن شەسەر
)1936/4/28
داەوازیچ سەددام ح ەین پێش م دنچ بووا بە موسی ا )س
پش گی و پش یوانچ سەددام ح ەین تۆ ی یچ گە شە 1937/4/28
شەدایكبووا و شە  2006/6/30یەگەمین ر ژ جێژنچ قوربا ا
شەسێدارا درا) و بەئ یچ بووس بە م داس وایاندنچ ئارابە
گەمنەبوواواس چۆنۆە ئارابە
شە دیانەگا
پەڕە اگا
ئارابایەتیچ و ئی المەتیچ دابەس ن
ناسیۆناشی ەگا
بەیەگەوا وس بەیەگەوا شەدامیا دارداچێ"اش وبة واالسالم".
میشێل ئەفلە (عیل )( 23.06.1989ا  )1910دایگوا:
"ناسیۆناشیزمچ ئاراب شەیێۆە و ئی الم ەیانەگەیەتچ".
ئێ ەش دابینین ژمارایەگچ ز ر شە دیانەگا شەداست گوی ن
و بڕین و تا نۆ د شەالیە ئارابە هاوزمانەگانیانەواس شە
بایوور ئێ ا و بەەداواس رایانۆ دوواتە هەر چ گوردس ا وس
شەوێ جێیانۆ اواتەوا وس هێند ۆیا شەوێ ەانوو و زاویچ و زار
داگڕ وس بەزمانچ ەۆیا قوتابیانە گ اواتەوا بۆیا وس بە
ئاسوودایچ شە هەر دا ژیا دابەنە سەرس شە هەر چ
گوردس اندا ( )95گیێ ە دیانەگا هەیەس گە هیییا گیێ ە
نین .ئەمە شەگاتێۆدا گە گاگەییەگا
گوردییزما
(یارسانییەگا ) و یەبەگەگا و ئێزدییەگا و زاردای ییەگا
و ئاراوییەگا یەس پەرس گەیا بۆ دروس نەگ اوا .گەچچ ئەو
دیانانە گورد نین ز ربەیا دانگ بۆ حیزبە ناسیۆناشی ە
ئارابەگا دادا س واس حیزبچ "اش اقیة" سەر بە ئیاد
عەشالو وس ناییانەوێ گوردیچ فێ ببن و بەگوردیچ ق ەبۆە .

223

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
هەرچەندا ئەمانە الفچ ئەوا شێدادا گە ەوایە دیانن و شەبەر
گیێ ە
باواڕاگەیانە گە داربەداربوو س گەچچ دژ
گوردییزما واس او  .گەد شنە ئەوروپا؛ بەهەموو جۆر و
هەوڵدادا گورد بە دوژمنچ دیا بدانەقەڵەمس بۆ ئەوا
پەنابەر یچ واربگ  .ئەمە شەگاتێۆدایەس واس بی وومەس
گاربەداس انچ پارتچ و یەگێ یچ گە داسە تدارانچ هەر ن؛
فەرمانیا دارگ دووا گە هیت گورد ۆچ پ وڵ ا مافچ ئەوا
نییە شە ئەنۆاوا ەانوو بۆڕێ .وادیارا دایانەوێ ئەنۆاوا بۆەنە
فاتیۆانچ دووام.
بێگوما پش گی ییچ هەموو شێقەوماو وس بێ ەو دانە راەەزس
ئاینس ئاینزا و باواڕس گار ۆچ م ڤد س انەیەس بە م ئەو
شێقەوماواش پێوی ە پش چ شێقەوماوا بگ ێ و سپیە و پێنەزا
دارنەچێ وس نانیۆر سی ادڕ نەبێ.
 70ـ بارودۆخی جووەکانی بەخدا
شەسەردامچ وازاراا و داسە تچ رایید ئاشیچ ەەیالنییداس
بارود ەچ ژیانچ ر ژانە جوواگانچ بەەدا بەراو ە اپە
داچوو .شەەەب تێپەڕبوونچ گااس جاروبار دامانبی ت گە
شەبەەدا ئارابەگا پەالمار دوگانچ جوواگانیا داوا وس
تا نییەگچ ز ریا گ دووا شێیا وس هێند ۆیشیا گوی وو س بێ
ئەوا حۆوومەا بۆەو ە ف یایا  .پاش رووەانچ حۆومەتچ
ەەیالنییشس ژمارایەگچ ز ر شە چەورا و داەلەدب و یەالتیچ
حوزای انچ 1941دا پەالمار
بەەداشە ر ژانچ  1و 2
جووشەگەگانیا دا و شە سەا گەس پ یا گویت و هەزارانیا
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ب یندارگ د و ماب و پارا و دوگانیا "فەرهوود"گ د .
بەپێیەوانە ئەواواس شە سلێ انچ گە ەۆم شەوێ داژیام وس
ەەڵۆانچ یاراگانچ دیۆە گوردس انیش گە داهاتنە سلێ انچ
و باسیانداگ دس هیت جۆرا داس در ژییەس بۆ سەر جوواگا شە
گوردس اندا رووینەدادا .حۆوومەتچ رایید ئاشیچ ەەیالنیچ گە
هەڤاڵبەند ئەش انیا نازیچ بووس بووبوو بە دوژمنچ ئینگلیز وس
شەپێشەواس پ وپاەەندا دژ بە ئینگلیزاگا و حۆوومەتچ
بەری انیا ب وداگ داوا ئەمیش واس می چ فەشەس ین حاجچ
ئەمینچ حوسەینچ و ناجچ یەوگەا چووا ال هی لەر بەنیاز
و
پش گی یچ هی لەر بۆ یەگێ یچ داوڵەتە ئارابییەگا
شەنێوب دنچ جووشەگە س بە م هییچ داس نەگەوا .ەەیالنیچس
هەوڵچ ئەوا دادا شە دژ ئینگلیزاگا دامارەی یچ هێنداس
پ وڵ انچ تەنگەتیلۆە و گەسانچ نەزا و ەەوج تێژ بۆا وس
شەڕ چ بەگ گ تنچ هێنداس مەالواس باسچ "ەەزا" داگ د دژ
بە بەری انیا بە م شە سلێ انچس چەند گارمەند ۆچ حۆوومەتیچ
و چەند مەالیەس نەبێس گەس باسچ "ەەزا" نەداگ د .گەشەو
ر ژانەدا شەەەب باوگ داچووم بۆ ال مامە یێخ محەم ەد
ەال گە گۆڕاگە شە مزەەوتچ یێخ ئەمینچ ەاب بووس شە
سابوونۆەرا س باسچ ئەوا داگ ا گە حۆوومەا چەند مەالیەگچ
راسپاردووا پ پاەەندا بۆ هی لەر بۆە و جنێو بدا بە
حۆوومەتچ ئینگلیز و باسچ "ەەزا" بۆە  .مامۆس ا یێخ
ئەوا بووس دایگوا"ئەوا هیت
ەال ز ر دژ
محەم ەد
پێواندییەگچ بە گورداوا نییە .هێنداس پێیا وایە؛ هی لەر
سەرداگەوێ شە یەڕدا وس ئەوانیش بەتەما پاروو چەور ".
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راس ییەگە س ئەەەر هی لەر شە جەنگدا سەربۆەوتایەس هیت دوور
نەبووس ئەوا بەسەر جووشەگەگانچ ئەش انیا و ئەوروپا هااس
گە یەش ملیۆنیا بە ەاز ەنۆێندرا س ئەواش بەسەر گورد
بهاتایە .چۆنۆە هی لەر بێجگە شەوا گە د س چ فای ە
ئارابەگا بووس واس حاجچ ئەمین حوسەینچ(  04.07.1974اا
)1895/6گە ئینگلیزاگا گ دبوویا بە می چ فەشەس ین و
هەڵگەڕابوواوا شێیا س شە  1939وا چووبووا بەەدا و شە ئاژاوا
رایید ئاشیچ ەەیالنییدا بەیدارییۆ دبوو .ساڵچ  1941رایۆ دا
ئەڵ انیا و چوو بۆ ال هی لەر( می چ فەشەس ین و رایید ئاشچ
ەەیالنچ و یا ەازیچ و محەم ەد مەح وود سەووا (صوا )
حیزبچ ب ا
( 11.10.1992اا  )12.08.1914دامەزر نەر
موسوش انەگا (إەوا اش ل و ) شە ئێ ا  .و هەرواها فای ە
فارسەگانچس واس رازایا ئێ ا ( 26.07.1944ا  )15.03.1878و
داروداس ە یۆڤێن ەگانچس شەەەب رژ چ ت گیش بەدزییەوا
ر ۆەوتبووس گە پاش بڕانەوا جەنگ ئی پ اتۆر ییەگچ تۆرانیچ
داب ەزر نێ شە ت گچ ت گیا و ئێ ا و سۆڤێت و چین و ئێ ا و
سووریا .ئەوجا وار بزانن چچ بەسەر گورد داهاا و گوردس ا
چچ دامایەوا؟
 71ـ مە مستەفای حاجی مە رەسوڵ و" ،وەڵاڵ هەر ئەچ  ،بەخوا هەر ئەچ "!
هەر شەو ر ژانەداس ر ژ ۆیا پی اژنەگە ماڵ ا (باجچ ەوڵیین)
گە بەیانچ زوو چووبوو بۆ بازاڕ بۆ ی ۆڕین و هاتەوا ەوتچ:
ەەزایە .نەە ێۆچ دیۆە داتبەم بۆ
داڵێن ئەمڕ ر ژ
مەبەس چ چییە .ئەو ر ژا
بەردارگچ سەرا .تێنەەەیش
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نەچووم بۆ قوتابیانە گە باجچ ەوڵیین ب دمچ بۆ بەردارگچ
سەراس هێنداس قوتابیی ا دیچ گە قوتابیچ قوتابیانە
ەاشیدییە بوو س ریزگ ابوو واس سەرباز .نێزیۆە پەنجا
یەست گەسێۆیش پیاو چاگەا و پان ۆب شەبەرس شەداور
چەند مەالیەس گۆبووبوونەوا .هێنداس گەسانچ رووتەش
دایانقیژاند"حەبیبچ عاشەم محەم ەد سەڵەواا" .شەپڕ باجچ
ەوڵیین ەوتچ :ەۆئەوا مەال م ەفا دراوسێچ ەۆمانە" .ئەزس
بێجگە شە مەال م ەفا( 1963ا )1906س گە دراوسێچ ەۆما بووس
گەسچ دیۆەم نەداناسچ .ئەم پوورایە بەرابەرا بەراو
مزەەوتچ ەەورا ر یش ن وس باجچ ەوڵیینیش داس چ منچ
ە تبووس دوور بە دوور دوایانۆەوتین .شەبەر مزەەوتچ ەەوراداس
یەگێۆیا بە ئارابیچ ق ەیۆ د بۆیا و هانچ دادا بۆ
ەەزاگ د دژ بە ئینگلیزاگا  .چەند گەسێو شە نێزیۆ انەوا
ەوتیا ئەو ئارابە "ەاورا"س گەچچ باسچ ەەزا داگا .رانگە
بووبێ بە پ وڵ ا " .ئەز نەمزانچ ئەو ئارابە گێ بوو؛ بە م
بەتەواویچ شەبی مە گە مەالم ەفا دراوسێ ا دایقیژاند:
"غەزام ا غەزایەس ر ژ ئی اعەتچ ەوایە .ئەوا من ئەچ بۆ
غەزا .واڵ هەر ئەچ س بەەوا هەر ئەچ  .هەر ئەچ و
ناەەڕ ەوا" .ئەوا چەند جار و چەند جار داەوا و داەوتەوا.
منداڵە وردگە ئەو یو نەش ق ەگەیا گ دبوو بە دامقەندا
ەۆیا س هەر دایانگوا و دایانگوتەوا":واڵ هەر ئەچ س بەەوا
هەر ئەچ " .پاش ئەمەش مەال م ەفا دراوسێ ا ئەو "بەەوا
هەر ئەچ "ا بەسەردا بڕا.
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پاش ئەوا ئینگلیزاگا حۆوومەتچ رایید ئاشچ ەەیالنچ و
داروداس ەگەیا رووەاندس ئێد جلۆچ ەاگیچ سەربازیچ شە
قوتابیانەگا هەڵگی ا و گەسیش نەچوو بۆ ەەزا.
ئەوا ئاەام شێبێس مەال م ەفا هییچ بەسەر نەهاا .باوگ
دایگوا":حۆوومەا ەۆ ئەوا گ د پێیا " .ق ەگە باوگ
بەتەواویچ وابوو":ئەوانە موسەییەر(م ی ) بوو س موەەییەر
(میی ) نەبوو " .واتە":بەداست ەۆیا نەبووس پێیانۆ ابوو".
بوو .هەر شەو
شەواواس شە مەالم ەفا دڵگ ا
باوگ
ماوایەیدابوو گە تۆفیقەفەند ئاەا فەتحوشال باوگچ دارا
تۆفی س گە واس باوگ شە ەانەگە ئاەا فەتحوشال باوگچ
ژوور ۆچ هەبووس شەەەب باوگ هاتوچوویا هەبوو؛ باسچ مەال
م ەفا بەباییچ نەگ دس دایگوا مەالم ەفا ال باوگچ
تۆفیقەفەندیچس بوە انچ گ دووا بۆ و دڵچ باوگچ ئێشاندووا
شێچ .ئەز ئەو باسەم بەحاب شەبی مابوو .پاش سا نێۆچ ز رس
مامۆس ا حەمەمین پێنجوینچ چی گەگە ەێڕایەوا بۆمس گە
ئەویش ئەمە شە دامچ تۆفیقەفەندیچ ەۆیەوا بی بوو.
مامۆس ا پێنجوینچ ەوتچ :مەال م ەفا داچێ بۆ ال حاجچ
ئاەا فەتحوڵ و پێیداڵێ تۆفیقچ گوڕا گار ۆچ شە حۆوومەا
وارە تووا بۆ ژماراگاریچ(باج و ەانەنشینیچ و مانگانە
گارمەندا و ...ه د) ئەواش شە ئاینچ ئی المدا بە سوو(ربا)
دادر ەقەڵەم و حەرامە .حاجچ ئاەا فەتحوشال بە
تۆفیقەفەندیچ گوڕ داڵێ :ئەەەر داست شەوگارا بەرنەدایتس
ئەوا بەگوڕ ەۆمت نازان " .تۆفیقەفەندیچ بەباوگچ داڵێ :بابە
من ئەمەم ەو ندووا وس ئەوا هیت ەوناهێۆچ تێدا نییە .باوگچ
راز نابێس تۆفیقەفەندیچ ناچاردابێ وازنامە بنووسێ و بیبا
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بۆ گەرگووس و بیدا بە گاربەداس ە ئینگلیزاگە شەوێ.
شەبەردارگچ ژوور ئینگلیزاگەدا پێیداڵێن پیاو ۆچ ەەورا
شێ ایە دابێ جارێ چاواڕوا بۆا .گە پیاوا ەەوراگە د ە
حاجچ مەال راسووڵەس
داراوا دابینێ مەال م ەفا
تۆفیقەفەندیچ گاب ا دارەەوا داە ێ بە یایەا و گاب اش
ال باوگچ تۆفیقەفەندیچ یایەتچ دادا بۆ س ئێد باوگچ ەەشێو
ق ە بە مەال م ەفا داڵێ و بەر گچ گوڕاگە بەرداداس گار
ەۆ بۆا.

 72ـ دوکتۆر ئێزەدین مستەفا رەسووڵ
هەرچەندا شە یو نچ دیۆەیدا باسچ د .ئیزادین هاتوواتە
پێشەواس بە م واشێ ادا هێنداس الیەنچ دیۆە پێواند بە
د.ئیزادینەوا د ن ە بەرچاو:
واس د .ئیزادین ەۆیچ باسیۆ دووا (بۆ و نە :د .ئێزادین
م ەفا راسووب :یاداوارییەگان س بەرەچ دووامس دازەە
سەردامس سلێ انچ 2015س ل )81شە منداڵییەوا هاوڕ یەتیی ا
هەبووا .ئەەەرچچ شەیەس قوتابیانە سەراتایچ دا نەبووینس
بە م هەردووگ ا منداڵچ ەەڕاگێو بووین شە سلێ انیچ .جا
شەبەرئەوا ئەو سەردامە شە سلێ انیچ هەر یەس قوتابیانە
نێوادنیچ و دوانێواندیچ پێن پۆشیچ (نەس واس ئێ ا یەش
پۆشیچ) هەبووس شەپۆشچ یەگەمچ قوتابیانە نیواندییەوا تا
پۆشچ سێیەمس پێۆەوا بووین .پاش پۆشچ سێیەمس باوگچ نارد بۆ
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گۆشێژ "یەری ە" شە بەەدا تاگو ببێ ە مەال مووچەدار .بە م
ئەو هەر یەس ساب شەوێ مایەوا و ەەڕایەوا سلێ انیچ وس
بەساڵێو دواگەوتنس شەبەیچ و ژایچ دوانێواندیچ (پۆشچ
چوارامین) گە تازا گ ابوواواس گەوتە ەو ند  .ئەز شەبەیچ
زان یچ بووم(پۆشچ پێنجەمین) .گەگێشە دژایەتیچ نێوا
"پارتیچ" و "تەحەڕوڕ" شە سلێ انچ شە زس انچ ساڵچ  1948دا
داس یپێۆ دس ئێزادین سەربە"تەحەڕوڕاگا " واتە سەر بە
پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا بوو .گە چوومە گۆشێژ پەرواردا شە
بەەداس ئەویش پاش ساڵێو هاتە ئەوێ وس شەبەیچ نێوەۆیچ
گۆشێژاگەا گە هەر شەپاب باڵەەانە گۆشێژاگەوا بووس دوو
ساڵێو هاوژوور(هاورادهە) بووین .شەو ماوایەداس ئێزادین تەنێ
یەس یەو شەە تووەانەدا بووس بۆ سبەینێ بەراڵالگ اس واس شە
یو نێۆچ دیۆەدا باس گ دووا .گە شە مانگچ نۆڤەمبەر
ئێ ا بە سەر گایەتیچ
1952دا وس شەەەب گوداتا شەیۆ
فەری نوورادین مەح وود( 1981اا  )1899داس گی گ ام وس
چەند هەف ەیەس ە امە ە تووەانە ئەبوە بەواس ئیزادین
نەەی ا .گەشە ە تووەانە دارچوومس هەر ئەو ر ژا شەنێزیو
حەیدارەانەوا بەڕ ۆەوا چاوما بەیەس گەواس شێ ئەو
نەیوی ت شە س وگ د بەوالواس هیت ق ەیەس بۆا؛ ملچ ر چ نا
و ر یچس ئەز ەەڕامەوا سلی انچس چۆنۆە پاش ەۆپێشاندانەگا و
هاتنچ شەیۆ بۆ سەر داسە اس گۆشێژاگا بۆ ماوایەگچ نادیار
داە ا  .ئێزادین ئەو گاتە شە سلێ انچ بوو .ئەواتە ەۆ شە
الپەڕا( )58بی اوارییەگانیدا (سەرچاوا پێشوو) دانووسێ گە
ئەز(جەمال نەبەز) پەرتۆگچ "مێژوو ئەدابچ گوردیچ" مامۆس ا
ئەالدین سەجادی بە دیاریچ ب دووا بۆ س شێ ئەوا گە
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شەبی اوایینامەگەیدا باسچ داگا شەبارا داس گی گ دنییەوا
( )1953گاتێو شەبەیچ نێوەۆیچ بوو و دارگ دنچ شە گۆشێژس
ئاەام شەوا نییە .ئەوا ر و ئایۆ ایە و ەۆیچ باسیۆ دوواس
شەسەراتا 1954اوا تا پاییز 1955س ساب ونیو و شەقە دزێ
و ماوایەگیش شە سلێ انچ مامۆس ا قوتابیانە سەراتایچ
د .ئێزادین م ەفا راسووب:
و 88
بووا(ل 82
یاداوارییەگان ) گە شەو سەردامەدا شیوا ئومەر ئەشیچ
پار زگار(محافظ /م ص ) سلێ انیچ بوواس گەچچ یەس ر ژیش
نەەی اوا .شەو ماوایەیدا چەند وتار ۆچ شە هەف ەنامە ژین دا
دژ بە مامۆس ا ئەبوبەگ هەوریچس بەنێو ەواس ەمەنییەوا
ب وگ دوواتەواس بێ ئەوا هییچ بەسەرهاتبێ ئەوجا شە
گۆتایچ 1955دا چووا بۆ سووریا بێ ئەوا فەرمانچ ە تنچ
دارچووبێ .پاش ئەوا چووا بۆ سووریاس ئەوجا شەسەر گار
الب اوا(فصل) (ل )145ئەمەش هەرواس ەۆ باسچ گ دووا
بەەێ ەەڕاوا بۆ ؛ چۆنۆە پاش گوداتا شەیۆ ()1958/7/14
ەێڕاویانەتەوا سەر گار و ماوا الب دنەگە بۆ سووتچ مووچە و
ەانەنشینیچ بەگارهێندراوا(هەر ئەوێ).
شە دی ەی گە ئەو دامە حۆوومەتچ سووریا دژ بە حۆوومەتچ
ئێ ا بووس هەر ئێ اقییەس بیوایە سووریا بەەێ هاتن داگ اس
بەیچ زمانچ ئارابیچ
دی ەی
ئیزادین شە زان گە
وارەی اواس بە م ەو ندنەگە پێ رایچ نەگ اوا .واس ەۆیچ بە
منچ ەواس ەو ندنچ زمانچ ئارابیچ شە زان گە دی ەی ز ر
بە زاح ەا ەی اوا .گە ئەز شە گۆتایچ مانگچ تەمووز 1956
دا چووم بۆ سووریا بەنیاز نووسینچ نامیلۆە "گیای االگ اد"
(تێۆۆیینچ گورد) بۆ جەمال ئەبدوشناس ( 28.09.1970اا )1918س
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واس شەیو نێۆچ دیۆەدا باس ۆ دووا ئەو
سەر گۆۆمار می
دامێو بوو شەوێ بوو .ئەەەرچچ ەۆ نووسیو چ گە شە گۆتایچ
ساڵچ  1956دا چووا بۆ سووریا و ئەواش راست نییەس چۆنۆە گە
شە مانگچ سێپ ێ بەر(ئەیلوول)  1956دا ەەڕامەوا ئێ ا و
گوردس ا س باوگچ ئێزادین هاتە ماڵەوا بۆالم و هەواڵچ
ئێزادینچ پ سچ شێ و ەوتچ چوونچ بۆ سووریا هیت پێوی ت
نەبووس بێجگە شەواش گە چوو "پارایەگچ موە ەسەر"
پێبوو{سەرن  :ویە "موە ەسەر" ق ە باوگچ ئیزادین بوو}.
پاش گوداتا قاس (گوداتا شەیۆ شە  )1958/7/14دا
ئێزادین ەەڕاواتەوا ئێ ا  .جا شەو سەردامە بەدواوا ئاس چ
بەرز ئەو ەو ندنە گە تا ئەو گاتە شە ئێ ا هەبووس پێڕ یچ
سی ەمچ ەو ندنچ بەری انیا داگ اس بەجار و ەۆڕا و گز بوو.
ئەوانە ئەو ساڵە ( )1958شە ئەزموونەگاندا گەوتبوو س بە
فەرمانچ گۆماریچ و بچ تاقیۆ دنەوا دووبارا بە سەرگەوتوو
دان ا گە بەمەیا داەوا"ەۆەشاند "(بەئارابیچ "زحف").
شەبەر ئەوا ئێزادین بەر ئەو ەۆەشاندنە گەوا وس هەرچەندا
دی ەیقەوا هێنابوو
شە زان گە
ئەو بەڵگەنامەیە
باواڕنامە سەرگەوتنچ تێدانەبووس گە ئەو ەۆ داڵێ"سەراتا
شەبەر هەڵەیەس گە شەو نامەیەدا هاتبوو گە شە زانۆۆ سووریا
دایان ێ شە پۆشچ سێیەم واریانگ ت "(ل"134بی اوارییەگان ")س
بە م شەبەرئەوا دوگ ۆر ئەبدوشجەبار ئەبدوڵ بوو بوو
بەسەر گچ زان گە بەغدا و د س چ گورد بووس داە ە پۆشچ
تەواو
ساڵێو ەو ندنەگە
چوار و ئێزادین بە ماوا
داگا"(ل 135ا هەر ئەوێ) .هەر شەم گاتەیدا گە ەوایە ماوا
بەەداس شە
ساڵێو ەو ندگار بووا شە زان گە
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سلێ انیش(شەبەگ اجۆ) بە گارمەند دامەزراوا وس مووچە
نەگ دووا(ل141
گاریشچ
وس
وارە تووا
ەۆڕایچ
بی اوارییەگان ) .هەرچەندا د .ئیزادین شەبی اوارینامەگەیدا
باسچ هاوڕ یەتی ا داگاس ئەز ئەو هاوڕ یەتییەم بەرامبەر و
بەجێهێناواس بەەەشێو یێواس تەنانەا ئێزادین بە واژ (ئی زا)
من بوو بە پ فی ۆر .بە م ئەو بەداەەوا هەوڵچ نەداوا ئەو
هاوڕ یەتییە جوا رابگ ێ .هەر بۆ و نە :شەال دوگ ۆر سەروار
ئەبدوشال و دوگ ۆر ئازاد ئەح ەد ەوتوویەتچ گە"جەمال نەبەز"
گورد نییەس ت گە و باوگیشچ ت س بووا" .هەرچەند ئەوا
بەق ەگە پێۆەنیو س گەچچ ئەو هەر شەسەر ق ە ەۆ
ماواتەوا .ئەز دازان ز ربە ز ر ق ەگانچ ئێزادینس بەپێچ
گاا و یو ن و سەردامس داەۆڕ ن .ئوس اد بەیی مویی
دایگوا ":ق ەگانچ ئەو ئێزاتە جەعەشیین" (واتە :داس ۆ د )س
بە م باواڕم نەداگ د گە ئێزادین پەنا بۆ"جەعەشیاا" ئاوا
زار گارانە ببا .هەرچەندا ئەز نەەۆم ت گ س نە باوگ ت س بووا
و نە بەبنەچە و راەەز ت گ س بە م شەدایۆبوو واس گوردس
ت سس رووسس چینیچ و ....ه د تەنێ ر ۆەوتە و هییچ دیچ.
شەبەرئەواس نە"ت گبوو " نەنگییە بۆ گەس و نە "گوردبوو "یش
یانازییە بۆ گەس .ەۆ ئەەەر ت گیش بوومایە وس گوردم شەم
بارود ەە بنداس ییەدا بدیایەس پش گی یچ گوردم داگ دس نەس
ت س .گە تا ئێ ەش پش گی یچ مافچ راوا گوردم گ دوواس بێ
هیت چاواڕوانیچ و بەرامبەر وس شەبەر ئەوا نەبووا گە واس
هەس چ
شەبەر
بەشۆو
جیهانەوا؛
هاتوومەتە
گورد
م ڤد س انەبوواس ەۆ ئەەەر شەبەر ئەوابووایە گە گوردمس هەر
باسچ گوردیش نەداگ دس چۆنۆە ئەو سپیەیچ و پێنەزانیچ و
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ە اپەگارییە شەهێنداس گوردم دیواس شە گەسانچ دیۆە
ئێزادین بەهۆ دروس ۆ دنچ چی س و
ناگوردم نەدیوا.
تێیێنیچ بۆ ئەم و ئەو گە ئەمە بووا بە ەوو شەال س گێشە
ز ر بۆەۆ دروس ۆ دوواس هەر بۆ ن وونە :جار ۆیا شە
دی ەی بە ر ین بەدرەا ( 01.06.1992اا  )1909ەوتووا گە
مام جەالل ەوتوویەتچ ر ین ەا "جاسووسچ رووسەگا (یا هچ
سەن ۆیە) (ل 403.پاش یەست سابس ژیا و بی اوارییەگانچ
قان چ فەرداوا؛
ئی فا
جەالل تاڵەبانچ گەشەالیە
بەسەرپەری یچ د.گەمال فوئاد و بە فارسیچ ب وگ اواتەوا)س
ر ین ەا مام جەالشچ واس گوڕ ەۆ تەمایاگ دوواس بە م
پاش ئەوا ئەمە شە ئێزادین بی وواس ئێد شەەەب مام
جەالل روو ز ر سارد بوواس گە مام جەالل هەس چ بەوا
گ دوواس شە سینەم ەانچ گیچ ر ین ەانچ پ سیواس ئەوا چییەس
چ قەوماواس وا دایۆت شە من بێزار بووا .ئەویش پێیگوتووا"تۆ
جاسووسچ رووسەگا (یا
ئێزادین ەوتووتە دایۆ
ال
سەن ۆ)یە"س مام جەالل گە ئەوا ەو شێ بووا یەگ ەر
ماڵەگە ر ین ەانچ بەجێهێش ووا و چووا بۆ ئەو چاییانەیە
گە ئێزادین و ئێ اقییەگا شێچ دانیش وو و پاش ئەوا
ئێزادینچ دواندووا و ئێزادین دانچ بەوادا ناوا گە ق ەگە
هەڵبەس وواس مام جەالل بەتەواو هێز ەۆ یەپازشەیەگچ شە
بناەو چ ئێزادین داوا و ئێزادینچ پەشۆێش گ دووا بۆ ماڵچ
ر ین ەا و شەبەردامچ ر ین ەاندا دانچ بەوادا ناوا گە حەز
ئەو
ا  .)404و نە
شە فی نەبازیچ داگا....ه د(ل403.
بەم باسەوا هەیە شە بەیچ
پێوادنییا
الپەڕانە
بەڵگەنامەگاندا دابیندر ن .بەر شەوا بی اواریینامەگە مام
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جەالل چا بۆ ێس د .گەمال فوئاد چەند جار و ئەم چی گە
بۆ من ەێڕابوواوا شەەەب هێنداس ی چ دیۆە شەبارا د.
ئێزادینەواس چۆنۆە د .گەمال فوئاد شە حیزبچ گۆمۆنی چ
ئێ اقدا ر ۆیەر د .ئێزادین بووا .شێ ئەم یو نە جیچ ئەو
ی انە نییە.
جەعەشیاتچ د .ئێزادین ز ر  .بۆ و نە شە نامیلۆە "ئوس اد"دا
ئوس اداوا گە
ەێڕاواتەوا شەبارا
ەەشێو رووداو
بەدڵنیاییەوا ئێزادین شەو گاتەدا شەال ئوس اد نەبووا و شە
منچ بی ووا .هەر شەبی اواریینامەگەیدا نووسیو چ گە ەوایە
ئارابیچ
بۆ "بدیهیة"
"بەڵگەنەوی ت"
ئەو ویە
دروس ۆ دووا گە ئەوا سەتا سەا ناڕاس ە .ئەز هێش ا شە
گۆشێژ پەرواردا دامیو ند گە داس ۆ د بە داهێنانچ زاراوا
زان یچ بۆ فیزیوس گی یاس مات اتیو و ه دس واس یەگەمین گەس
میۆانیو و
شەم ەۆڕاپانەدا .ئەم ویەیەم شە "سەراتا
ەۆماڵەگانچ مادادا" شە گەرگووس گە شە 1956دا تەواو گ دبوو
شە 1960دا شەبەەدا چاپۆ اوا .هەرواها شە "فەرهەنگۆگچ
زان یچ" دا گە ساڵچ  1961/1960شە هەوشێ بۆ قوتابییەگان
نووسیوا و چاپۆ دوواس هەیە .بێجگە شەمەش فاروقچ ب ا
ئێزادین ئەشبوومێۆچ و نە چاپۆ دووا بۆ گە هێنداس شەو
و نانە(ئەوانە بەیچ نێوەۆیچ گۆشێژ پەرواردا ساڵچ 1952
و چەند و نەیەس گە شە یام ەی او )س ئەمانە بە گامێ ا من
ەی او  .ئەو سەردامانە ئێزادین گامێ ا نەبووس گەچچ باسچ
نەگ دووا .هەرواها داشێ ویە "ئوس اد" بۆ بەیی مویی ئەو
دایهێناوا گە ئەواش راست نییە .ویە ئوس ادم شە 1953اوا
بەگارهێنا بۆ بەیی مویی وس ئەمەش شە فیل چ "بلی ەا بەیی
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مویی "دا (گە دارهێنانچ سی وا راحی گەرگووگیچ) یە
ە ایەڕوو .ئەم جۆرا ناڕاس ییانە واداگە گە م و ەوما
پەیدابۆا شە ق ەگانچ دیۆەیچ و بێجگە شەمانەشس ئێزادین
پەسنچ گەسانێۆچ ز ر ە اپچ داوا واس دگ ۆر جاب ئومەر گە
نازیچ بووس دوایچ بوو بە بەئ یچس دوگ ۆر ئەح ەد
ئەبدوش ەتار(عبداش ار) ئەشجەواریچ گە بەئ یچ بووس سەددام
گ د بە وازی  .ئەمەش هەر شەبەر ئەوا چاگەیا گ دووا
شەەەڵچ .هەرواها ئەبدوشۆەری قاس چ گ دووا بە "یەهید"
ئەمەش شەگاتێۆدا گە قاس بوو شەیۆ ناردا سەر گوردس ا و
ەو نچ گورد ریت .هەر قاس بوو گە چاگە گۆمۆنی ەگانچ
هاوڕ چ ئێزادین بە نانبڕین و ە تن دایەواس تا بەئ ییەگا
هاتنە سەرگار و گەوتنە شەسێدارادانیا  .شەەەب ئەمانەیداس گە
تەندرووس یچ ئێزادین ە اپەس ز ر پێ ناەۆیە
ئێ ە دابی
و هیوا چاگبوونەوا و تەمەندر ژیچ داگەم بۆ .

 73ـ سلێمانی لە دووەمین جەنگی جیهانییدا
تێۆڕژانچ
شەسەردامچ دووامین جەنگچ جیهانییداس ئاە
شەیۆ ییچ نێوا دوو بەراگە جەنگس نەگەوتە بایوور
داسە تچ
شەژ
گوردس ا و ئێ اقەواس ئەەەرچچ ئێ ا
بەری انیادا بووس بەری انیاش هاوپەی انچ بەرایەگچ جەنگ بوو
گە بەبەرا هاوپەی انا (حلیاء ) ناس ابووس دژ بەبەرا
ئاش انیا نازیچ و هی لەریچ گە بە تەوار (محور  )...نێوداب ا.
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ئێ ە منداڵچ ئەو سەردامەس یەڕ ەەرم ا نەد س شێس
هەس ا بەوا داگ دس هێنداس یت گە جارا ز ر و هەرزا
بوو س ئێ ە گەمن و ە اننس یا هەر داس ناگەو  .بۆ و نە:
ئێ ە مندا نچ ەەڕاگەگەما س بە هەمووما یەس ف بۆڵ ا
هەبووس گە چووپەگە شە چەند الیەگەوا پەنیەر بوو بووس
پینەگ ابوو .پای ۆلس داف ەرس گاەەز سپیچ بۆ نووسینس
مەراگەب و پێنووس(بەتایبەتیچ پاندا ) شە بازاڕدا گەم و
ە انیش بوو  .قوماش بۆ چاگەا و پان ۆب و پاڵ ۆ و گ اس بۆ
جلو و بەرەچ ژنانە؛ گەم و ە ا بوو  .ئەوای ا دازانچ گە
یەگ و چایچ(گە شەداراوا سلێ انییەوا داهێندرا ) بە
"بی اقە"(گۆپۆ ) و بەپێچ سەرس دابەیداگ ا  .چاییەگە جۆر ۆچ
گەشلە نەبووس
و یەگ اگەش واس جارا یەگ
ز ر ە ا
بەڵۆو وردا یەگ ۆچ سۆر بووس شە جیاتچ سپچ .بە م گەراسە
ەواردامەنیچ واس جارا هەبووس چۆنۆە هەر ئەوا بوو گە شە
س انچ سلێ انچ ەۆیدا بەرهەمداهێندرا وس بەیچ ەەڵۆەگە
داگ د .بەگورتیچ :بێجگە شە ە انیچ و گەمبوونچ هێنداس یتس
واسیچ
هەرچەندا
دیارنەبوو.
جەنگ
نیشانە
ئەبدوشتیال( 14.04.1958اا  )24.11.1913شەنێواڕاس چ مانگچ
یەگچ 1943دا داەۆیانییەگچ دارگ د و ئێ اقچ بەبەیداربوو
جەنگ داس نیشانۆ د دژ بە ئەڵ انیا و ژاپۆ و ئی اشیاس شەەەب
بیانیچ(بەری انیا) شە سلێ انچس بەسەر
ئەمەیدا شەیۆ
یەقامەگانەوا نەدابیندرا س ئەوا نەبێ گە چەند ئەف ەر ۆچ
ئینگلیزس جاروبارس شە سلێ انچ بەسوار ئەسپ بە سەرگار زدا
بەراو داراوا یار داچوو بۆ ەەڕا و رمباز ن .هەرچەندا
ئەڵ انیا فڕ گە دانێ ە سەر
دانگ ب وبوو؛ گە شەیۆ
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سلێ انچ و ەاز ژاه اویچ داڕژ نێ بەسەر یاراگەداس بە م
ئەوا هەر دانگۆ بووس رووینەدا .جار ۆیا (وابزان بەهارس یا
هاوینچ ساڵچ  1941بووس ئەو ر ژا شە قوتابیانە نەبووم)
فڕ گەیەس بە نزمیچ بەسەر یار سلێ انییدا فڕ س داوروبەر
نیواڕ بوو .ئەز شە هەیوانەگە ماڵچ ەۆمانەوا چاوم شێبووس
شە تەقە داس ڕ ژ و بوو .دوایچ
هەر شەو گاتەیداس ەو
گە شە "حامیە" سلێ انییەوا بە یەس ی تەقەگ اوا
بی
شێچس بە م فڕ گەوانەگە هییچ بەسەر نەهااس چۆنۆە ئەو دامە
ئێ ا چەگچ فڕ گەیۆێنچ نەبوو .فڕ گەگە فڕ گە
شەیۆ
ئینگلیزبوو .ب ڤۆگێۆچ بەسەر سلێ انیدا فڕ داەواراواس گە
دانەیەگچ داست باوگ گەوتبوو .ب ڤۆگەگە بە گوردیچ
نووس ابووس هێنداس ق ە واسچ ئەبدوشتیال تێدابوو گە
رایۆ دبووا ئەردا شەت سچ حۆوومەتچ رایید ئاشچ ەەیالنیچس
فەی ەڵچ ەویۆەزایچ گە منداڵێۆچ ساوا بووس ناردبووا هەوشێ
بۆ ماڵچ مەال(ئەبوبەگ ) ئەفەندیچ(مەال بیۆۆل)( 1942ا )1865
بۆ پاراس نچ شەوێ .نێوئاەنچ ب ڤۆگەگە ب ی یچ بوو شە
هاندانچ گورد دژ بە حۆوومەتچ رایید ئاشیچ ەەیالنیچ گە
شەبەری انیا هەڵگەڕابوواوا و چووبووا پاب بەرا ئەڵ انیا
نازییەوا .واسیچ ئەبدوشتیال ەوتبوو بەو زووانە داەەڕ ەوا
ئێ ا .
ەەڵۆەگە سلێ انچس بەەش یچ؛ بەدوا دانگوباسدا داەەڕا .
ماوایەس بوو رادیۆ بەەدا بەرنامە گوردیچ هەبوو .هەرواها
رادیۆ شەندانیشس بەنێو "هنا شند "(ئێ ا شەندانە)واس شە
هەبوو .باەچ
1938/1/3اوا بە ئارابیچ بەرنامە
بەرتەگێ(مەبەست تەگێچ یێخ مارفە) گە هچ بنەماڵە ئەزمچ
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بەەچ بابا ( 1950اا  )1865بووس گاس نەزمچ گوڕازا ئەزمچ
بە س باەەگە بەەۆڕایچ دابوو بە فەراجچ حەمەم ادس ئەویش
گ دبوو بە چاییانە وس م ەفا حاجیشس پاقلە گو و و
سێو ا واس ەۆ دایقیژاند"سێو گاڵەگیچ" شەوێ داف یت وس
هەردووگیا ەاڵ ەیا بە گوردایەتیچ داگ د وس دایانگوا"گورد
گورتە" و پەسنچ سەردامچ ئوس انییا دادا.
باەچ بەرتەگێ باەێۆچ یەگجار ەەورابووس سنوور داەەیش ە
باەچ یێخ شەتییچ دان از و دای ەگە بەرە د سەیوا .
ز ربە دراە ەگانچ دراە چ بەردار نەبوو  .ئەم باەە بووبوو
بەیو نچ بەیەگگەیش نچ ەەنجا و پی ا شە وارز بەهار و
هاوین و پاییزدا .شە سا نچ جەنگداس رادیۆیەس شە باەەگەداس شە
بن دراە ێۆدا شەسەر مێز و دان ابووس گە هەمیشە بەوپەڕ
دانگچ بەرز ە ابووا سەر بەرنامە ئارابییچ رادیۆ ئەنقەرا
وس هەواڵەگانچ جەنگچ ب و داگ داوا .باوگ هێنداس ئێوارا
منچ شەەەب ەۆ داب د بۆ ئەو باەە .ەەڵو دایانگوا
هەواڵەگانچ رادیۆ ئەنقەرا"راست و بێالیەنانە " .باوگ
شەەەب ەەڵۆەگە ق ەیداگ د دایگوا"داوڵەتچ ت س شەدواڕ ژ
ەۆ دات سێس بەئایۆ ا الیەنچ هیت بەرایەس ناە ێ .شە
تێشۆانچ جەنگچ پێشوو یت فێ بووا .ئەوجا شەژ اوا چ داگا؛
ئەوا نازان " .ەەشێو گوردم داد س چ شە باەچ بەرتەگێ وس چ شە
یو نانچ دیچس تیپچ ئینگلیزیچ( )Vیا شەسنگیا دابووس گە
نیشانە "سەرگەوتن" ( )Victoryیە .هەر شەباەچ بەرتەگێ و
می ەر چێ چلس
بەردارگچ سەراشس و نەیەگچ ەەورا
سەر گڤەژی انچ ئەو ر ژا بەری انیا هەڵواس ابووس شەژ یدا
بەئارابیچ نووس ابوو"إننا من ص و "(ئێ ە سەرگەوتووین).
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بەرامبەر سەرا سلێ انچس دوگانێو شەتەنیشت دوگانچ حاجچ
مەال ئەشیچ مەڵۆەندییەواس تەرەانۆ ابوو بۆ "سەن ەر
هەواڵگوزارییچ بەری انیا ەەورا" .هەموو ر ژ و ئەشیچ گوڕ
حاجچ مەال یەرییچ سەئاتیچس بە میۆ فۆ چەند جار و
هەواڵچ جەنگچ ب وداگ داوا .پاش هەواڵەگا دایگوا":بژ
می ەر چێ چل سەر گوازی انچ
گورد و گوردس ا س بژ
بەری انیا ەەوراس ب ێ هی لەر" .شە ق ەگانچ ئەشیچ داس هیت
باسێۆچ یا ئێ ا و واسیچ ئەبدوشتیال و "یەگێ ییچ ئێ ا " و
"ب ایەتیچ گورد و ئاراب" و ئەو ی انە تێدا نەبوو .ەەڵو
دایانگوا :ئەشیچ حاجچ مەال یەریف سییوڕ(جاسوس)
"سییوڕ" بۆ
ئینگلیزا{سەرن  :ئەو سەردامە هێش ا ویە
"جاسوس" بەگارنەداهێندرا .ج .} .جا شەبەرئەوا جاروبارس
حاجچ مەال یەرییچ
بەبەردوگانەگە
گەشەەەب باوگ
سەئاتیچ دا تێپەڕبووینایەس داچووینە ژووراوا بۆ س وگ د وس
باوگ و حاجچ مەال یەریف نێوانیا ەۆش بووس جار ۆیا
بەباوگ ەوا"داڵێن ئەشیچ گوڕ جاسوسە" .باوگ ەوتچ":ر ڵە
ەۆزەە ئەم ەەڵۆە هێندا مشوور بێدانگیچ قنگیا داەۆ س
سەتیەگێۆچ ئەواش ئاەایا شەدامچ ەۆیانبووایە .بایە ئەم
ەەڵۆە چووزانن وس بەچیدا دازانن ئەشیچ جاسووسە؟ دیارا
یەگێو ئەو ق ەیە گ دووا وس ەەڵۆەگەش واس ئەیۆەوا
دانگیانداواتەوا .تۆیش گە قورئا راوانۆ اواپێتس شەبی ا
چوواتەوا"إ ب ض اشظن إث "(هێنداس ەوما هە ەوناهن) تا
باوگ
نەییێیت".
شەەۆتەوا
نەبیت
دڵنیا
شەی ێو
دایگوا"حاجچ مەال یەرییچ سەئاتیچ دارو شچ یێخ
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وایە؛ بەگوڕ

مەح وودا و ەێ مەنداس ئەەەر بزانێ گوڕاگە
ەۆ نازانێ".
راس ییەگەیچس گە شەهاوینچ 1956دا شەەەب هاوڕ یان یێخ
ئەح ەد نەقیب و مامۆس ا ئەزیز محەم ەد(ئەزا ب ا ئەرگا س
"ئەزا حەشەد وا") چووین بۆ ال یێخ مەح وودس یێخ
مەح وود ز ر بەباییچ باسچ حاجچ مەال یەرییچ گ د و
ەوتچ"ئەو پیاوا جاروبار پێیە و پێ و و ی ومەگچ دیۆە
دانێ ێ بۆم" و ز ر ەلەیچ شە گوڕاگانچ گ د و ەوتچ"گوڕاگان
بەهیت جۆر و ال شە من ناگەنەوا"{سەرن  :بۆ باسچ ئەو
بەرزنجیچس ەو نەراوا
شە یێخ مەح وود
سەردانەما
داتوانێ بگەڕ ەوا بۆ وتاراگەم شەوبارایەوا :پاینیواڕ یەس
شەەزمەا گۆنەیا گوردس ا یێخ مەح وود نەم دا".سەگۆ"
ژ( )13تش ینچ دووامچ 1997س ەۆڤار "گۆنگ ا" ژ ()20
جۆزاردانچ 2001س گۆبەرهەم ژ(2006 )6س ل  66ا  .}95یایەنچ
باسەس شەبەهار 1948دا (پاش راپەڕینچ گانوونچ دووامچ
 )1948گە "تەحەڕڕوڕاگا " شە سلێ انچ هێزیا سەندبووس
دا گە بەمیۆ فۆ
ئەو دوگانەیا
پەالمار
ر ژ ۆیا
پ پاەەندا بۆ بەری انیا داگ د .دوگانەگە شە یو نەگە
پێشوو س بەردارگچ سەرا نەمابووس ەو زرابوواوا بۆ نێزیو
ەەراجچ حەمە فەراجەفەندیچ .تەحەڕڕوراگا ئاە یا شە
دوگانەگە بەردا و ەەشێو پەرتۆس و گەراسە دیۆە گە شە
دوگانەگەدا بوو سووتا وس حەمبۆر(محەم ەد م ەفا) گە
گورد
گورد و بووس بەسەرچاوایەس بۆ مێژوو و و ژا
دادان اس هێندایا شێدابوو تەواو ب ینداریا گ دبوو .ئەشیچ
حاجچ مەال یەریف تووانچ بوو رابۆا و ەۆ دارباز بۆا .چەند
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ساڵێو دوا ئەواس حەمبۆر گە داهاتە باەچ بەرتەگێ وس شەەەب
جەمال حەگی (جەمال ئاەا) و حەمە دامە شەبارا
هەڵبەس ەگانچ ناشیچ و مەحویچ و یێخ رازا تاڵەبانیچ و
فەزڵیچ یەواس شەەەب یەس دادوا س ئەو پەالماردانە
یوگ
تەحەڕڕوڕاگانچ ەێ ایەوا بۆما { .سەرن  :حەمە دامە" نێو
راس ینە محەم ەد ئەح ەد بوو گوڕ ۆچ ز ر هۆییار و
شە رایبگی یچ سەردامچ
تێگەیش وو بووس واس بی
هاتنەسەرگار بەئ ییەگاندا شە 1963دا گوژرا} .شە ر ژانچ
جەنگچ جیهانییچ دووامداس بەتەواویچ ساڵچ 1942س شە یافا
{گۆشۆنییەگچ بەری انیا بووس دوایچ بووبە بەیێو شە داوڵەتچ
ئی ائیل گە شە مای چ  1948دا دامەزرا} بەرنامەیەگچ
"ر ژهە تچ نێزیو"اوا
گوردیچ ر ژانە شە رادیۆ
ب وداگ ایەوا{گە دوایچ زانی شەالیە ئەبدوشال ەۆرا و رافی
چاالس و رامز قەزازاوا داب ا بەڕ وا} نێو رادیۆگە"بانگچ
گوردس ا " بوو{دوایچ زانی گە ئەو نێوا رافی چاالس ( 1923ا
 )1973/11/30شە رادیۆگە نابوو .ئینگلیزاگانیش گە ئەو دامە
شە هەڵو چ ت س دڵنیا نەبوو س چۆنۆە دایانزانچ گە رژ چ
ت سس هەرچەندا بەسەرزاریچ باسچ "بێالیەنیچ" ەۆ داگ دس
بە م شەژ اوا پێواندییچ توندوتۆڵچ بە ئەش انیا نازییەوا
پۆییبوو} .پاش تەواوبوونچ
شە نێواگە
هەیەس چاویا
داە تس وادیارا
رادیۆگەیا
جەنگ()1945س ئینگلیزاگا
پێیانوابووس گاریا بە گورد نەماوا.
حاجچ تۆفیقچ پی امێ د هەڵبەس ێۆچ بۆ ئەو رادیۆیە
سبەینیانچ قوتابیانە
ر ۆی بوو گە شە گۆبوونەوا
ەاشیدییەدا جاروبار دامانیڕاند .هێنداس گەس دایانگوا؛ ئەو
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هەڵبەس ە ئەقید بەهادین نوور گە چەند مانگێۆچ بەهار و
هاوینچ ساڵچ  1944م ەسەرییچ سلێ انچ بووس گاتچ ەۆ
شەسەردامچ ئۆس انییدا بە ت گیچ هۆنیویەتییەوا بۆ ر ژنامە
"بانگچ گورد" وس پی امێ دیش بەهەڵبەست گ دوویەتچ بە
گوردیچ .ئەزس باواڕناگەم ئەمە راست بێس چۆنۆە ەەڵو "ەو چ
شە دانگچ ر ژنامە" نابێس بەڵۆو ەو چ شەدانگچ رادیۆ دابێ.
پایا س ئەو ر ژنامەیە گەگاتچ ەۆ شە ئەس ەمووب دارچوواس
دامێو بوو نەمابوو .هەڵبەس ەگە ئەمەیەس تا ئەو هەندازایە
شەبی م ماوا:
"ئە بانگچ گوردس ئە بانگچ گوردس ئە دانگچ بەرز گوردا س
ەو ا شێ ەس ەو ا شێ ەس توەوا مەبڕێ شە ەو ا س
ەو یچ گورد بزرنگێنەراواس بەدانگتس
ژیان ا س تازاس بێ ەواس بە ئاهەنگت.
ئە ر ژ گوردس نوورا دارەە بینوو نە"
بەداەەوا شەوا پ م شەبی نەماوا ببوور .
ئاواز ئەم ەۆرانییە بەال منەوا ز ر ەۆش بووس نازان گێ
ئاوازاگە دانابوو .هاوڕ چ منداڵیی و دراوسێ ا شە سلێ انچس
ئومەر واس ا سەئیدس گە شە قوتابیانە ئەییوبییەس یا
فەی ەڵییە بووس ئەم ەۆرانییە داچڕاند .ئینگلیزاگا س بەهۆ
سییوڕاگانیا و گورد ەۆیباواڕاواس قاویا داە بووس ەوایە
بەیارمەتییچ
گە جەنگ بڕایەوا؛ داوڵەتچ گوردس ا
بەری انیا ەەورا دروست دابێ .می ەر یۆتەر Shotterس گە
ئەف ەر ۆچ ئینگلیز سۆرفلچ چاویین بووس شە سلێ انچ بە
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ئایۆ ا باسچ "گوردایەتیچ" داگ د .حاجچ تۆفیقچ پی امێ د گە
چەند ساڵێ بوو شە ر ژ نەور زدا؛ بە پەشچ رازا (یاپ اەچ
ەە مێو) و داهۆب و زوڕنا؛ یاد نەور ز داهێنایەوا بی
ەەڵوس ساڵێۆیا شەو بۆنەیەدا می ەر ئیدمۆن چ John
ئێ اقیشچ
 Cecil Edmondsراو ژگار وازاراتچ نێوەۆ
بانگۆ دبووس هۆن اوایەگیشچ بۆ بەەێ هاتنچ هەڵبەس بووس
شە
نەور ز ۆچ نوێ(واتە سەربەەۆیچ گوردس ا )
داوا
ئێدمۆندس گ دبوو .یایەنچ باسە ماوا ئەرک بەجێهێنانچ
ئێدمۆندس شە ئی ا تەواوبووبووس ەۆ ئاماداگ دبوو بگەڕ ەوا
بەری انیا .هەڵبەس ەگە چەند شە بی مدا ماوا داییەمە سەر
گاەەز:
"بەەێ بێن ئێوا و نەور ز و بەهار
نەور زما داوێ شە ەەورا و سەردار
نەور ز ئێ ە شەتۆ مەستووشە
داسا هی ەتێس واتە مەشووشە"
شەگاتێۆدا پی امێ د داوا مافچ گورد بە پاڕانەوا شە می ەر
گورد فایە
ئیدمۆندس داگ دس نیش انپەروار ر ینبی
بێۆەس( 1948ا  )1905بەپێیەوانە پی امێ داواس رووبەڕوو
ئێدمۆندس بوواوا وس شەبەردام م ەسەرییچ سلێ انچ مار
جیاووس و پی امێ د ەۆ و جەماوار ۆداس بە هەڵبەس ێۆچ
راەنەە انە؛ هەڵو ت و گ داوا ز ردارانە و هۆڤانە و
ەاپێنەرانە بەری انیا ەو ن ژ ە ەڕوو .ئەو هەڵبەس ە بە
سۆژا گە بە"بی ت و حەوا ساڵە" بەنێوبانگەس ر ڵێۆچ ەەورا
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مەبەس چ داوڵەتچ بەری انیا دژ بە

ەێڕا شە ئاواڵەگ دنەوا
گورد.
بەداە ە گورد هەبوو س چ شەنێو قوتابییەگاندا وس چ شەنێو ئەو
پیاوانەدا گە داهاتنە ال باوگ س یا باوگ داچوو بۆ
شەبی وڕا و
سەردانیا و منچ شەەەب ەۆ داب د وس ەو
ق ەگانیا دابووس باواڕیا بەوا نەبێ گە ئینگلیزاگا
سەربەەۆ داگە س بە م باوگ دایگوا :هیت
گوردس ا
باواڕناگەمس ەاڵە ئن ز{سەرن  :باوگ ؛ بە ئینگلیز داەوا
"ئن ز"س دیارا ئەم ویەیە شە ویە "ئەنگلێز" فەڕان ییەوا
هاتوواس گە باوگ بەیێوا "ئنگ ز /ئنز " داریدابڕ س ویە
"ەاب"یش بۆ ئینگلیزاگا شە ئارابییدا هەیە"ع سام" (مامە
سام) و شە زمانچ ئینگلیزییشدا  Uncel Samج } .نەەشە
ەۆ بەرامبەر بە گورد ەۆڕیبێ ...بایەس ئەەەر ئینگلیزاگا
دایانەوێ داوڵەا بۆ گورد و گوردس ا دروس بۆە س بۆچچ بەو
پەشەیە شەیۆ و فڕ گەیا ناردا سەر بارزا وس دانگچ
بارزانییەگانیا گپۆ د؟ .باوگ دایگوا" :پی امێ دس هەرچەندا
هەڵبەس وانێۆچ ەەورایەس بە م شە سیاسەتدا ساویلۆەیەس پێچ
می ەر
وایە سیاسەتچ داوڵەتچ بەری انیا بە پەنجە
ئێدمۆندس داەەڕێ .پی امێ د بەم هەموو ماس اوا بۆ ئێدمۆندس
و ئینگلیزاگا س بیەوێ و نەیەوێ ەەڵۆچ سادا شەەش ەدابا.
بە م فایە بێۆەسس هەرچەندا ئاراقیۆراس شەەەب ئەوایداس
ئەو شە ەەشێو گەس پاگ و راس گۆت و ئازات و هۆییارت ا.
داس ییۆش بێ گە ئاوڕوو می ەر ئێدمۆندسچ ب د{سەرن :
باوگ مەبەس چ هەڵبەس چ"بی وحەوا ساڵە" بوو :ج.} .
بێۆەس راست داگا گە داڵێ قاوداە ن بۆ
فایە
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بەسەربەەۆییچ گوردس ا در و داشەسەیە .ئەەەر ئەوا راست
بووایەس دابوو هەر شە ئێ اوا نیشانە داربۆەوتایە؛ مەبەس چ
باوگ شەواش ئەم هەڵبەس ە بوو:
"دانگ ب واس ەەڵو داڵێن ئەمجارا گورد سەربەست دابێ
هەر ق ە بۆیەس پێ وایەس ئەمەش در و چاوبەست دابێ
بەینچ ت س و ئینگلیز بە قەا یەس زاڕرا تێۆبیێ
هەمهەمە گوردایەتیچس ئەوجا بەجارێ ەەست دابێ"
سەرن  :شەمەیدا هەر پش بەبی اوارییچ ەۆم بەس وواس دیوانچ
بێۆەس النییە{ج .} .دابێ شێ ادا ئەواش بێژم گە پی امێ دس
پاش بڕانەوا جەنگ واز شە ر ۆی نچ یایچ و ئاهەنگچ
نەور ز و بەیینەوا یاپ اخ هێناس بەبیانوو ئەواوا گە واس
"حیزبچ حیزباب" نەور زاگەیا
شە "ژین"دا نووسیبوو
شێ ێۆداوا ....گە ئەو ق ەیە بەال باوگ ەوا جێچ باواڕ نەبوو.
پی امێ د نەداگ دس
شەچارا
حەز
راس ەس باوگ
دایگوا"ئنگ زەوازا"بە م ەەڵو دایانگوا "پی امێ د سییوڕ
ئینگلیزا"س باوگ دایگوا باواڕناگەمس چۆنۆە پی امێ د بەدام و
بەداست زوڕنا بۆ ئینگلیزاگا شێدادا .ئینگلیز هێندا ەەوج نینس
پیاو ۆچ وا بۆە بە جاسووس .ئەوا گەسێو داگە بە
جاسووس گە شەال ەەڵو ق ەیا پێبیێ بەدر و س دامچ
ەەڵۆەگا بدزێ و بیبا بۆیا ".
 74ـ کورد و ئەڵمانیای نازیی و رەمزی نافیعاخا
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یایەنچ باسەس هەرچەندا ز ربە ز ر ەەڵو هیوایا بەوابوو
گە ئینگلیزاگا پاش جەنگ یارمەتییچ گورد دادا بۆ
سەربەەۆیچس شەەەب ئەوایدا گەسانێو هەبوو س بەژمارا ز ر
گەمس شە رگچ ئینگلیزاگا حەزیانداگ د ئەڵ انیا شە جەنگدا
هێز
سەرگەوێ .شەساڵچ  1944داس پاش ئەوا
هەڤاڵبەندا (بەری انیا و ئەم یۆا و فەڕان ا و...ه د) شەجەنگدا
پێشۆەوتن و توانییا د س ەگانچ هی لەرس واس رازا یا ئێ ا
و رایید ئاشیچ ەەیالنیچ ئێ ا و یا ەازیچ شەنێو ببە س رژ چ
نازیچ هەوڵیدا بەیێوایەگچ ز ر سادا و نەزانانە و بگ ا
ەەوجانە؛ گورد هانبدا گە شە ئێ اقدا بۆەونە سەرهەڵدا دژ بە
بەری انیا وس نەوتچ گوردس ا ببە بۆ ئەڵ انیا وس بەرامبەر
بەوا گوردس ا ەوایە سەربەەۆ بێ .بۆ ئەم گاراش گورد ۆچ
هەوشێ ییا د زییەوا گە نێو رامز نافیع ئاەا ( 1917ا
 )1947بووس ئەو دامە شە زان گە ئەم یۆاییەگا شە بێ ووا
داییویندس بەبەڵێنچ دامەزراندنچ گوردس انێۆچ سەربەەۆ؛
بە
بە چاوساەچ چەند ئەف ەر ۆچ ئەڵ ا
گ دیا
سەرگ دایەتییچ ئەف ەرێ گە نێو ەۆتی ید یۆهان میوشلەر
 Gottfried Johannes Müllerبووس بەفڕ گەیەس ناردیا بۆ
بایوور گوردس ا وس شە داوروبەر مووسڵ بە پەرایۆا هاتنە
ەواراواس بە م ماوایەگچ گورا پاش ئەواس هەموویا ەی ا .
پاش تەواوبوونچ جەنگ ( )1945رامز شەالیە دادەە ئورفیچ
ئێ اقەوا بڕیار شەسێدارادانچ بۆ بڕایەوا و دوایچ حوگ ەگە
گ ا بە زیندانیچ هەه اهەتایچ( )20ساب .رامزیچ شە زیندانێۆچ
بەەدا مایەوا بە مس هێ میوشلەر و هەڤاڵە ئەڵ انەگانچ گە
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بەدیلچ جەنگ دادان ا بەردرا و هێ میوشلەرس پەنجا ساب
دوا ئەواشس شە ئەڵ انیا بەتێ وتەسەشیچ ژیانچ ب دا سەر.
بە م رامز گوڵۆب گە شەبەر توویبوونچ بە نەەۆیییەگچ
گوژاس شە بەندییانەداس بەراڵ گ ا؛ هێندا یۆەنجەدرابوو؛
نووسیوا
پاش ماوایەس م د .شەم بارایەیەوا هێنداس ی
تۆایە تەمایا وتاراگەم بۆە شەژ سەرنێو " :سەرنجێو
گوردس انەوا" (هەف ەنامە میدیا" ژ
شەبارا دی گچ ئا
 265هەوشێ 2006/11/14س هەرواها "گۆبەرهەم" ژمارا()7؛
ل 398ا  .)405جار ۆیا س بەر ۆەوتێۆچ سەی س مامۆس ا رافی
حیل چ ی ێۆچ شەبارا رامز نافی اەاوا ەێ ایەوا بۆم:
ر ژ ۆیا س گە هێش ا ەو ندگار بووم شە گۆشێژ پەرواردا وس
شەەەب فازیل فەراج مەال س ایل گە ەەڵۆچ سلێ انچ وس ب ازا
نوور مەال س ایل بووس شە گۆشێژ بژیشۆیچ بەەدا داییو ند و
سەربە حیزبچ گۆمۆنی چ ئێ ا بووس د س ایەتیچ نێوان ا
ەۆش بووس ز ر جار شە چاییانە "بەشەدییە"گە شەنێوچە
"مەیدا " بوو یەگدی ا داد و باسچ رووداواگانچ ر ژما
داگ د .فازیل ەو ندگار ۆچ ژی اس بووس بە م شەبەرئەوا بۆ
حیزبچ گۆمۆنی ت چاالگیچ دانواندس ەو ندنەگە ە بووا
پش گوێ .جار ۆیا بەمنچ ەوا سبەینێ ئەزموون ا هەیە ال
دوگ ۆر جاس ئەبوودیچ یابیچس ەۆم ئامادا نەگ دوواس تۆایە
بیۆ پێیبیێ گە ەزمچ تۆیە و ز ر نەەۆیە و داوا شێبورد
داگا .دوگ ۆر جاس ئەبوودیچ جوو بووس مامۆس ا
نەەۆیییەگانچ دامار بوو .دایانگوا یێ یش چاس داگاتەوا.
بە م ئەوا هەر پ وپاەەندا بوو .گەچووم بۆال جاس ئەبوودیچ
و هەواڵەگەم پێگەیاندس ەوتچ ":گەواتە تۆیش گوردیت"س ەوت ":

248

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ئا" .گە ئەوام ەواس بەداموچاویدا دیاربوو گە گورد ەۆیناوێ.
ق ەمنەگ د و ەەڕامە دواوا .گە چوومە دوگانچ ئوس اد بەیی
مویی س مامۆس ا رافی حیل چ شەوێ بووس باسەگەم ەێڕایەوا
بۆ  .ەوتچ ":دیاراس پێیوایە هەموو گورد و رامز نافی ە
هاوگار ئەڵ ا بێ" .راس یچ؛ گاتچ ەۆ چی گچ ە تنچ
ئەش انەگا گە قادرئاەا حاجچ مەال سەئییدس بەباوگ چ
ەەیاندس سا نێو شەوابەر بی بوومس بە م نێو رامزی بی
نەمابوو .مامۆس ا رافی حیل چ ەوتچ رامز گورد ۆچ پاڵەوا
و ئازا و پاس و ئەندامچ هیوابووس بەهیت جۆر و شەبەر ەات
رژ چ ئەش انیا هی لەریچ ئەو گارا نەگ دس بەڵۆو بۆ گورد
نەەۆیی نچ شە
گە بوونە هۆ
گ د  .ئینگلیزاگا
بەندییانەداس دایانە داست جاس ئەبوودس گە تۆڵە بە ملیۆ
جووشەگە قڕگ او شە نافی چ هەژار بۆاتەوا .جاس ئەبوودیچ
یابیچ ( 18.07.1981ا  )1908گەشلە سەر رامز هەڵدڕ
بەنێو نژدارییەوا و بەوا گوی چ .ەوت  :جاەۆ رامز هیت
جووشەگەیەگچ نەگوی بوو .مامۆس ا رافی حیل چ ەوتچ" :ئە
نەتبی ووا بەگەر ناو س بە گورتا یێ ! ەۆ جووشەگەگا
بەرامبەر گوی نچ چەند ملیۆنێو جووشەگەس یەس ئەش انیا
نەگویت".
ئەوا شێ ادا دامەوێ بێژم ئەوایە؛ ئەو ر ژام شەبی ا گە ئەم
ئەش انانە ەی ا س چۆنۆە هەر ئەو ر ژاس قادر ئاەا حاجچ مەال
سەئید گەرگووگچ(مامچ جەمال حەگی /جەمال ئاەا) ئەو
هەواڵە هێنابوو بۆ باوگ و ەوتچ "ئەش انەگا ەی ا ".
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دامەوێ شێ ادا بۆ مێژوو باسچ هەواڵێو بۆەم شەبارا رامز
نافیع ئاەاوا گە یەگێو شە هاوڕێ نێزیۆەگانچ بۆ منچ
ەێڕایەوا:
 1957شە قوتابیانە
1955اوا تا پاییز
شە پاییز
نێواندییەگانچ گەرگووس مامۆس ا بووم وس شە قوتابیانە
دوانێواندییچ یەوانە گە بە قوتابیانەگە ئەشیچ حیۆ ەا
موباراس ناس ابووس وانەم داەوتەواس بووبوومە هەڤاڵ امۆس ا
بووس شە
محەم ەد ئەرمەەانیچ بادینانیچ گە گی یازا
زان گە ئەم یۆییەگا شە بێ وا دارچووبووس شە گەرگووس
واس گی یازا شە گۆمپانیا نەوتچ ئێ ا  IPCگاریداگ د گە
ئەو گۆمپانیایە بەداست ئینگلیزاگانەوا بوو.
محەم ەد ئەرمەەانیچ شە قوتابیانە دوانێواندییچ ئەشیچ
حیۆ ەا؛ مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیچ بووس ب اگە قوتابیچ من
بوو هەر شەو قوتابیانەیە .پاش ئەوا زانچ گە ئەز ەەریۆچ
ەزمەتۆ دنچ زمانچ گوردی و بەگوردیچ و ئارابیچ وتار و
پاش
گورداوا نووسیواس ئێوارایەگیا
شەبارا
پەرتۆگ
تەواوگ دنچ وانەەوتنەواس ەوتچ؛ بۆچچ نایەیت بیینە ماڵچ
ئێ ە(واتە ماڵچ ئەرمەەانیچ) و هێنداس ق ەش بۆەین .ەوت
بایە .گە چووین باسچ ژیانچ ەۆ گ د شە بێ ووا وس ەەشێو
و نە پێشان دا گە گامەرا بەدرەا و جەالداا بەدرەا و
ەەشێو گەسچ دیچس تێدابوو س یەگێو شەوانە رامز نافیع
ئاەابوو .جا شەبەرئەوا شەبابەا رامز یەوا پ سیارمۆ د
شێچ .ەوتچ"گورد ۆچ" ز ر ئازا و نیش انپەروار و راس گۆ بووس
بە م ز ر السار بوو" .شەبارا هاوگاریچ رامز شەەەب
ئەش انەگا س ئەرمەەانیچ ەوتچ :بەرشەوا شەەەب رامز
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بیبە س شەەەب من(واتە
وس شەەەب ەۆیا
ر ۆبۆەو
ئەرمەەانیچ) هەوڵیاندا گە بی شەەەڵیا س بە م پ س بە
دوگ ۆر گامەرا بەدرەا ( 24.07.1977ا  )21.08.1895گ د؛
ئەو ەوتچ نەگە بییت شەەەڵیا س ئەمە گار ۆچ یێ انەیە وس
بەم زووانە ئەش انیا یەڕ داد ڕ نێ .ئەز ژ نەچووم .پایا
چووبوونە ال رامز وس دابینیانۆ دبوو گە بیێ شەەەڵیا .
ئەرمەەانیچ ەوتچ :گامەرا بەدرەا ەۆ ەێڕایەوا بۆم گە
نەچێس بەدرەا
پ سچ گ دووا پێچ؛ بیێ یا
رامز
پێیگوتوواس نەگە بییتس شەەەب ئەوایدا هەر چووا".
گە هات ە ئەورووپا و هەر شە یەگەمین ر ژانچ ەەیش ن ەوا بۆ
ژنێڤس می گامەرا بەدرەان ناسچس واس شە نامیلۆە "ر ژانچ
ق ەگە
ئاوارایی شە سو ا"دا باس ۆ دووا جار ۆیا
محەم ەد ئەرمەەانی ەیڕایەوا بۆ س می گامەرا ەوتچ:
راس داگاس ز ر شەەەب رامز ەەریو بووم گە ئەو گارا نەگاس
چۆنۆە دامزانچ شەەۆگوژیچ بەوالوا بەرامبەر بە سی س هییچ
دیۆە شێدارناچێس بە م رامز بەق ە منچ نەگ د .ەۆ
ئەەەر ب زانیایە ی ێۆچ بۆ گورد تێدایە؛ ەۆی داچووم
شەەەڵیا " می بەدرەا ەوتچ :ز ر ەەفەت ەوارد بۆ رامز س
ەۆرتێۆچ ز ر ئازا و نیش انپەرواربوو.

75ـ سەرهەنگ(ئەقید) بەهادین نووری متەسەریفی سلێمانی و ،متەسەریفەکانی دوای
وی
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دووامین جەنگچ جیهانییداس گاتێو باسچ
شەماوا
گەوتبووا سەر زمانچ ەەڵوس
سەربەەۆییچ گوردس ا
حۆوومەتچ ئێ ا شەساڵچ 1944دا س اندار ۆچ نارد بۆ سلێ انچ
نێو ئەقید (عقید) بەهادین نوور ( 1960ا  )1897بوو .ئەم
ئەف ەرا سوپا ئێ ا ؛ هەرچەند گورد بووس بە م گوردیچ
باش نەدازانچ .ئارابیچ و ت گیچ و ئینگلیزیچ دازانچ .شەەەب
ئەوایداس هانچ قوتابییەگا و ەەڵۆچ دیۆەیچ دادا گە باسچ
گورد بۆە وس زمانچ گوردیچ بیەنە ب او .وادیاراس یارازایچ
گوردداس چۆنۆە هەر ئەم پیاوا بوو
هەبوو شەمێژوو
شە ئینگلیزییەوا گ د بە
ریت
پەرتۆگەگە گلۆدی جێ
ئارابیچس گە ئەم بەرهەمە باسچ سەفەر ۆچ دیپلۆماتانەیە بۆ
گوردس ا و سەردانچ ریت شە می نشینچ بابا و پێ ەە ەگە
(سلێ انچ) شە ساڵچ  1820دا .نێو پەرتۆگەگەم شەمەوبەر
نووسچ.
سەردامچ س اندار یچ ئەم پیاوا شە سلێ انچ ز ر در ژا
نەگێشا هەر یەش مانگ بووس شەنێواڕاس چ یوباتەوا تا
نێواڕاس چ تەباخ  .1944پاش و س مار جیاووس شەنێواڕاس چ
مانگچ تەباەچ  1944اوا س اندار سلێ انچ بوو تا گۆتایچ
مانگچ مارتچ 1946س واس شەمەودوا باسیداگەم .پاش مار
جیاووسس ئارابێو گەنێو مووسا یاگی بوو مانگێو م ەسەڕیف
بووس ئەوجا حەسە تاڵەبانچ گ ا بە س اندار سلێ انچ وس شە
سلێ انچ تانێواڕاس چ  1948مایەوا پاش و چەند گەسێو
بوونە م ەسەڕیفس ئەوجا نەج ەدین سایبچ گەرگووگچ گ ا بە
س اندار.
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 76ـ سەفەری نووری سەئید بۆ سلێمانی
د ەوا بی م گە نوور سەئید( 15.07.1958ا )02.12.1888
چەند ساڵێۆچ جەنگدا
سەر گڤەژی انچ ئێ ا س شە ماوا
سەر گڤەژی ا بوواس شەم ماوایەدا وابزان دامەوبەهار 1944
بوو سەفەر ۆچ سلێ انچ گ د .بەر شەواش چووبووا گەرگووس وس
شە یانە ئەف ەرا شە گەرگووس ق ەیۆ دبوو .وابزان سەر
هەوشێ و مووسییشچ دابووس بە م دڵنیا نی  .ئەز ئەو دامە شە
پۆشچ یەگەمچ قوتابیانە نێواندییدا بووم ر ژانە دانگوباسچ
سۆڤێت) و چاالگیچ (ژ.س)(ژ ۆا )
سۆر" (شەیۆ
"شەیۆ
گورد} داەەیش نە سلێ انچ وس شە
ژیانەوا
{گۆمەڵە
قوتابیانە باسداگ ا  .ر ژ و بەر شەوا نوور سەئید بگاتە
سلێ انچ؛ گامیلچ گوڕ ئەح ەد ئەمینچ ئەتار(ب ا ئەشچ
ناجچ هەڵبەس وا ) گە هاوقوتابیچ بووین وس گامیل بەز ریچ بە
جلۆچ گوردییەوا داهاتە قوتابیانەس گاتێو باسچ ئەوا گ دس
سەئید بۆچچ دێ بۆ سلێ انچس بە
شێ پ سچ؛ نوور
یانازییەگەوا ەوتچ" :دێ حوگ چ زاتیت بداتێ" .ئەوایشچ
ەوا":نوور سەئید گوردا" .گە چوومە ماڵەواس ئەوام ەێڕایەوا
بۆ باوگ و پ سی  :راس ە نوور سەئید گوردا؟ باوگ ەوتچ:
"نوور سەئید ەۆیچ نازانێ چییە .ت سچ رووسەگا گە وا شە
ئێ ا س وایۆ دوواشێچس رووبۆاتە گوردبازیچ" {سەرن  :باوگ س بە
باسۆ دنچ گێشە گورد بە در و بۆ داس ۆەوتچ تایبەتیچس
داەوا"گوردبازیچ" شەجیاتچ "گوردایەتیچ" :ج{ } .سەرن  :دوایچ
دارگەواس ئەندامەگانچ گابینە نوور سەئید دژ هەموو
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هەوڵێۆچ نوور سەئید واس اونەتەوا گە گورد بۆ ماوایەسس تا
جەنگ دابڕ ەواس بە هێنداس مافچ التەنیشت بێدانگ بۆا.
سەئید ناچارما شە  1944/4/19دا
شەبەرئەواس نوور
وازنامە(إس قاشة)گە بدا بەواسچ ئەبدوشتیاله .بە م داساب
دوا ئەوا (شە  1954دا) گاتێو بوواوا بە سەر گوازی ا س
ئەوجا حۆوومەتەگە ؛ بە ە تن و یۆەنجەدانچ دژبەرا و
وا تینامە شە بەرهەڵ ۆارا ؛ رژ ێۆچ بە
سەندنەوا
تەواویچ تێ ری یچ ە ە سەرپێ و؛ هیت مافێۆچ بە گورد
و ئەردا شە
راوانەد س تەنانەا گە یەگگ تنچ ئێ ا
و سووریا
 1958/2/14دا بەپیالنچ و وس دژ بەیەگێ ییچ می
گە شە 1958/2/1دا بە سەر گایەتییچ جەمال ئەبدوشناس هاتە
گایەس شە داس وور ئەو یەگگ تنەیدا؛ بەیەس ویە نێو گورد
نەهێنا.

 77ـ قوتبەدینی شانشکاو ،دانی بە سیخوڕێتیی خۆیدا نا
ئێ ە گە باسچ "سییوڕییچ بۆ ئینگلیز" هاتە پێشەواس
بەە اپچ نازان باسێۆچ گاب ایەس بۆەم گە ەۆ بە دامچ ەۆ
ال باوگ باسچ سییوڕیۆ دنچ ەۆ بۆ ئینگلیز وس ئەو
ئەرگانە گ د گە پێیان پاردبوو .ئەم پیاوا نێو "قوتبەدین"
پش قەموور بوو .گارمەند
بووس گاب ایەگچ گورتەبنە
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بەی اڵیانە سلێ انچ بوو .جاروبار داهاتە ەانچ حاجچ ئاەا
فەتحوڵ گە باوگ شەوێ ژووراگە هەبووس داەەڕا بەسەر
هەموو ئەوانەدا گە شەوێ گار بازرەانیچ و گاسپییانداگ دس
یا یو نچ میوانوارە تنیا شەوێ بوو .ر ژ ۆیا ئەو قوتبەدینە
هاا بۆ ال باوگ  .باوگ پێیگوا"دامێۆە دیارنیت" .ەوتچ :مامە
حاجچس بڕیارمداوا ژیانێۆچ نوێ داس پێبۆەم" .باوگ ەوتچ:
"بۆچچ وازتهێناوا شە دگ ۆریچ ئاژا ؟" .ەوتچ" :ناس ی ێۆچ
دیۆەس گە بۆ گەس باسنەگ دوواس بە م وا بۆ جەناب چ
باسداگەمس دازان پیاو ۆچ شەەوات سیت" .قوتبەدینە فەندیچس
یا دوگ ۆر قوتبەدینس واس شەنێو ەەڵۆدا ناس ابووس ز ر
ق ەیۆ دس ە نگەگە ئەمە ەواراوایە:
قوتبەدینەفەندیچس سا نێو بە نهێنیچ شەەزمەا ئینگلیزاگاندا
بوواس دانگوباسچ گۆگ دوواتەوا وس ب دوویەتچ بۆ گەرگووس وس
شەوێ ەەیاندوویەتچ بە گاربەداس ەگانیا  .قوتبەدینەفەندیچ
دایگوا :یەگێو شەو ی انە گە فێ گ اوا بیۆا؛ ئەوا بوواس
ئەەەر ئەو وئەوانە شەو گارادا هاوگار بوو س داوروەوشچ
یەگێۆیا دابێ بۆ ئەوا بیناسن گە چییە و ەەریۆچ چییە وس
ئەو گەسە ەۆ یەگا نەگ دبێ ەوا بۆیا وس نەیانزانیبێ گە چ
گەسەس بۆیا گ دووا بە دانگۆ گە جاسووسە؛ بۆ ئەوا گەس
شێینزیۆنەبێ ەوا و شێچ ب سن .ەۆ ئەەەر یەگێو شەنێو ەەڵۆدا
ەۆیەوی ت بووایە وس دژایەتچ وانچ بۆ دایەس داسۆەالگانچ
ەۆیا هاندادا شە دژ س گە قاو و دابیە س ەوایە ئەو گەسە بۆ
ئینگلیزاگا گاریۆ دووا و بەس ئەرگێۆچ ە نگ ناردوویانە بۆ
یو نێوس بە م ئەرگەگە پێ جێبەجێنەگ اوا؛ چۆنۆە شەنێو
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گۆمەڵێو گەسدا تڕ ۆچ شێبەربوواتەواس یا دانگۆ ئەوایا
دواە ووا گە هەتیوبازاس یا دوودارگییەس یا ی ێۆچ دیۆە
گە شەنێو هێنداس گۆمەڵگەداس ئەوانە ئەو ەووایا هەبێس
بەچاو ۆچ نزم تەمایا داگ ن.
باوگ ەوتچ :جا ئێ ە بەڕاس یچ وازتهێناوا شەو گارانە؟
ەوتچ ":بەڕاس یچ .چووی ە سەردانچ ئارامگە حاجچ گاس
ئازار هەڵناە ێ".
ئەح ەد یێخ و تۆبەمۆ دس ویژدان شەواز
گە قوتبەدین ر یشتس باوگ ەوتچ" :ئەو ق انە گ دنچ ال
گەس باسیا نەگەیت" .ر ژ ۆیا شە قوتابیانە بوومس شە پۆشچ
دووامچ نێواندییدا .قوتابییەگا ەوتیا گە دوگ ۆر قوتبەدینچ
بەی اڵیانە و هاوڕ یەگچ شە ماشەگە ەۆیاندا شە گاتچ
نووس ندا بە دووگەڵچ ز پاگەیا ەنۆاو  .بەڕ ۆەواس ئەو ر ژا
وانە گی یاما هەبوو گە مامۆس ا جەالل نیهال پێ انیداەوا.
باسچ مەت سییەگانچ دووامین ئۆگ ید گاربۆ  Co2گ د و
ەوتچ دوو هاوپێشە مێوانچ قوتبەدینچ گارمەند بەی اڵیانە
چووا ئامێ
وس بی یا
یەو بەسەرەۆییچ نووس وو
ەازوایێنەگە(شەبی م نەماوا چ ئامێ ۆچ ەوا  :ج) .
بۆوژ ننەواس ەازاگە هەموو ژووراگە پڕگ دووا وس هەردووگیا
شەنێو جێگەگەیاندا م دوو ".
سوپاس بۆ ەواو و پەرواردا داس چ باوگ س مێ منداڵێۆچ
ەۆدارەەر و هەڵەواڕ نەبووم؛ شەبەر ئەواس بەهیت جۆر و
باسچ قوتبەدین بۆ قوتابییەگا نەگ د .گە هات ە ماڵەواس
ئەوام بۆ باوگ ەێڕایەواس ئەویش واس ەەڵو بەیداریچ
نای نچ گ دبوو .باوگ ەوتچ :ر ڵەس ئەو ر ژا گە ئەو پیاوا ئەو
ق انە گ د و تۆیش ەو لێبووس باواڕم بە ق ەگانچ نەگ دس
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ئێ ە واملێهاتووا باواڕ بە ق ەگانچ بۆەم" .ەوت  :بابە ەیا
بۆچچ ئەوسا باواڕا نەگ د وس ئێ ە باواڕ داگەیت؟ .ەوتچ :تۆ
ر ڵە هێش ا منداڵیتس با ەەورا ببیتس دازانیت ئەم دنیایە؛
ئەەەر بۆ ێ بە سەا گەرتەواس یەس گەرتچ پاس و ەاو ن وس
نەواتونۆیەگە پی ە .هەرچچ چۆنێو بێ؛ جێچ میوانەگانچ
قوتبەدین گە نایانناس بەهەیت بێ".

 78ـ سەردەمی مارف جیاووك لە سلێمانی
مارف جیاووك ئازایەتییی خۆی نواند
جەنگچ دووامچ جیهانیچ بەراو تەواوبوو داچووس شەمانگچ
تەباەچ 1944دا مار جیاووس ( 1885ا  )1958/1/21گ ایە
س اندار(موتەسەرییچ) سلێ انچ .ئەمەش پاش ئەوا گە شیوا
بەهادین نوور یەش مانگێو شە سلێ انچ س اندار بوو .وادیارا
هێنداس قوتابیچس یا باوگەگانیا ؛ چووبوو بۆ ال س پاش
بەەێ هاتنۆ دنچ پێیانگوتبووس چەند مامۆس ایەس هە شە
قوتابیانە دوانێواندیچس هەرچەندا گورد س گەچچ بێزیاننایە
بەگوردیچ ق ە بۆە وس قوتابییەگانیش شە ئارابیچ ناەە .
مار جیاووس شەوا ز ر تووڕابووبووس ەوتبوو "دیارا ئەوانە
بیژیین .ئێ ا یار ۆچ گوردا وس گەس ر چ شەگەس نەە تووا بۆ
ق ەگ د بە گوردیچ" .ر ژ ۆیا ەوتیا ؛ ئەوڕ موتەسەریف دێ
بۆ سەردانچ قوتابیانە .یایەنچ باسەس س اندار (موتەسەریف)
ئەو زامانە داسە تێۆچ یەگجار ز ر هەبوو بۆ بەڕ وابەر یچ
شە سنوور س انەگە ەۆیدا .باوگ س مار جیاووگچ شە گۆنەوا
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داناسچ و ز ر د س چ یەس بوو  .گە مار جیاووس هاا بۆ
سلێ انچس باوگ چوو بۆ بەەێ هاتنۆ دنچ .بەباوگ چ ەوتبووس
بۆیە ئەو گارا پەسندگ دووا گە ەزمەتچ گورد بۆاس ئەەەرنا
شەڕ چ پار زارییەوا(محامێ یچ) شە بەەدا
ئەو پارایە
م ەسەرفێ یچ
مانگانە
داس یداگەوێ  5ا  6هێندا
یەگەیەتچ .چاواڕوانییچ ویش شە هەموو گورد ۆچ باش ئەوایە
پش گی یچ بۆە .
گە مار جیاووس هاتە قوتابیانەس یەگەمین مانگچ ساڵچ 1945
بوو هەمووما شە ەۆڕاپانەگەدا گۆگ اینەواس شێس نەماندازانچ
باسچ چچ داگا .ئەو سەردامە وادیع فەتحوڵال می زا گارەێڕ
قوتابیانەگەما بوو .سەرهەڵدانچ بارزا سەرگوا نەگ ابوو.
مەال م ەفا و هاوگاراگانچ نەگشابوونەوا نێو ر ژهە تچ
جیاووس هاتە پێشەواس هەموو
گوردس ا  .هەر گە مار
بەجار و چەپیەیەگچ قای ا شێدا بۆ  .ئەویش س و ەۆ
پێشۆێشۆ د بە هەمووما وس بە گوردییەگچ تێۆەب شەیێوازار
هەوشێ وگەرگووس و سلێ انچ وتار ۆچ دوورودر ژ دا وس ەوتچس"
ز ر دڵیۆیە بەوا گە ئەو یەرافە پێبڕاوا ەزمەتچ ەەڵۆچ
سلێ انچ بۆا گە پێ ەە چ می نشینچ بابا بووا" .ئەوجا ەوتچ:
وس هەر
ەەشچ گورد
دواڕ ژ
قوتابیچ ئومێد
"ئێوا
ەزمەتێۆ ا بۆ ێس هێش ا هەر گەمە .شەبەرئەوا ز ر پێ سەی ا
گە مامۆس ایەس هەبێ ەۆ گورد بێ و زمانچ گوردیچ بزانێس
گەچچ بەگوردیچ ق ە نەگا .مەبەست شێ ا تێگەیش نچ
وانەگانە" .ئەوجا روویۆ دا جەالل نیهال و پێیگوا" :تۆ جەالل
نیهالس بابت گوردس داگت گوردس شۆ بێزا نایە بەگوردیچ ق ا
بۆەیت؟ ەەڵۆچ ئەم یارا ئاراب نینس گورد وس شە زمانچ
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ئارابیچ ناەە  .ئەوا ئیشچ مامۆس ا زمانچ ئارابییە؛ زمانچ
ئارابییا فێ بۆا .تۆ مامۆس ا زمانچ ئارابیچ نیت....ه د".
گاتێو مامۆس ا جەالل نیهالس گە رانگچ ز ر تێۆیووبووس ت سچ
جیاووس ر ینەداپێچ وس
شێنیش بووس وی یچ ق ەبۆاس مار
و هیت ق ەیەگچ ە اپچ دژ بە
شەسەر ق ەگانچ ەۆ ر
بارزانییەگا نەەواس ئەوجا ەوتچ" :بەەوداتا داسپێ م".
ئێ ەش چەپیەما شێدا بۆ وس قوتابیانە بەجێهێشت .هێژا
ەوتنە گوڕ ۆچ مار جیاووس گە نێو جوامێ بووس بووبوو بە
بۆگ
قوتابچ قوتابیانەگەما  .وارزیۆاربوو شە یار
وایاندندا.
هەر ر ژ وس یا دوو ر ژ پاش ئەواس ئەزیز سەبوور گە
مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیچ بوو وس شە پۆشچ دووامدا ماوایەس
مێژوو ئی المیچ داەوتەوا پێ ا س گاتێو قوتابییەس ەوتچ "شە
ئارابییەگە ناەەم" .یەگ ەر ئەزیز سەبوور ەوتچ؛ "ئەوا
ەوناهچ ئەوایە گە ەو ندن ا شە قوتابیانە سەراتاییدا بە
گوردیچ بوواس نەس بە ئارابیچ .ئێوا نابێ ەلەیچ شە جەالل
نیهال بۆە گە بە گوردیچ ق ە ناگا .گێ داڵێ جەالل نیهال شە
من دڵ ۆزت نییە بۆ ئێواس گە بەگوردیچ ق ە داگەم و ئەو
نایۆا" .ئەوجا ەوتچ" :م ەسەریف ز ر بەتووڕاییەوا بە مامۆس ا
جەالل نیهاشچ ەوا :بۆچچ بە گوردیچ ق ە ناگەیت؟" وادیاربوو
گە مار جیاووس شەژوور بەڕ وابەر ییچ قوتابیانە و شەنێو
مامۆس اگانیشدا ئەو ق انە بە جەالل نیهال ەوتبوو.
پاش ئەو رووداواس جەالل نیهال و ساش سەئیید(گە قوتابییەگا
پێیانداەوا"ساشەەاگوژ") داس یانۆ د بە گوردیچ ق ەگ د س
بە م ساش سەئیید ز ر گەم شە جەالل نیهال .شە سەردامچ
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قاس و داسە تچ گۆمۆنی ەگاندا شە سلێ انچس ساش سەئیدس
هەرواس ەزمەگانچ گە شە بنەماڵە م ەفا مەزهەر بوو س بە
تایبەتیچ نەس ینچ گیچ م ەفا مەزهەر گە بەڕ وابەر
قوتابیانە نێواندییچ سلێ انچ بووس بەوپەڕ رووهەڵ اڵ اویچ
و بێ ۆراییەواس دژ بە هەموو مافێو و تێۆۆیینێۆچ گوردانە
داجوو نەواس گە هەڵو چ نەس ین ەا شە یو نێۆچ دیۆەدا
باس ۆ دووا .شێ ادا دامەوێ بێژم گە مامۆس ا ئەح ەد ئیب اهی
قازیچ؛ هەر شەسەراتاوا بە گوردیچ ق ەیداگ د .گە وانەگە
بە ئارابیچ داەوتەواس ئەەەر قوتابییەس بەگوردیچ پ سیار
بۆ دایە شێچس بەگوردیچ وارامچ دادایەوا.
 79ـ دامەزراندنی نامەخانەی گشتیی بۆ سلێمانی لە یەن مارف جیاووکەوە
ەزمەتێۆچ دیۆە مار جیاووس بۆ ەەڵۆچ سلێ انچ گ دنەوا
بودجەیەگچ
نامەەانەیەگچ ەش یچ بووس گەبێجگە شەوا
تایبەتیچ هەبوو بۆ پەرتۆگۆڕینس ەو نداوارا و ەێ ەوازانچ
سلێ انیش ەەشێو پەرتۆگیا گ د بەباربوو نامەەانەگە.
شەوانە  :یێخ محەم ەد ەابس مار جیاووس ەۆ س یێخ
نەقیبس مامۆس ا نەج ەدین مەالس
رائووفچ سەیدنوور
قادرئاەا حاجچ مەال سەئید(مامچ جەمال حەگی )س مەال ئەشچ
سەحا و باوگ  .ساڵێو بەرشەوا مار جیاووس بۆ ێ بە
س اندار سلێ انچس نامەەانەیەگچ ەیۆە شەالیە حۆومەتەوا
دامەزرابوو .بێجگە شەواشس هەر شە سا نچ بی ەگانەوا
گەسانێو هەبوو گە دوگانچ پەرتۆگی یییا گ دبوواواس بە م
ئەوانە نامەەانە ەش یچ نەبوو و پاش ماوایەس داە ا  .جا
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چۆنۆە ئەو سەردامە پەرتۆگچ گوردیچ یەگجار گەم بوو .
ز ربە هەراز ر ئەو پەرتۆگانە باربووگ ا بۆ نامەەانە
ەش یچ ئارابیچس فارسیچ و ت گیچ بوو  .باش بی م نایە یو نچ
پەرتۆگیانەگە شە سەراتاوا شەگوێ بووس بە م دوایچ هاتە
یو نێو بەرامبەر مزەەوتچ ەەورا .ماوایەس مامۆس ا فەوز
چوارپۆشیچ
قوتابیانە
بەڕ وابەر
رایید گە گۆ
نامەەانەگە .هەموو
"ەازیچ"(غاز ) بووس گ ا بەگارەێڕ
گەسێو دای وانچ بیێ شە نامەەانەگە؛ بەەۆڕایچ پەرتۆس
بیو نێ ەواس بە م ئەەەر یەگێو پەرتۆگێۆچ بیواس ایە و
بیب دایە داراواس دابوو بارم ەیەس دابنێ .ئێ ە شەبی م
نەماوا بڕ ئەو بارم ەیە چەند بوو .سا نێو دوا ئەواس
هاوبی گۆچۆ دووس نووسەر و ر ینبی ئەبدوشال جەوهەر(1920
ا  )1982/6/1گە یەگێو بوو شە حەوتەوانە گاژیوس بووبە
بەڕ وابەر نامەەانەگە.

 80ـ فتوادانی مە مستەفای حاجی مە رەسووڵ بۆ کوشتنی هەققەکان
حاجچ مەال
یەگێو شە گ داوا ە اپەگانچ مەالم ەفا
راسووب(م ەفا سەفواا) ف وادانچ بوو بۆ گوی نچ هەققەگا س
بەبیانوو ئەواوا گە ەوایا سەرەەورا هەققەگا مامە رازا
و
بەهاوئاینیەگانچ ەۆ ەوتووا؛ "نو ژ نەگە س ر ژوو نەە
نەچن بۆ حەج" .ئەمەش شە گاتێۆدا گە ز رداریچ بەرامبەر
ە ابووا گار
هەققەگا س بەپێچ پیال س شە دژیا
بەسەرپەری ییچ ئێدمۆندس .بۆ بێزاریداربڕین بەرامبەر بەو
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گ داوا و هەڵو ە چەپە نەس هەققەگا داراقۆڵەیا هەڵگ ا
وس روویانۆ دا گەرگووس .شە گەرگووس سەئید ئەح ەد
ەانەقا( 1868ا  )1952پاراس نچ.
شەساڵچ 1940دا گە هێش ا یێخ ئەبدوشۆەری مابوو(یێخ
ئەبدوشۆەری ساڵچ  1942گۆچیدواییۆ د) م ەسەرییچ سلێ انچ
ئەح ەد بەەچ تۆفی بە ( 1963ا )1898س گە ز ر رگچ شە
هەققەگا بووس واس داڵێن شەبەرئەوا هەققەگا گاتچ ەۆ
پش گی ییچ یێخ مەح وودیا گ دبووس مامە رازا ب ا یێخ
ئەبدوشۆەری وس چەند گەسایەتییەگچ دیۆە هەققەگا بە
فەرمانچ بەڕ وابەر یچ(أم إداري) ە ا و ناردینیە گەرگووس
بەر دادەە .مار جیاووس گە سەر گچ دادەە بووس فەرمانچ
زیندانیچ نەدا بەسەریانداس بەڵۆو جۆرا مانەوایەگچ شە
گەرگووس بۆ چەند مانگێو بڕییەوا بۆیا .
شەساڵچ  1957دا گە مامۆس ا بووم شە قوتابیانە
نێواندییەگانچ گەرگووسس ر ژ ۆیا ەیانشاد نیش ا ئەشیچ
ئەسۆەریچ ەوتچ حەمەسوور(سەرن  :یەگێو بوو شە سەرگ دا
یۆریگێڕاگانچ هەققە) ەی اوا بە تۆمەتچ "تەەە و
بەرانیچ"(إباحیة) و "سۆسیاشی چ" و "دژایەتییچ ئی الم".
حەمەسوور شە زینداندا مایەواس هەتا گوداتا قاس شە
1958دا روویداس پاش ئەواس شە دادەەییۆ دندا
تەم وز
دارگەوا گە ئەو ق انە هەموو بوە ا بوو بۆ داگ ا .
ر ژنامەگانچ بەەدا؛ و نە حەمەسوور و هاوگارانیا شەبەردام
دادەەدا ب وگ داوا.
شە ساڵچ  1944دا حۆوومەا جاراگچ د گەوتەوا دژایەتچ
هەققەگا وس مامە رازا و چەند سەرگ دایەگچ دیۆە ە تن.
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ئەمجارا هەققەگا بۆ داربڕینچ ناڕازایەتییچ ەۆیا شە باتیچ
چەس"داراقوڵە" یا ە ا بەداس ەوا و .داراگەس داراچواشەس یا
دار بە ڵووڵو بوو .بە گۆمەب گەوتنە بەجێهێش نچ نێوچەگانیا
و روویانۆ دا گەرگووس و شەبەردام ماڵچ م ەسەریف دا بارەە و
بنەیا ە ت تا حۆوومەا ناچار بوو بە وتوو ژگ د شەەەشیا
وس چەند بەشێنێۆچ داپێیا س گە دوایچ بەجێچ نەهانینس تەنێ
شە ساڵچ 1949دا ر درا بە مامەڕازا بگەڕ ەوا بۆ گەشۆە س ا .
مامە رازا بە هۆ ماندوویەتیچ و ئازار ئەو چەند ساڵەوا
نەەۆیۆەوا و شە مانگچ یوباتچ  1961دا گە شە هەوشێ
مامۆس ا بوومس هەواڵچ م دنچ مامە رازاەەیشت پێ س ز ر
ەەمباربووم بۆ .
یایەنچ باسەس شە زس انچ  1945/1944دا مەال م ەفا حاجچ
مەال راسووب(سەفواا) ف وا گوی نچ مامە رازا و هەققەگانچ
دابووس بەبیانوو ئەوا نو ژ ناگە و ر ژوو ناە و ژنانیا
واس پیاوا سەربەس ن وس چەند مەالیەگچ دیۆەیچ هاندابوو شە
دژیا  .ر ژ ۆیا شەەەب باوگ چووین بۆال مامۆس ا یێخ
محەم ەد ەاب گە شە مزەەوتەگە باپی بەئێوارا د س ا
و میوانا گۆدابوونەوا .مامۆس ا یێخ محەم ەد ەاب ەوتچ:
"م ەسەریف مار جیاووس بە مەال م ەفا ەوتوواس جاراگچ
دیچ ق ە وابۆەیتس بە فەرمانچ بەڕ وابەر یچ داتنێ م بۆ
یو نێو هەر گوشلە بیۆیت .ئەم هەققانە گەسانێۆچ فەقی و
هەژار و بێ زیاننس تۆ بۆ ملچ ئەمانەا ە تووا" .ئێد ببڕا
ببڕا س مەال م ەفا نەیو ا فزگە بۆا .ئەم فەتوایە مەال
م ەفا بۆ گوی نچ هەققەگا شەالیە دوگ ۆر ئێزادینیشەوا
پش ڕاس ۆ ایەوا .یایەنچ باسە گاتێو مامە رازا ەلەیچ شە
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مەالم ەفا گ دبووس بۆ ئەو فەتوایە داواس مەال م ەفا
داڵێیت "نو ژنەگە " .نو ژ
ەوتبوو  :تۆ بەهەقەگا
گۆڵەگەیەگە شە گۆڵەگەگانچ ئی الم .مامە رازاش ەوتبوو شە
قورئاندا هاتووا"وأسجد ش بو ح ى یأتیو اشیقین"(گڕنووش ببە
ا
بۆ ەواگەا تاگو دڵنیا دابیت)ئێ ە دڵنیابووینس ئێد پێوی
بەنو ژ نییە" .یایەنچ باسە؛ "ح ى" شەزمانچ ئاراباندا ەەشێو
مانا هەیەس تاگوس تاواگوس بۆئەوا س هەتا ...ه د .د .ئێزادین
ەۆیچ شەال من ئەم رووداوا پش ڕاس ۆ داوا.
هەر شێ ادا دامەوێ ئاماژا بۆ ئەو وتارا بۆەم گە شە گۆنگ ا
نێونەتەواییچ ر ژهە تناساندا شە زان گە ئازاد شە بەرشین
شە بەهار 1979دا بە زمانچ ئەڵ انیچ شەبارا ئاین و
گوش وور هەققەوا پێشۆێش ۆ د.

 81ـ لەشکری سۆڤێت لە رۆژهەاڵتی کوردستان و بنەماڵەی رەزاخان
سۆڤێت شە
شەماوا دووامین جەنگچ جیهانییداس شەیۆ
بەیێۆچ ر ژهە تچ گوردس ا و ئازربایجاندا بوو .شەیۆ
بەری انیاش ەواروو ئێ انچ داەی گ دبوو .چۆنۆە رازاەا گە
بەپش گی ییچ ئینگلیزاگا بوو بوو بە یا ئێ ا شەجیاتچ یا
قاجارا س روو شە ئینگلیزاگا وارەێڕابووس ئەمیش هەرواس
رژ چ ئەتات سس بە م ئەم بە ئایۆ اس نەس واس ت گەگا بە
ڤەیارتیچس رازا یا هاوگارییەگچ توندوتۆڵچ شەەەب رژ چ
هی لەر داس پێۆ دبوو .شەبەرئەواس هاوپەی انا ز ریا شە
رازایا ( 1878ا  )24.07.1944گ د شە  1941/9/16دا واز شە
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بورەچ ئەف یقا
جۆهان
بهێنێ وراوانە
تەە ەگە
ەواروویا گ د .هەتا شە 1944/7/24دا شەوێ م د .ئەوجا
تەرمەگەیا هێنایەوا ئێ ا  .بە م گە رازایایا شەسەر تەەت
هێنایە ەواراواس شەجیاتچ و ؛ گوڕاگەیا س واتە؛ حەمەڕازایا
گ د بە یاس گە ئەویش ەەشێو شە باوگچ ز ردارت و هۆڤ بوو.
ئەم دانگوباسانە شەالیە بەیچ گوردییچ رادیۆ بەەداوا بە
گورتیچ پێشۆێشداگ ا  .هەواڵەگانچ بەیچ ئارابییچ رادیۆ
شەندا گە بە "هنا شند " ەۆ پێناسداگ دس دووروودر ژت بوو .
رادیۆ ئەنقەراش(بەیچ ئارابیچ) باسچ داگ د .ەەڵو شە
پێیۆیبووس بە م بەرامبەر
سلێ انچ الب دنچ رازایایا
هاتنەسەرگار گوڕاگە بێدانگ بوو  .گە گۆمار گوردس ا س
بە فەرمانچ حەمەڕازا یا رووەێندراس ئەوجا ەەڵۆەگە
دایانگوا"بابەس ئەمیش گوڕ باوگچ ەۆیەتچ".
 82ـ کۆتاییهاتنی جەنگ و بردنی مارف جیاووك لەسەر کارەکەی
گاتێو جەنگچ دووامچ جیهانیچ شە مانگچ ئەیلووشچ 1945دا
ئەتۆم ژاپۆنچ
ئەم یۆا بە بۆمبا
بڕایەواس پاش ئەوا
هاوپەی انچ ئەڵ انیا بۆمببارانۆ دس هێش ا مار جیاووس شە
گۆتاییهاتنچ جەنگەوا؛
سلێ انچ س اندار بووس بەبۆنە
بەژ گەوتنچ ئەڵ انیا نازیچ و ژاپۆ وس سەرگەوتنچ بەرا
هاوپەی انا س هەموو قوتابییەگانچ قوتابیانە نێواندیچ و
دوانێواندیچ شە باەەگە بەرامبەر ماڵچ م ەسەریف (باەچ
جیاووسس وتار ۆچ بەگوردیچ
ەش یچ) گۆگ اینەواس مار
پێشۆێشۆ د .شە ق ەگانیدا دیاربوو گە شە حۆوومەا بە ەلەییە.
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ئەوجا ساش روید س گە ەەڵۆچ بادینا و قوتابییچ پۆشچ
پێنجەم بووس بە ئارابییەگچ راوا و جوا وتار ۆچ پێشۆێشۆ د
و شەواداس داوا ئەوا گ د گە گۆمەڵچ ەەال (عصبة االم )
پێوی ە هەموو مافەگانچ گوردس بێ هیت گەمیچ و گورتییەس
(گاملة غی منقوصة) ا گە ئێ ەش ئەو ویانەم بی ماوا ا
بگەڕ نێ ەوا بۆ گورد.
پاش تەواوبوونچ جەنگس بەماوایەسس پاش نەور ز ساڵچ
 1946گە ەەڵۆچ سلێ انچ بە بۆنە دامەزراندنچ گۆمار
گوردس انەوا یاییا داەێ اس مار جیاووس شەسەر گار الب ا وس
ئەوجا س اندار ۆچ ئارابیا بۆ ماوایەگچ ز ر گورا هێنایە
سلێ انچ .پاش ئەویش حەسە تاڵەبانچ گوڕازا یێخ رازا
تاڵەبانیچ گ ا بە س اندار سلێ انچ.

 83ـ دامەزراندنی کۆماری کوردستان و دەنگدانەوەی لە سلێمانی
داەی گەر سۆڤێت و بەری انیا
شە سایە بوونچ شەیۆ
وس رووەاندنچ حۆوومەتچ رازایاس بزووتنەوا
شەئێ ا
زاوییەوا هاتە سەر زاویچ و
گوردایەتیچ شەژ
بۆ
گورد) گەوتە هەوڵدا
حیزبچ"ژ.س"(ژ ۆا )(ژیانەوا
سەربەەۆییچ گوردس ا و ەۆڤار "نیش ا " دارگ د وس قاز
محەم ەد گ د بە سەر گچ ەۆ  .قاز محەم ەدیشس سەراڕا
بەرە ییچ یۆڤێنیزمچ فارس و ئازارییە ت گزمانەگا س توانچ
داەۆیانیچ بۆا وس مەهاباد بۆا بە
گوردس ا
گۆمار
پێ ەە ەگە  .ئەمەش شەدوو ر بەندا ( )1946/1/22دا بوو.
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ەۆڤار "نیش ا " ئۆرەانچ ژ.س داهاا بۆ سلێ انچ و بە
ئایۆ ا داف ی ا وس ئەم داست و ئەو داس چ داگ د .هەر شەو
گاتەداس قوتابییانیچ قوتابیانەگانچ سلێ انچ وس ەەڵۆچ
نیش انپەروارس شەسەر یەقامەگا ەۆپێشاندانیا سازداگ د و
دایانیڕاند" :بژ گورد و گوردس ا "" .بژ پێشەوا قاز
محەم ەد"" .بژ ئازربایجا " .ژمارایەس شە مامۆس اگانچ
دوانێواندییچ سلێ انچس واس
قوتابیانەگەما (قوتابیانە
وادیع فەتحوڵ می زاس ئەح ەد ئیب اهی قازیچ( 25.11.1983ا
)1914س ساش ئەشیچ( 1986ا  )1914وس ژمارایۆچ باش شە
مامۆس اگانچ قوتابیانە سەراتاییەگا وس ەەڵۆچ دیۆەش
بەیدارییانداگ د تێیدا .هەر شە هاوینچ ئەو ساڵەداس پارتچ
د ۆگ اتچ گورد(شە  1946/8/16دا) دامەزرا .حۆوومەتیش جارێ
بێدانگ بووس چۆنۆە هێش ا بارود خ شە ئێ ا یەگالیچ
قوتابیانەگەما
نەبووبووا .شەەەب ئەوایدا بەڕ وابەر
می زاس گە شەیەگێ شە
مامۆس ا وادیع فەتحوڵ
ەۆپێشاندانەگاندا بەیداریۆ دبووس ەو زرایەوا بەەدا.

 84ـ دامەزراندنی پارتی دێمۆکراتی کورد
سەرن  :سا نێو دوا ئەوا شە مامۆس ا م ەفا نەری ا ( 1995ا
)1925م بی تس گە پارتیچ د ۆگ اتچ گوردس شە بەەدا شەماڵچ
ئەشیچ حەمد دامەزراوا وس شەو گۆبوونەوایەدا بۆ دامەزراندنچ
پارتچس دوگ ۆر جافەر محەم ەد گەری فەیلیچ (ب ا حەبیب
محەم ەد گەری فەیلیچ(گد 30.07.2013.شە شوبنا )س مەال
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سەید حەگی چ ەانەقینیچ( 15.12.1957ا  )1892باوگچ دوگ ۆر
هەڵۆەواس رایید باجەال و ەۆ (م ەفا نەری ا ) ئامادا
؛
بوو  .هەر بەپێچ زانیارییەگانچ مامۆس ا نەری ا
دامەزراندنچ پارتچ؛ پاش ئەوابووا گە مەال م ەفا بارزانچ
شە مەهاباداوا شەسەر پێشنیاز قاز محەم ەد؛ نامەیەگچ
شەم بارایەوا .ئەوانیش مەال م ەفایا
ناردووا بۆیا
هەڵبژاردووا بە سەر س و گاگە زیاد حەماەا گۆیچ و یێخ
یەگەم و
شەتییچ یێخ مەح وودیا هەڵبژاردووا بە جێگ
جێگ دووامچ حیزب.
گە شەگەرگووس مامۆس ا قوتابیانە دوانێواندییەگا بوومس
جار ۆیا بەهۆ مامۆس ا م ەفا نەری انەوا ئەو بەڕ زا(گاس
ئەشیچ حەمد بید هچ) م ناسچ .واس م ڤێۆچ هۆییار و
گە
یارازا گاروبار رامیاریچ هاتە بەرچاوم .دوایچ بی
شەسەردامچ یەڕ گوردگوژییچ مەالیچ و جەالشیچ دا گەنێویا
نابوو"ب اگوژیچ" ەی اوا و شەنێوب اوا .یایانچ باسەس
شەسەردامچ یەڕ مەالیچ و جەالشییدا شەو ا نەبوومس بە م
دانگوباسەگا داەەیش ن پێ  .چەند ساڵێۆیش گەوت ە نێوا
مەستوود بارزانچ و جەالل تاشەبانییەوا بۆ یەڕواس اند و
ئای یچ.

 85ـ کوشتاری کرێکارانی کۆمپانیای نەوت لە کەرکووك
شە مانگچ تەمووز 1946دا گە قوتابیانەگا شە پشوودابوو س
شە سلێ انچ دانگ ب وبوواوا گە شە گەرگووس پۆشی یەش
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گ ۆار گورد گوی ووا وس ژمارایەگچ ز ر ب یندارگ دووا.
بەهۆ ئەو ر ژنامانەوا گە شەو ر ژانەدا شە بەەداوا داهاتنە
سلێ انچ و داگەوتنە داست باوگ س زانی ا گە ر ژ و پێش
ئەواس گۆمەڵێو شە گ ۆاراگانچ گۆمپانیا نەوتچ ئێ ا IPC
گە بەداست ئینگلیزاگانەوا بووس داوا چاگۆ دنچ ئاس چ
گ ۆەیا گ دووا وس هێنداس داەوازیچ دیۆەییا هەبووا گە
پێواندیچ بە پیشەگەیانەوا بووا؛ بە م بەڕ وابەر ییچ
گۆمپانیا نەچوواتە ژ ئەو باراواس ئەوانیش شە ەۆڕاپانێو شە
سازگ دووا وس
"ەاورباەچ(باەچ ەاورا ) ەۆپێشاندانێۆیا
داوینەتە بەر ەوشلە .ر ژنامەگانچ بەەدا گە باوگ
پۆشی
دایۆڕین و هەردووگ ا دامانیو ندنەواس شەسەر گ ۆاراگانیا
گ دبوواوا .ئەوا ئاەام شێبووبێ ئەوایەس گە شە سلێ انچ هیت
گاردانەوایەگچ گۆمەڵیچس یا بێزاریداربڕینێو بە نووسین؛
شە
بنێ درێ بۆ ر ژنامەگانچ بەەداس دژ بەو گوی ارا
گ ۆارانچ گەرگووس گ اس رووینەدا.
نازان شە هەوشێ س مووسڵس بادینا س ەانەقین هیت جۆرا
بێزاریداربڕینێو پێشاندرابێ بەرامبەر بەو گوی اراس تەنانەا
شە گەرگووس ەۆ دا بێزاریداربڕینێۆچ بەگۆمەب پێشاننەدرا.
یایەنچ باسەس شەو گاتەدا یەش مانگێو دابووس گە گۆمار
محەم ەد
بە سەر گایەتییچ یەهید قاز
گوردس ا
تێدا ب وداگ ایەواس
دامەزرابوو .گۆمار چەند ر ژنامە
نایەتەوا بی م شە گاتچ تەمایاگ دنچ ئەو چاپنامانە گە شەو
سەردامەدا هەبوو و ەەیش وونەتە داس ا س ی ێو نووس ابێ
شەو بارایەوا .ئەمەش بەڵگەیە بۆ ناهۆییاریچ گۆمە یەتیچ.
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 86ـ لەسێدارەدانی چوار ئەفسەرە کوردەکە
بەڕووەانچ گۆمار گوردس ا شە ساڵچ  1947دا؛ ەویار
رژ چ ئێ ا شەسەر گورد قورس بوو .شە بەرابەیانچ ر ژ
 19حوزای انچ 1947دا چوار ئەف ەر گورد شەسێدارادرا :
رائید روگن ئێزاا ئەزیز(گە دازەی انچ سانحە گیچ ئەمین
زاگچ( 10.07.1948اا  )1880بوو)س مالزم محەم ەد مەح وود
قودسچس نەقیب م ەفا ەۆیناوس رائی ەەی وڵ ئەبدوشۆەری س
گە شەەەب یێخ ئەح ەد بارزانچ(  01.11.1969ا )1892؛
واسیچ
گ دبوواواس پاش ئەوا
راداس چ ئێ ا
ەۆیا
ئەبدوشتیاله بەڵێنچ دابوو شەسێدارا نەدر نس بە م هەموویا
فەرمانچ شەسێدارادا دارچوو بۆیا  .حوگ چ شەسێدارادانچ
یێخ ئەح ەد بارزانچس بەهۆ پی یچ و هێنداس بایەەچ
دیۆەواس الب ا و گ ا بەزیندانیچ هەتاهەتایچ .یایەنچ باسەس
گاتێو گە شە قوتابیانە نێواندیچ زوبێ (بەس ا) مامۆس ا بووم
شە 1957داس یێخ ئەح ەد بارزانچ شە یو نێۆچ نێزیو بەس ا
زیندانیچ بوو .ز ر هەوڵ دا بی ە سەردانچ وس وتوو ژ و بۆەم
شەەەڵچس م ەسەرییچ بەس ا رایید نەجیب( 1906ا  )1986بوو
گە گۆنە نووسەر ۆچ گورد بوو .ناسیاو ۆچ ئاراب گە
هاوڕ یەتیچ شەەەب رایید نەجیب هەبووس هەوڵیدابۆم ال
رایید نەجیب گە ب وان دوو دامژمێ یێخ ئەح ەد ببین س
بە م راز نەبوو .یێخ ئەح ەد شە ە تووەانەدا مایەوا؛ تا
گوداتا قاس و رووەانچ یانشینییچ ئێ ا  .پاش ئەوا
بەراڵ گ اس ژیانچ ەۆیەەی یچ هەڵبژرادس تا شە 1969/1/11دا
گۆچیدواییۆ د .ئەم چاوپۆیینە شە شەسێدارادانچ یێخ ئەح ەدس
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چوار ئەف ەراگە نەە تەواس بەشۆو حوگ ەگە جێبەجێۆ ا .باش
شەبی مەس ئەو یەوا گە دابوو بۆ بەیانییەگە ئەف ەراگا شە
بەەدا شەسێدارا بدر ن 18\19.06.1947س شە سلێ انچ
ەۆپێشاندانێو گ ا .ئەو یەوا شەماڵەوا بوومس نانچ ئێوار ا
ەواردبووس چایی ا داەوارداواس ەو ا شە دانگچ هەرایەگچ
ەەورا بوو .شەەەب باوگ چووینە داراوا تا بزانین چییە .شەڕێ
گاس حەمەفەراجچ گوڕ حاجچ فەقێچ یاڵی ا شە بەر
ئەسحابە سپچ دا پێگەیشت بەراو ماڵەوا داڕ یشت .باوگ
شێیپ سچ ئەوا چییە؟ ەوتچ؛ ئەمشەو ئەف ەرا گورداگا
دایانەوێ بە
شەسێدارا دادر نس هێنداس شە ەەنجەگا
ەۆپێشاندانێو گار و بۆە گە شەسێدارا نەدر ن .شەەەب باوگ
شەەۆپێشاندارا نێزیۆبووینەواس نێزیۆە  100ا  120گەسێو
واس ابوو .
جاداگا
دابوو  .ەەشۆێۆچ ز ر شەشێوار
بۆ
ئام
داگ د"ئەفوو
هاواریا
ەۆپێشاندارا
زاب ەگا "(شێبوردنچ ەش یچ بۆ ئەف ەراگا ) .ەۆپێشاندارا
بەراو ماڵچ م ەسەریف حەسە تاڵەبانچ گەوتنە جووڵەس باوگ
و ئەزیش شە شێوار یەقامەگەوا شەەەڵیا داڕ یش ین .شەبەر
ماڵچ م ەسەریف؛ چەند گەسێو شە ەەڵۆەگە ر درا پێیا بینە
ژووراوا .پاش ماوایەس ەوتیا م ەسەریف ەوتوویەتچ؛ بەڵێنچ
یا
نەدر نس
شەسێدارا
"یا
وارە توواس
شەبەەدا
شەسێدارادانیا دوابی ێ" شەمە دڵنیا نی س گامیا بوو .بە م
ئێد ەۆپێشاندارا س بەرا بەراس ساردبوونەوا .چەند گەسێو
س ویا شە باوگ گ د و شەم بارایەوا گەوتنە ق ەگ د  .باوگ
ەوتچ" :سەی گە بۆ ئەم گۆس ە ەەورایەس سەا گەسێو
دامداگەنەوا شەم یارادا" .گە ەوتیا ئە چچ بۆ ایە باش
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بوو؟ باوگ ەوتچ" :دابوو هەر شە ر ژ بڕیار شەسێدارادانەواس
شە هەموو گوردس اندا ەەڵو داس چ بە غ و(مانگ تن) بۆ دایە{
سەرن  :باوگ بە مانگ تنچ داەوا"غ و" گە ئەمە ئۆس انییەگا
فەڕان یچ  greveاوا واریانگ تووا :ج.} .
شەویە
گارمەنداگانچ حۆوومەا نەچوونایە سەر گاراگانیا  .مەالگا
شە مزەەوتەگاندا شە دژ حۆوومەا ق ەیا بۆ دایە .بەسەا
گەس هیت ناگ ێ وس باواڕناگەم حۆوومەا بەم درانگ یەوا
بڕیار ەۆ بگۆڕێ" .شەەەب باوگ ەەڕاینە ماڵەوا .بەڵێنەگە
حۆوومەتچ ئێ ا در دارچووس ئەەەر ئەو در یەس در حەسە
تاڵەبانچ نەبووبێ .چۆنۆە هەر ئەو یەوا شە دامەوبەیانیچ
و
شەسێدارادرا
حوزای انچ  1947ئەف ەراگا
19
تەرمەگانیا هێندرانەوا بۆ یاراگانچ گوردس ا  .فایە
بێۆەس بە هەڵبەس ێۆچ نیش انپەروارانە بەجۆش؛ هەس چ
ەەڵۆەگە بزوواند .تا ئەو هەندازایە شەبی م ماوا ئەمە بوو:
سسر ژ ە یا و ماتەمەس
ئاشەم دڵچ پڕ شەەەمەس
روو ئاس ا هەوروو تەمەس
بۆ جوانەمەرەانچ واتە .سس
رافی چاالگیش شە ەۆڕس انچ سەیوا وس شەگاتچ نای نچ
محەم ەد قودسچ و م ەفا ەۆیناوداس ەوتچ" :ئەوا ەوناهچ
ئاراب نییە .ەوناهچ ئی یت ار ئینگلیزا" .ئەو سەردامەش
سەردامێو بووس گە تازا بی چەپێ ییچ ئێ اقیییانە گەوتبووا
نێو گورداوا.
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چەند ساڵێک دوا ئەوا گە چوومە بەەدا وس جارجار چاوم بە
مار جیاووس داگەواس جار ۆیا ەوتچ" :ز ر هەوڵ دا شەەەب
واسیچ و نوور سەئید گە بڕیار شەسێدارادانیا بۆ بۆە بە
زیندانیچ هەتا هەتایچ" بە م رازینەبوو  .ەوتیا ؛ "هەر گورد
شەسێدارانادر نس راواس ەس ئارابیش شەسێدارا دادر ن".
ەوت (واتە مار جیاووس ەوتچ :ج ) .هەموو ئارابیش شەسێدارا
بدا س گورد ۆچ م دوو زیندوو نابێ ەوا".
جیاووس راوانچ یادبێس ز ر شەسەر بارزانییەگانچ
مار
داگ داوا وس بە "شێقەوماو" دادانەقەڵەم .پەرتۆگەگە "مأساا
بارزا اش ظلومةس" بغداد  1945ەۆڤانێۆە بۆ ئەو هەڵو ە .
مار جیاووس؛ واس شە ق ەگانیدا دیار بووس تۆفی واهبچ و
بە"ەاین" دازانچ.
ئەمین زاگچ وس ماجید م ەفا
شەنووسینەگانیشدا دیاراس گە تۆفی واهبچ بەوا تاوانبار داگا
گە بۆ بەرژاواندیچ ەۆ و راە تنچ دڵچ ئینگلیزاگا رازیبووا
گە گوردس ا بۆ ێ بە"ئایوورس ا " .ئەمەش شە پەرتۆگچ
اش ظلومة بەەدا "1945دا بە ر نچ
"مأساا بارزا
دیارا(سەرچاوا پێشوو).

 87ـ گواستنەوەی شوێنی قوتابخانەکەمان
شەەەب داس پێۆ دنچ ساڵچ ەو ندنچ 1947؛ قوتابیانەگەما
ەو زرایەوا بۆ مەڵبەند ۆچ نو دروس ۆ او شە ەەڕاگچ چوارباخس
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نێزیو ە د یێخ محێدین و مشی اوا و ەەڕاگچ جووشەگا س گە
ئەو دامە دای اییەس بووس چاییانەیەگچ هاوینانە شێ بوو.
ژووراگانچ قوتابیانەگە ەەورابوو  .جێیەگچ ەەورا بۆ البۆر
فیزیو و گی یا و ژینەوارناسیچ تەرەانۆ ابوو .ساڵۆنێۆچ
ەەوراش بۆ گۆبوونەوا و یانۆگاریچ .بەپێیەوانە
مەڵبەنداگە پێشوواواس گە چوارداو بەدیوار ەی ابووس داور
ئەم قوتابیانەیە بەراڵ بوو .هیت ەانوو دوگانێۆچ شە نێزیۆەوا
نەبووس بەڵۆو بەراو ەیەزاردا دایت بوو .بەیێۆچ نێوەۆیچ شە
تەنیش ەوا هەبوو .ماوایەس مامۆس ا جەالل نیهال واس جێگ
گارەێڕ گاریداگ دس دوایچ مامۆس ا مووسا سەمەد
هەوشێ یچ( 1920ا  )1986گ ا بەبەڕ وابەر .ساش سەئید؛
گ ابوو بە پشۆنەر شە بەڕ وابەر ییچ زانیاریچ .چەند
مامۆس ایەگچ نو شس یەس شەدوا یەس هێن ا  .مامۆس ا
حەمە حەمەساش بە س بوو بە مامۆس ا مێژوو(گە دوایچ
چوو بۆ ئەم یۆا بۆ ەو ند و دوگ ۆرا شە مێژوودا وارە ا و شە
سەردامچ قاس دا بۆ ماوایەس بووبە مامۆس ا شە زان گە
بەەدا) ئەبدوشجەبار ئاشووسچ و ساش ئیب اهی باقووبەیچس
هەردووگیا بۆ زمانچ ئارابیچ .مامۆس ایەگچ می یچ بۆ
مات اتیو(نێواگەی شەبی نەماوا .شە مات اتیۆدا باش نەبوو).
سلێ ا سەئید ئەش ەشالی(سلي ا س ید اش الی) بۆ مات اتیو و
فیزیوس ئیب اهی ئەزیز د نچ بۆ فیزیو .گامیل تۆما بۆ گی یا.
ئەم سیانە دوایچ مووس ویچ بوو  .هەر سێۆیا شە بابەتچ
ەۆیاندا ز ر یارازابوو  .می ەر هێ ڤ  Hamvry Bollبۆل بۆ
زمانچ ئینگلیزیچ .شەم مامۆس ایە ز ر سووت ا وارە اس
بەتایبەتیچ شەبارا داربڕینچ ویەگانەوا بەیێوایەگچ راست.
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بەداەەوا ز ر نەمایەوا شە سلێ انچ و ەو زرایەوا بۆ نەجە س
نایی ینیا
ەەشێو گ داوا
تەحەڕڕوراگا
پاش ئەوا
بۆلس
می ەر هێ ڤ
بەرامبەر نواند .پاش ەواس نەوا
مامۆس ایەگچ ەەڵۆچ باقووبەیا هێنا بۆ زمانچ ئینگلیزیچس
نێو ئەح ەد ئەبدوشجەبار بوو .م ڤێۆچ هێ ن و شەسەرەۆ بوو.
بنووسچ قوتابیانەگە م ەفا فەندیچ هەر شەیو نچ ەۆ
مایەوا؛ ژوور ۆیا دابوویە نێزیو ئاوداس یانەگا  .یەگێو بوو
شە د س ەگانچ یێخ محەم ەد ەابس گۆنە مەال بوو .شە
1947اوا ئەبدوش ەجید
نێواڕاس چ مانگچ تەباخ(ئاب)
حەسە واشیچ مووس ویچ( 1987ا  )1905بوو بە بەڕ وابەر
زانیاریچ(مدی اش ار ) شە سلێ انچ.

 88ـ سەرژمێرییی دانیشتووانی سلێمانی لە  1947دا
واس شەنێو ەەڵۆدا باسداگ ا؛ حۆوومەتچ ئێ ا هەر ( )10ساب
جار و؛ سەرژمێ ۆچ دانیش ووانچ شە هەموو ئێ اقدا داگ د .شە
پاییز ساڵچ  1947دا بەتەواویچ شە  1947/10/19دا ئەو
سەرژمێ ییە گ ا .س اندار ئەو سەردامە سلێ انچ حەسە
تاڵەبانیچ( 2000ا  )1913بوو{سەرن  :یێخ حەسە تاڵەبانچ
گوڕازا یێخ رازا تاڵەبانچ بوو :ج } .قانوونێو بۆ ئەو
دابوو بە
سەرژمێ ییە دارچووبوو؛ گە داسە تێۆچ ز ر
وابزان
دانیش ووا (نیووس).
گاربەداس چ
گاربەداست(بەڕ وابەر فەرمانگە دانیش ووا ) شە سلێ انچ
تایەربەەچ نیووس بوو .بەپێچ قانوونەگەس تایەر بە دای وانچ
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داوا شە هەرگەسێو بۆا؛ بۆەو ە ەزمەتچ راپەڕاندنچ
گاراگانچ سەرژمێ ییەوا .ئەو سەربز و بۆ دایەس سزا دادرا.
فەرما دارچووبوو بۆ هەموو مامۆس اگانچ قوتابیانەگا گە
بین شە ەونداگاندا ئەو گارا بۆە  .ئێ ە قوتابییش گە
ەەیش بووینە پۆشچ سێیەم وس واگو ەوت قوتابیانەگەما
ەو زرابوواوا مەڵبەندا نو یەگە س دابوو شەنێو یاردا ئەو گارا
بۆەین .بۆ گار ئەو ر ژاشس هەر قوتابییەس دینار ۆچ
وارداە ا .چەند ر ژێ شەوابەرس ئەو قوتابییانە دان ابووین بۆ
سەرژمێ یچس گۆگ اینەوا شەهۆڵێۆچ نامەەانە ەش یچ گە
بەرامبەر مزەەوتچ ەەورا بووس باەێۆچ ەەورایچ هەبوو .شەوێ
چەند دامژمێ و رایانهێناین بۆ پڕگ دنەوا شی ەگا وس ئەو
پ سیارانە گە نووس ابوو  .هەر یەگەما چەند ماڵێۆچ
پێ پێ درابووس گە بیێ شەو ما نە نێو و تەمە و پیشە و
راەەز(نێ یا مێ) شەەەب ئایین و زمانچ دایو و ئەو زمانانە
دانیش ووانچ ماڵەگە بنووسێ .ئەو ر ژا
دایانزانێ و...ه د
پشوو هەموو فەرمانگەگا بوو .گەسیش مافچ ئەوا نەبوو
شەماب بیێ ە داراواس مەەەر نەەۆیێو پێوی چ بە
پاییز بووس
وارز
نەەۆییانە بووایە .جا شەبەرئەوا
بەیانییا درانگ ئاس ا ر ناس دابوواواس ئێ ەش دابوو
گاراگەما س واتە هۆڵچ
بەیانچ شە مەڵبەند
گاتچ()7
نامەەانە ەش یچ ئامادابین .ر ژ ۆیش بەرشەواس حەسە
تاڵەبانچس هەر شەوێس وتار ۆچ بەگوردیچ دا وس باسچ ە نگیچ
سەرژمی یچ گ د وس داوا شە هەموو ەەڵۆەگە گ د هەوڵبدا
سەرژمێ ییەگە بەڕ ۆوپێۆچ بەڕ وابیێس ئەو ر ژا ()6
بەیانچ؛ شەماب چوومە داراوا بەراو مەڵبەند گاراگە وس
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فۆرمەگا و ژمارا دارەە ماڵەگانیا دایە داس  .ئەوجا
شەو وا بەراو ئەو ەەڕاگە چووم گە ماڵەگانچ تێدابوو  .یەگێو
شەو ما نە ەانوویەگچ ئەمارتە بوو .گە شەدارەەم داس پیاو و
بە جلۆچ ئەف ەرییەوا وس بەڕوویەگچ ەۆیەوا وس بە ئارابیچ
ر ژبایچ گ د شێ وس ەوتچ فەرموو وارا ژووراواس داراوا ساردا.
منیش هەروا بە ئارابیچ وارامچ ر ژبایییەگەی دایەوا و
پ سیاراگان گ د شیچ .شەژ بابەتچ زمانچ دایۆداس شەەۆمەوا
بێ پ س نووسی "ئارابیچ"س چۆنۆە بە ئارابیچ ق ەیۆ د
شەەەڵ  .گە فۆرمەگەم تەواوگ د وس دامە داس چس یەگ ەر
تووڕابوو و هەڵیووس ەوتچ :گێ بەتۆ ەوا گە شەژ زمانچ
دایۆدا بنووسیت "ئارابیچ"؟ ەوت  :مامە ئەواتە جەنابت بە
ئارابیچ ق ەداگەیتس ەوتچ :ئەواتا تۆیش بە ئارابیچ ق ە
داگەیت واس من .ئایا تۆ ئارابییت؟ ەوت  :نا .گوردمس بە م
گوردیچ دازان " ەوتچ :تۆ گوردیچ دازانیتس چۆنۆە شێ ا
شەدایۆت بوویت .گە بۆ من بنووس ێ زمانچ دایو ئارابیچس ئەو
دامە بە ئاراب دادر ە قەڵەمس شەگاتێۆدا شە تۆ گوردت م" .ئەم
ق انە ز ر بە ە ژیچ و تووڕایچ داگ د .داوا شێبۆردن گ د و
فۆرمەگەم ەۆڕ  .گە گاراگان تەواوگ دس فۆرمەگان ب داوا بۆ
سەن ەراگە .شەوێ راییدافەندیچ قادرافەندیچ ەەوراس
دراوسێ ا (باوگچ گاس حیش ەا و مێ د ئەتێ ەا گە
وارە تن و
شەیوینێۆچ دیۆەدا نێوم ب دوو ) گارمەند
سەی گ دنچ فۆرمەگا بوو .تۆمار ۆچ ەەورا شەبەردامدا بووس
وتە گەسەگانچ (نێو و یو نچ شەدایۆبوو و تەمە و ...ه د)
بەراورد داگ د بەو زانیارییانە گە شەنێو تۆماراگەدا بوو .
ئێ ەش شەبی مەس نێو ەوند و بە "قەمەراا شچ درابووا
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قەڵەمس راییدا فەندیچ ەوتچ :ئەوا "قەمەراا شچ"نییە
"قەمەرتلچ"یە"{ .سەرن " :تلچ" شە زمانچ گوردیدا بە مانا
"پەنجە"دێ :ج.} .
ئەف ەراگەم
ئێوارێ گەچوومەوا ماڵەواس ئەو رووداوا
ەێڕایەوا بۆ باوگ و ەوت  :ئەو ئەف ەرا بە ئارابیچ ق ە
داگ د و گەنووسی زمانچ دایۆچ ئارابییەس ز ر تووڕا بووس
ەوتچ :ئەەەر وابنووس ێس ئەوا بە ئاراب دادر ە قەڵەمس
شەگاتێۆدا گوردا و شە منیش گوردت ا" .باوگ ەوتچ" :ر ڵە
گوردییزانین ی ێۆە وس ەۆبەگوردزانین ی ێۆچ دیۆەیە .بە ملیۆ
گورد هە زمانچ ەۆیا گە گوردییە نازاننس بە م ەۆیا بە
دگ ۆر فوئاد
گورد دازانن" .بۆ ئەمەس باوگ ن وونە
هێناویەواس ەوتچ؛ دوگ ۆر فوئاد گە ت گەگا ملیا گ د بە
سێدارادا شەسەر گوردایەتیچس دوو ویە گوردیچ نەدازانیچس
پێیانگوتبووس تۆ گوردیچ نازانیتس بۆچچ داڵێیت گوردیت؟
ەوتبوو " :چۆنۆە ەۆم بە گورد و گوردس انیچ دازان و ئەم
هەڵبەس ە داربڕیبوو:
می اتچ پدر در

گی در بز منع ایلەیە جو باغچ جناند
ەی ارز ەانە بزمدر
"گێ رێ شەئێ ە داە ێ بیینە نێو ئەم باەچ
بەهەی ە(مەبەس چ گوردس ا بوو :ج .) .ئەم بەهەی ە می اتچ
وس ماب ماڵچ ەۆمانە" .ئەم
باوگ انە وس داچینە نێو
هەڵبەس ەم چەند جاراگچ دیچ شە گاگە رایید یەوقچ و مامە
یاگی مەج وومیش بی ت .بەڕاس یچ ەۆیە م و باوگچ وا
هەبێس ب وانێ وارامچ پ سیاراگانچ بداتەوا و ەومانەگانچ
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بڕاو نێ ەوا{ .سەرن ( : )1مەال م ەفا بارزانچس شەسەردامچ
یۆریچ ئەیلووشدا شە یەس ەگانچ سەتە رابوردووداس شە
وارامچ ر ژنامەوانێۆچ ئەوروپاییدا گە شێچ پ سیبوو :گورد
گێیە؟ ەوتبوو  :ئەو گەسەیە گەەۆ بە گورد بزانێ .من ئەم
ناسنامەیە گوردم شەساڵچ 1947دا و بەو بۆنەیە سەراوا شە
باوگچ ەۆم بی ت :ج} .
{سەرن ( :)2بەپێچ سەرژمێ ییچ ساڵچ 1947ژمارا ەەڵۆچ
157س555س 2و پیاوا
132س814س 4بوو گە ژنا
ئێ ا
975س258س 2بووس واتە ژمارا ژنا پ بوو شە پیاوا }
{سەرن ( :)3ساڵچ  1957سەرژمێ ۆچ دیۆە شەئێ اقدا گ ا .ئەو
سەردامە شە گەرگووس مامۆس ا قوتابیانە نێواندییەگانچ
موسەڵ و ر ژهە ا و ر ژئاوا ئەوێ بووم .گە زانیاریچ
شەبارا سەرژمێ ییەوا بەنووسین ب وگ انەوا شە گەرگووسس
فۆرمەگا بە ئارابیچ و ت گ انیچ ب وگ انەواس گوردییا
تێدانەبوو .شەوبارایەوا وتار ۆ نووسچ شەژ سەرنێو "بۆچچ
ە اینە پش گوێ؟" بەنێو "ج" .اوا واتە جەمال نەبەزس گە شە
ەۆڤار هەتاو ژ(1957/9/30 )109دا و شە ر ژنامە "ژین"دا
شە ژ(1957/9/26 )1362دا ب وگ ایەوا .یایەنچ باسە ئەو
سەردامە ئەو سەرژمی ییە گ اس فازیل تاڵەبانچ سەر گچ
یاراوانیچ گەرگووس بوو .هەر شەو ساڵەدا( )1957مامۆس ا
م ەفا نەری ا شە گەرگووس ر ژژمێ ۆچ گوردیچ دارگ دبووس
بێ ئەوا رایە(اجازا) شە حۆوومەا واربگ ێ بۆ شەچاپدانچ س
بەچاپچ ەەیاندبوو .پێیوابوو رایەوارە تن بۆ چا ؛ هەر بۆ
پەرتۆس پێوی ەس نەس بۆ ر ژ ژمێ  .شەسەر ئەواس نەس هەر
مامۆس ا نەری ا ەی اس بەشۆو ئومەر بێۆەسیش گە گورد ۆچ
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ر ینبی و ئازادییواز بووس سا نێۆچ دوور و در ژ شە
گونەدوگانێۆدا بەرامبەر سەرا گەرگووسس بەزاح ەا جێچ
دانیش نچ ەۆ تێدادابوواواس پەرتۆگچ گوردیچ داف یتس
بەهۆ ف ی نچ ر ژژمێ اگەوا ەی ابوو .گە ئەمەم بی ت؛
وتار ۆچ توندوتێژم شە هەف ەنامە "ژین" سلێ انیدا نووسچ
دژ بە هەڵ وگەوتچ گورددوژمنانە گاربەداس انچ گەرگووس.
بە ب یۆاریچ(گەفاشەا)
مامۆس ا نەری ا
پاش ئەوا
نێوەۆ
بەراڵالگ ابووس چووبووا بەەدا و گێشەگە بە ڤەژی
سەئید قەزاز ەەیاندبوو .سەئید قەزاز بە تەشەفۆ ەەشێو ق ە
راقچ بە م ەسەرییچ گەرگووس بەیی حەداد ەوتبووس
پێیگوتبووس ئەوا مامۆس ا نەری ا د ەوا گەرگووس دابێ ر ز
بگ یت .بەیی حەداد داوا شێبوردنچ شە مامۆس ا نەری ا
گ دبوو .مامۆس ا نەری ا شە الپەڕا (" )144بی اوارییەگانچ
ژیان "دا گە شەبەەدا شە 1994دا چاپۆ اواس باسچ ئەم
بەسەرهاتە و وتاراگە من داگا گە بۆ بەرە یچ شە مامۆس ا
نەری ا نووسیبووم .ئەم وتارا شە پاب چاالگییەگانچ دیۆەمدا
شە گەرگووگەوا بۆ
راهەندگ دن
هەموو بوونە هۆ
إداري)
زوبێ (بەس ا) بەفەرمانچ بەر وابەر یچ (أم
ژمارا( 1957/10/9 )43340شە پاییز 1957دا.

 89ـ سەردەمی راپەڕین(وثبة)ی 1948
شە هەف ە یەگەمچ سەراتا ساڵچ 1948وا ەۆپێشاندا شە
بەەدا دژ بە وازاراتچ ساش جەب ( 06.06.1957اا )1895
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داس یپێۆ د و بەرابەرا بوو بە راپەڕینێۆچ ەەشێ س گە
جەماواراگە بەز ریچ ەو ندگاراگانچ گۆشێژاگانچ بەەدا و
قوتابییا بوو  .شەواداس پ شە بی ت گەس گوژرا و نێزیۆە
 80گەس شەەەڵو و پۆشی ب یندار بوو  .شە 1/27دا راپەڕین
جەب گە وازنامە(إس قاشة)
ناچارگ دنچ ساش
بووبەهۆ
شەبەرپ سیار یچ بداتە واسیچ ئەبدوشتیاله .ئەمەش بوو
گەوتنچ حۆوومەتچ ساش جەب و بوونچ سەیید
بەهۆ
محەم ەد سەدر(مح د اشصدر) ( 03.04.1956اا )30.10.1883
بەسەر گڤەژی ا وس هەڵوایاندنەوا پەی انچ پۆت س ماوث
 Portsmouthگە ساش جەب شەەەب بەری انیا بەس بوو  .شە
ر ژانچ ەۆپێشانداندا وس شەئەنجامچ بەیەگداداندا شەەەب
پۆشی س ژمارایەس شە ەۆپێشاندارا شە بەەدا گوژرا  .شەوانە؛
مەهد
محەم ەد
ئاراب
هۆزانچ
ب ایەگچ
جەواهی یچ( 01.01.1997ا  )26.07.1899وس بەڕ ۆەوا
دوگاندار ۆچ گورد ەەڵۆچ سلێ انچ گە شەو گاتەدا بۆ
گاروبار بازرەانیچ شەبەەدا بوو بووس بەەوشلەیەگچ و ڵ گوژرا.
زڕەو زیچ
ئەم بێ اوا گوژراواس نێو قادر حاجچ ئەبدوڵ
بوو گە بە "قاشە چاویین" بەنێوبانگ بوو .گە تەرمەگە
هێن ایەوا سلێ انچ؛ ژمارایەگچ ز ر ەەڵو چوونە نای ن و
پ سە " ئەمەش بوو بە هۆیەس بۆ ناڕازاییداربڕین شە
سلێ انچ .تەنانەا ئارابێۆیش شە بەەداوا هاتبوو بۆ
شە نای نچ و پ سەگەیدا .قوتابییەگانچ
بەیداریۆ د
قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندیچ سلێ انیشس پاش راپەڕینس
هەرڕ ژا ناڕ ژ و ەۆپێشاندانچ ەەورا ەەورایا ر ۆداە ت وس
بەراو بەردارگچ سەرا وس
شە قوتابیانەوا داگشا

281

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ب ایەتییچ گورد و
دایانیڕاند"بڕووەێ ئی یت ار"س "بژ
ئاراب" .مانگ تنیش شەچوونە پۆشەگانچ قوتابیانەس بوو بوو بە
بەرنامە ر ژانە .ز ربە ز ر قوتابییەگا مانیانداە ا شە
چوونە ژوور پۆشەگا  .هەموویچ بۆ ئەوا نەبوو گەدژایەتییچ
رژ چ فەرماندارییچ ئێ ا بۆە س بەڵۆو ەەشێۆیش هەبوو گە
حەزیا بەەو ند نەداگ د .گە ئەزموونچ نیوا ساب هاتە
پێشەواس ئەو گاتە شە پۆشچ سێیەمدا بووم .ز ربە هەرا ز ر
قوتابییەگا مانیانگ ا شە ئەزمووندا  .ژمارایەگچ یەگجار
گەم مانیاننەە ا .باش شەبی مەس ئەز و ئەشچ ەەفوور یاڵیچ
دوو گەس بووین شە پۆشچ سێیەمدا گە مان اننەە ا .پاش
ماوایەسس وازاراتچ زانیاریچس شە بەەداوا مامۆس ا محەم ەد
ئەشچ م ەفا قەراەیچ( 1972ا  )1896گە پشۆنەر مات اتیو
بوو شە وازاراا وس ەۆ ەەڵۆچ سلێ انچ بووس نارد بۆ
قوتابیانەگەما و ەو یگ ا شە داەوازییچ ئەوانە ەۆیا
دایە ناساند  .یەگێو شە
قوتابییەگا
بەنو نەر
داەوازییەگانیا ئەوا بووس پەی انچ نێوا ئێ ا و بەری انیا
هچ ساڵچ  1930بەجار و البب ێ وس ەەشێو داەوازییچ
رامیارییچ دیۆەس گە مامۆس ا محەم ەد ئەشچ م ەفا ەوتبوو ؛
وس
دانووس
و داەوازییەگان ا
ئەمانە هەموو راوا
داراوا و سەر گوازی ا  .ئەوجا
بەرزیانداگەمەوا بۆ وازی
ساب گە قوتابییەگا
ەوتبوویا س دابێ ئەزموونچ نیوا
نەیانداواس البب ێ و دووباراش نەگ ەوا .مامۆس ا محەم ەد
ئەشچ م ەفا ەوتبوو "ئەمەیا نابێس ئەمەس نە داەوازییەگچ
ەەشێ یچ و رامیارییە وس نە داەوازییەگچ گۆمە یەتییە.
قوتابیانە جێچ ەو ند و فێ بوو و تاقیۆ دنەوایەس ئەوایا
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الناب ێ" .پاش ماوایەس ئەزموو دووبارا گ ایەواس ئەز و ئەشیچ
ەەفوور و ئەوانچ دیۆە گە ئەزموونیا دابووس جاراگچ دیچ
ئەزموونەگەما دووبارا گ داوا .هەرچەندا مافچ ئەواما
هەبوو دووبارا نەگەینەوا .یایەنچ باسەس گە شەساڵچ 1957دا
شە قوتابیانە نێواندییچ زوبێ (بەس ا) مامۆس ابوومس مامۆس ا
ساش اشبدر بەڕ وابەر قوتابیانەگەما س ئەم رووداوا نێوا
مامۆس ا محەم ەد ئەشچ م ەفا قەراەچ و قوتابییانچ
سلێ انچ؛ چەند جار و ەێ ایەوا بۆما  .بەڕ ۆەواس ر ژ ۆیا
شەپڕ مامۆس ا محەم ەد ئەشچ م ەفاس واس پشۆنەر مات اتیو
هاا بۆ قوتابیانەگەما وس بەپێۆەنینەوا ق ەگە ساش اشبدر
جەەت گ داوا.
سەرن  :مامۆس ا محەم ەد ئەشیچ م ەفا قەراەیچس ەەڵۆچ
قەراخ(زاردیاوا) بوو.
سەر بە یار چۆە
باەا
شەدوانێواندیچ رویدییە سەربازیچ شەبەەدا شە سەردامچ
شەیۆ یچ
ئۆس انیچ داەو ندبوو س ئەوجا شە گۆشێژ
ئەس ەمووب ەو ندنچ ەۆ شەبەیچ هەندازیاریچ سوپایچ دا
تەواو گ دبوو .بە ژی اگیچ و بلی ەتییەگچ یەگجار ف اوا
ناس ابوو بەتایبەتیچ شە مات اتیۆدا .شە 1922دا ەەڕابوواوا
ئێ ا و ز ربە پەرتۆگەگانچ هەنداسە و جەب و ژمێ گاریچ
قوتابیانە نێواندییەگانچ ئێ ا بەرهەمچ ویچ بوو  .پشۆنەر
مات اتیو بوو شە وازاراتچ زانیاریچ ئێ اقدا.
" 90ـ تەحەڕڕوڕ" و "پارتی"
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چەپیچ؛ واس
چەند ئێ اقییەگچ ئارابچ سەر بەبەرا
ئەبدوشیەتای ئیب اهی س داەوازییەگیا پێشۆێش بە حۆوومەا
حیزبێو بەنێو "حزب اش ح ر
گ دبوو گە ر بدرێ پێیا
اشوطني"(حیزبچ رزەارییچ نیش انیچ)یەوا داب ەزر نن وس
گ دبوو.
هاوپێیچ داەوزییەگەیا
حیزبەگەیا
بەرنامە
چاواڕوانیانداگ د رێ بدرێ پێیا  .چاواڕوانۆ دنەگەیا ز ر
پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا س
در ژایۆێشا .جا شەبەر ئەوا
بەجار و ر بەندگ ابووس ئەوا بە سووسەیەس سەر بە حیزبچ
گۆمۆنی ت بووایەس توویچ ەێ اوگێشە و ە تن و نانبڕین دابووس
الیەنگ انچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا گە بەنهێنیچ گاریانداگ دس
شەم ماوایەدا گە هێش ا حۆوومەا بڕیار نەدانچ رایە
بە"حیزبچ رزەارییچ نیش انیچ" نەدابووس بەگورتەنێو ئەو
حیزبەوا"تەحەڕڕوڕاگا " ەۆیا دادایە قەڵەم .بۆیە نێویا بە
" تەحەڕڕوڕاگا " ر یش بوو .ئەمانیش هەرواس پارتچ
گۆمۆنی چ ئێ ا ؛ ئێ اقییچ بوو و گوردس انیا بەبەیێو
شەئێ ا دازانچ وس دایانگوا پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا "نو نەر
گ ۆار و جۆتۆار و نیش انپەروارانچ هەموو ئێ اقە وس ەۆ
ئەەەر حیزبێۆچ گوردیچ هەبێس ئەوا حیزبچ بۆرجوازییچ گورداس
نەس حیزبچ چینچ گ ۆار و جۆتۆارس چۆنۆە شەیەس و تدا تەنێ
یەس حیزبچ "پێشڕاو" دابێ بۆ"ر بەریۆ دنچ گ ۆار و جۆتۆار".
گۆمۆنی ەگا باسچ "پڕ شی اریا"یا داگ د شەجیاتچ گ ۆارس
یا گارگەر .دیارا؛ پ وشی یاریا و گارگەر وگ ۆار و پاشە
هەموویا یەس یت نینس بە م ئەوا ویە "پ شی ار"یا
پێیۆیبووس گە جەمال ئاەا(جەمال حەگی ) دایگوا ئەمانە
یێخ
"حیزبچ پڕوپی اڵن" و بەهەڵبەست ەەشێو جنێو
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رازایانە ر ۆی بوو شە دژیا  .هەرچچ "پارتچ د ۆگ اتچ
گورد"بوو گە شە هاوینچ 1946دا دروس بووبوو بە چاوشێۆەرییچ
حیزبچ د ۆگ اتچ گوردس ا گە شەئێ ا شەالیە یەهید قاز
محەم ەداوا شەسەر داروپەردوو حیزبچ "ژ ۆا " دروس ۆ ابووس
دایگوا"پارتچ د ۆگ اتچ گوردس نو نەر گ ۆار و جۆتۆار
گوردا وس بوونچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا شە گوردس اندا
بوونێۆچ ناڕاوایە و نابێ ببێ" .ئا شەم دوو جۆرا بار
سەرنجەوا وس شەو گاتەواس دوو ر باز دژ بەیەس شە بایوور
گوردس اندا دروس بوو س ر باز ئێ اقیچ گە ر باز پارتچ
گۆمۆنی چ ئێ ا بوو وس ئەو سەردامە بەنێو "تەحەڕڕوڕ"اوا
پارتچ
گوردس انیچ گە ر باز
هاتبووا گایە وس ر باز
د ۆگ اتچ گورد بووس ئەەەرچچ هێش ا "گورد"اگە نەگ دبوو بە
"تەحەڕڕوڕ"؛
"گوردس انیچ" .هەرچچ چۆنێو بێس ر باز
و گەیەس بوو بۆ بوونە ئەندام شە پارتچ گۆمۆنی چ ئێ اقدا.
ئەو قوتابییانە سلێ انچ گە سەر بە ر باز "تەحەڕڕوڕ"بوو س
دژ ئەو قوتابییانە بوو گە سەر بە ر باز "پارتچ"بوو .
هەرچەندا پارتییەگانیش چەینچ "تەحەڕڕوڕ"اگا س یەگێ ییچ
سۆڤێت و س اشین و شێنینیا واس بت داپەرستس بە م
تەحەڕڕوڕاگا س پارتییەگانیا هەر بە "نۆگەر ئی یت ار و
دارابەەێ یچ" دادایە قەڵەم وس هەریەگە بەداور ەۆ
شەجیاتچ پەناب دنە بەر وتوو ژ زان انەس بەجنێو شەیچ
یەگدییا سواخ دادا .هەر بۆ و نە تەحەڕڕوڕاگا شە نەور زدا
دایانگوا:
"ئەم مانگەس مانگچ مارتەس
هەموو ەەواد و پارتە".
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جەمال حەگی یش(جەمال ئاەا) گە داس چ هەڵبەس وانیچ
هەبووس بە هەڵبەس ێو چووا مەیدانەوا بۆیا گە هەمووی باش
بی نەماوا.
"تەحەڕڕوڕ شەگەریش دارچوو بوو بە جاش
حیز وەەواد تەحەڕڕوڕس گێ سەد گەریا بە پاش"
داوا شێبورد داگەم شە ەو نەراوا .ئەمە مێژوواس دابێ واس
ەۆ بی ە بەرچاو .بە م مایە پێۆەنینیشە!
دیارا هەموو تەحەڕڕوڕ و و هەموو پارتییەس وانەبووس بە م
ئەوانە "وانەبوو " شە هەردووال ز ر گەم بوو  .شە تەحەڕڕوڕا
چاالگەگا س چەند قوتابییەس دیاربوو  :حەسەینچ مام بەگ س
حەمە ساش قەزازس ئەح ەد حاجچ ساشحچ قاس س حەمە
بابلێ(گاگە فەالی) ( 1990ا )1928دارا تۆفی س نادر هەورامیچس
سۆفچ .شە پارتییەگانیش گاس حیل چ ئەشچ
گەری
یەریف( 1998ا  )1930ز ر چاالس بوو .ئێ ەش شەبی مەس گە
داگ د س
گاس حیل چ قوتابییانچ گۆداگ داوا و فێ
داس ەیەگیا بیێن :گێ ا حەپ ە؟ ئەوانیش بیێن"بارزانچ".
داس ە یەگەم بیێن":چی ا داوێ؟" داس ە دووام بیێن
"بەردانچ" .مەبەس یا شە بارزانچس یێخ ئەح ەد بارزانچ
بووس گە واس شەمەوبەر ەوت شەالیە رژ چ ئێ اقەوا ەی ابووس
نێزیو بەس ا زیندانیۆ ابوو .بێجگە شە گاس حیل چ ئەشچ
یەریفس مەح وود محەم ەد ئەوشێ و حەمە گەری ئەبدوشالشس
شە چاالگەگانچ پارتچ بوو س بە م واس گاس حیل چ ق ەزا و
یارازا نەبوو .
 91ـ بیروباوەڕی باوک بەرامبەر"تەحەڕڕوڕەکان" و "پارتییەکان"
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شەبارا "تەحەڕڕوڕاگا "اوا باوگ دایگوا :ئەمانە گەسانێۆنس
واس گوردا الیەنگ اگانچ حیزبچ "ئی حاد و تەراقچ" ت گە
ئۆس انییەگا  .ئەوانەس بەبێ هیت جۆرا بی گ دنەوا و
تێڕامانێو شە داسۆەوا و چارانووسچ گوردس بووبوونە
ت گەگا " شە گوردس انداس بەتایبەتیچ شە
زوڕناژانچ "ژ
سلێ انچ .شە ە اپەگاریچ دا دژ بەبنەماڵە یێخ مەح وود و
گوی نچ یێخ سەئید و هەواڵەگانچ شە مووسڵ داس یا هەبوو.
دوایچ شە سەردامچ فەرماندار یچ یێخ مەح ووددا گە بە
"جلیوار"نێویانڕ یبووس باسچ ب ایەتیچ و پێۆەواژیانچ "گورد و
ت س"یا داگ د وس داس یا شە گوردا نیش انپەرواراگا
داوایاند وس در یا هەڵدابەست بۆیا  .ئەوجا ەۆیا بە د ست
والیەنگ یێخ مەحاوود پێشاندادا وس داور یێخ مەح وودیا
دابووس نەیا داهێشت منەواراگا (ر ینبی اگا ) و ئەف ەرا
نیش انپەرواراگا شە یێخ مەح وود نێزیو ببنەوا .گەسێو
گە سەربەەۆیا نەبووایەس ر یاننەدادا بەتەنێ بیێ ە ال یێخ
مەح وود" .باوگ نێو چەند گەسێۆچ داب د گە بە جلیوار
تەقچس تایەر
ەۆیاردوواوا دایدانە قەڵەم :ئەحە
ئەمینەفەندیچ گە بە"گاتب مەس افچ" نێویڕ یبووس ئەوڕاح ا
بەەچ نیووس(ئەوڕاح ا شۆشۆس ئەوڕاح ا بابا ) .ئەز ەۆم
ئەحە تەقچ و ئەوڕاح ا بەەچ نیووس چەند جار و ال
باوگ دی بوو .پاش ئەواش چەند جار و دوور و در ژ شەەەب
ئەوڕاح ا بابا ەوتوبێژم گ دووا .دایوی ت ئۆباڵچ راب دوو
بیاتە ئەس ۆ یێخ مەح وود .هەوڵیا دادا ئەو رابوردووا
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ەۆیا

بەهێنداس بڕوبیانوو

هییوپووچ پاساو

ەەمارا
بدانەوا.
"ب ایەتییچ گورد و ئاراب"اوا گە
شەبارا
باوگ
"تەحەڕڕوڕاگا " گ دبوویا بە در ی س دایگوا" ب ایەتیچ
ی ێۆچ جوا و پێوی ەس بە م ب ایەتیچ شەەەب گام ئاراب؟ ەۆ
واسیچ و بنەماڵەگەیشچ هەموویا ئارابن .ب ایەتیچ مانا
واس یەگیییە .گورد و ئاراب واس یەس نینس ب ایەتیچ شەنێوا
ئاەا و م ۆێن دا دروست نابێ".
گەشەو سەردامەد اشەەەب باوگ داچووینە ەزمەا یێخ
محەم ەد ەاب شە مزەەوتەگە ەەڕاگچ سابوونۆەرا وس
ەەڵۆانێو داهاتن بۆ ال و باسچ ئەم ی انە داگ ا س باوگ
بی ورا ەۆ بە ئایۆ ا داەوا .شەبارا "پارتچ" یەگانەواس
باوگ دایگوا؛ ئەمانە بەناو یەگێۆەوا ق ە داگە س گە ئەو
گەسە ەۆ شێ ا نییە(مەبەس چ مەال م ەفا بارزانچ بوو:
ج ) .تا بزانین ئەویش شەم بارایەوا چچ داڵێ .بێجگە شەمەش
"تەحەڕڕوڕاگا " و
شەنێوا
هیت جیاوازییەس نابین
"پارتییەگا 'دا؛ هەردووگیا مۆسۆۆ بووا بە "مەگۆە"یا  .ەۆ
ئەەەر ویە گوردس ا بۆەی ەوا شێیا س دابنە "تەحەڕڕوڕ".
شەم روواوا باوگ ئامۆژەاریچ منچ داگ د گە الیەنچ هیت
الیەگیا نەە م وس دژایەتییچ هیت الیەگیشیا نەگەم وس
ەەریۆچ ەو ندنچ ەۆم ب  .منیش هەروام گ د.
"تەحەڕڕوڕاگا " گ داوا وایا دانواند گە ەۆیا واس
دوژمنچ گورد دادایەقەڵەم .بۆ و نە :پاش "راپەڕین"(وثبة)
 1948گە حۆوومەتچ ساش جەب ( 06.06.1957اا  )1895رووەا و
سەیید محەم ەد سەدر(صدر) وازاراتچ ئی اقیچ دروس ۆ دس
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هەڵبژاردنێو شە ئێ اقدا گ ا" .تەحەڕڕوڕاگا " واس سلێ انچ
گەسچ تێدا نەمابێس یەرییوششێیچ یۆڤێنچ ئارابیا پا وتبو
بۆ نو نەر ییچ سلێ انچ شەەەب ەوشە فەقێ محەم ەد
هەمەواندیچ گە دوایچ بوو بە پیاو نوور سەئیدس یەس گەس
نەبوو شە سلێ انچ یەرییوششییچ ئارابچ ەەڵۆچ راوا بناسێ.
شە ئەنجامدا ماجد م ەفا( 1974ا  )1896و ئەشیچ گەمال بە
( 01.08.1998ا  )02.10.1900بوونە نو نەر سلێ انچ.
 92ـ ئاینی ئیسالم لە قوتابخانەدا وەك ئامڕازێك دژ بە کۆمۆنیستێتیی
حۆوومەتچ سلێ انچس بۆ ئەوا چاالگییچ تەحەڕڕوڕ و پارتچ گز
بۆاس هەوڵیدا ئاین بۆاتە ئامڕاز و شە دژ ئەم دووانە .هەتا
ئەو گاتە وانە ئاین دادرا بە مامۆس ایانچ زمانچ ئارابیچ وس
ئەوانیش بەگاریانداهێنا بۆ ەزمەتۆ دنچ زمانچ ئارابیچ .بە م
پاش "راپەڕین"(وثبة) وس بەهێزبوونچ چاالگییچ گۆمۆنی یچ و
سلێ انچ گە
پارتچس بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ(م ار )
بەڕ وابەراگە ئەبدوش ەجید حەسە واشچ مووس ویچ بووس
جاروبارس ەۆیچ داهاا و باسچ ئاینچ ئی المچ داگ د بۆما س
ئەمجاس مەال م ەفا حاجچ مەال راسووشچس واس مامۆس ا
ئاین بەگ گ اس بۆ ئەوا وانە ئاین شە قوتابیانەگەماندا
بیێ ەوا .مەال م ەفا حاجچ مەال راسووبس بەڕاح ەا بێس
سەر بە تەحەڕڕوڕ و پارتچ
هەرچەندا ئێزادینچ گوڕ
گۆمۆنی یچ ئێ ا بووس بە م مەال م ەفا ەۆ س نەس هەر
دوژمنچ تەحەڕڕوڕس بەشۆو دوژمنچ هەموو گەسێو بوو گە شە
دژ حۆوومەا بووایە .شە پۆشەگەدا بە ئارابیییەگچ پەتیچ
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باسچ چاگە ئی المچ داگ د بۆما  .ئەو گاتە شە پۆشچ سێیەمچ
نێواندییدا بوومس ماوایەس بوو راپەڕینچ گانوونچ 1948
روویدابوو .بەتاقیۆ دنەوا دارگەوتوواس بەگارهێنانچ ئاینچ
ئی المس یا هەر ئاینێۆچ دیچ دژ بە گۆمۆنیزمس نەس هەر
نابێ ە بێهێزگ دنچ گۆمۆنیزمس بەشۆو دابێ ە بەهێزگ دنچ
ئەوانە گە بەنێو ئی المەتییەوا ەەریۆچ گار رامیارین.
ەەشێ شە سەرگ دا و تا گە دژ بە گۆمۆنیزم بوو س واس یا
و گاربەداس انچ
شێی او ئێ ا و ساداتچ تێ رگ او می
رژ چ ئەم یۆاس پێیانوابووس داتوانن ئی المەتیچ بەگاربهێنن
شە دژ گۆمۆنی ێ یچ و دایانوی ت بەبەرتیل و الیەنگ یۆ د ؛
موسی انە پەڕە اگا بۆە بە د س چ ەۆیا س ئەمانەس نەس
هەر بەهەڵە چوو و بەسس بەشۆوس یا سەریا تێداچووس واس
حەمەڕازاەانچ یا ئێ ا ( 27.07.1980اا  )1919و محەم ەد
می س یا
ئەنوار ساداا( 06.10.1981اا )25.12.1918
توویچ نش ییەگچ ەەورا هاتنس واس ئەم یۆا شە ئەفیان ا
حوسنچ موباراسس گە
بەداس چ موجاهدین و تاشیبا و س می
گ داوا بۆ ئییوانچ موسل ین(ب ا
سا نچ ساب بوار
موسی انەگا ) تا؛ بەهێواییچ و شەپەناوا ەۆیا بەهێزگ د وس
پاش شەنێوب دنچ موباراسس ماوا ساڵێو داسە تیا ە تە
داست .هەرواها سەرگ داگانچ پارتچ و یەگێ یچس گە
شەالیەگەواس واس ەۆییزمەتییچ بۆ رژ چ ئێ ا وس شەالیەگچ
دیۆەوا بۆ راە تنچ هاوسەنگییەس دژ بە بەرهەڵ ۆاراگانیا س
سا نێو ماس اویا بۆ ئی المیییەگانچ بایوور گوردس ا
گ دس تا ئەواتا شە مزەەوتەگانەوا بە ئایۆ ا جنێو دادا پێیا
وس هەڕایە داگە شێیا وس بەف وادا بۆ گوی نچ ئەوانە
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شەەەب بی وباواڕیاندانین؛ ت س و شەرزیا شە گۆمەڵگەدا
ە وواتە سەرپێ .هەر ئەم سەرگ دانە پارتچ و یەگێ یش
بوو گە سا نچ ساب؛ بەربەراگانچ هەموو جۆرا بی گە و
بزووتنەوایەگچ نەتەواییچ گوردیا گ د وداگە س گەچچ
هێنداس شە گەسانچ ەەمژا و ەۆ بە چەپیچ و گۆمۆنی زا س
پارتچ و یەگێ یچ بە دوو حیزبچ "نەتەوایچ" دادانە قەڵەم وس
بەواس مۆر ەەوجێ یچ شەەۆیا دادا .

 93ـ شێخ لەتیفی کوڕی شێخ مەحموود( 12.05.1972ـ  )1917کەوتە
تەقەکردن لە خۆپێشاندەران
پاش راپەڕینچ (1948/1/27وثبة)س داوروبەر
ر ژ ۆیا
پاینیواڕ بووس گاتێو تاق ێو قوتابیچ شە سلێ انچ شە
ەۆپێشانداندابوو دژ بە "ئی یت ار"س بەڕ ۆەوا یێخ شەتیف
بەسەریدا
بەالیاندا تێپەڕیبووس ئەوانیش قیژاندبوویا
شە یێخ
وسهاواریا گ دبوو"ب ێ دارابەەێ یچ" وس گە پ
شەتیف نێزیو بووبوونەواس یێخ شەتیف ت سابوو شێیا س بە
دامانیەگە س گە هەمیشە پێچ بووس چەند تەقەیەگچ بە
ئاس اندا گ دبووس بۆ ب واپێۆ دنیا  .پۆشی و حۆوومەا هیت
راواند ۆچ بەرامبەر یێخ شەتیف وارنەە ا .ر ژ دوا ئەوا
گە چوومە قوتابیانەس هەردوو بەرداس ەگە(فەڕڕاش)
قوتابیانەگەما مام نوور و مام ئەح ەد گە هەردووگیا
م ڤچ سادا و نەەو نداوار بوو س باسچ یێخ شەتیییا داگ دس
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یەگێۆیا ەوتچ"دو نێ یێخ شەتیف واس ئی امچ ئەشیچ گەوتە
داست .جاراگچ گە گەس ناتوانێ ق ە پێبیێ" .منیش ەوت
مامە ....تۆ ئی امچ ئەشییت دیوا" .ەوتچ":ناس نەمدیواس بە م
قورئا باسچ داگا" .گە ئەوا ەوا پێۆەنین بە ق ەگە هاا
و بێدانگ بووم .ئەو ر ژا قوتابییەگا هەوڵیا دا بیۆە بە
سەرینەە اس هێند ۆیا
مانگ تنس بە م مانگ تنەگەیا
نەهاتنە پۆشچ وانەواس شەداراوا ژووراگانەوا سەریا دانایە
پەنجەراگا و دایانگوا":وارنە داراواس ب اگان ا گوژرا " .وا
دیار بووس ت سێو گەوتبووا دڵچ ز ر و شە قوتابییەگا و
هەبوو بۆ
تەنانەا ەەڵۆیشەوا .مامۆس ایەگچ می ی ا
مات اتیوس دایگوا شەمەوالس بەیەو ناو ێ شەماب بێ ە داراواس
شەوگاتەوا گە یێخ شەتیف تەقە گ دووا ز ر دات سێ .گەری چ
سۆفچ گە هاوقوتابی ا و گۆمۆنی ێۆچ ز ر هیشو بووس
پێیگوا ":جا با تەقە بۆاس چچ شەداست دێ با بیۆا" .ئەوا
راس یچ بێس شەو گاتە بەدواوا؛ "تەحەڕڕوڕاگا " وریایانەت
چاالگییا دانواند و؛ حۆوومەتیش ورداورداس گەوتە ناسینیا وس
ەۆئاماداگ د بۆ شێدانیا  .حۆوومەتیش گە هیت گ داوایەگچ
نەنواند دژ بە یێخ شەتیفس داریی ت گە حۆوومەتچ چینچ
دارابە و داس ڕ یش ووا وس ئەم گ داوایە یێخ شەتییچ بە
"بەرەی یۆ د شەەۆ " دایە قەڵەم .راس ەس "تەحەڕڕوڕاگا "
یووڵیا شێ هەڵۆێشابووس بە م هیت پێوی چ داگ دس یێخ
شەتیف شەو گاتەداس ەۆ شە ەۆپێشاندارا نێزیو بۆاتەوا؟
یایەنچ باسەس پێش ئەوا ئەقید ئومەر ئەشچ ببێ بە جێگ
فەرمانچ
بە
وس
سلێ انچ
س اندار(م ەسەریف)
بەڕ وابەرانە(أم إداري)س یێخ شەتیف بگ ێ و بە ەی اویچ
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راوانە ەواروو ئێ اقچ بۆاس گۆمۆنی ەگا شە سلێ انچ
ەۆیا شە یێخ شەتیف نێزیو گ داوا وس شەسەر بنیینە
"دوژمنچ دوژمن د س ە" شەەەڵچ ر ۆۆەوتن .یێخ شەتیف شە
ەواروو ئێ ا ماوایەس واس داس بەسەر ژیاس پاش گوداتا
شەیۆ شە ئێ اقدا شە 1958/7/14داس یێخ شەتیف بەراڵ گ ا
وەەڕایەوا سلێ انچ و گۆمۆنی ەگا چوو بە پی ییەوا .بە م
حۆوومەتچ گەری قاس هەرچەندا بابە ئەشیچ ب ا یێخ
شەتییچ گ د بە ڤەژی (وازی )س هیت جۆرا فەرمانبەر ییەگچ بە
یێخ شەتیف نەدا.
سەرن  :هێنداس شەوانە گە سەردامچ الو یچ ژیانیا جۆرا
هەڵو ت و گ دار ۆیا هەبووا و دایانەوێ ەۆڵچ بەسەردا
بۆە و ەیا بەسەراوا بڕو ننس داڵێن یێخ شەتیف گاتێو
تەقە شەەۆپێشاندارا گ دووا سەرەۆش بوواس ئەەەرنا هیت
شەدژ ەۆپێشاندارا و ئامانجەگانیا نەبووا .نامەوێ پ
شەسەر بدو تەنێ دابێژم"روو در ز راش" .ئەز بەتەواویچ
ئاەام شەوا هەیە گە پێواندیچ گۆمۆنی ەگانچ سلێ انیچ بە
یێخ شەتییەواس شەو گاتەوا داس یپێۆ د گە یێخ شەتیف
شەسەردامچ س اندار یچ (م ەسەرییێ چ) ئومەر ئەشیچ دا شە
سلێ انچ شە زینداندا بوو.
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 94ـ تووتنناسییی باوک و محەممەد(؟) سەکران
باوگ یەگێو بوو شە تووتنناسە هەر بایەگا س چۆنۆە ماوایەس
شە گڕین و ف ی نچ تووتندا گاریۆ دبووس شە سەردامێۆدا گە
و دایی یت .گە
تووتنچ داگڕ
هەرگەسە ەۆ
تووتن
بەڕ وابەر ییچ ەش ییچ تاگداس ییچ(إنحصار)
دامەزراس حۆوومەا تووتنچ شە ەاوا توووتنەگا داگڕ و
تووتنەگە داگ د بە جگەرا .شە چلەگانداس باوگ دوو جار گ ا
بە یارازا پلەدانا بۆ جۆر تووتنس هەر جارا بۆ یەش
مانگ .گە تووتنچ جۆتۆار و بهاتایە بەرداس چ باوگ س ئەەەر
جۆراگە شەنێوا یەس و دوو بووایەس بە یەس بۆ دانووسچ.
ەۆ ئەەەر شەنێوا دوو و سێ بووایەس بە دوو بۆ دانووسێ.
ئەەەر شەنێوا سێ و وارنەە تن(رفض) بووایەس بە سێ بۆ
دانووسچ .شەپاب باوگ دا دوو گەسچ دیۆەش واس یارازا
دان ابوو ؛ یەگێۆیا یەگ انێو و بوو؛ گە چاویشچ گز و ەو شچ
ە ا بووس ئەو گارایا دابوویەس بەهۆ ئەواوا گە ەزمچ
یەگێو بوو شە ڤەژی ا گورداگا  .پیاو ۆچ ئارابیشیا شە
محەم ەد سەگ ا بوو(.سەرن  :شە
بەەداوا ناردبوو نێو
پێشنێواگە دڵنیانی س بە م پاینێواگە "سەگ ا " بوو .ج) .
ئەوا گە باوگ بۆ هەژاراگانچ داگ دس بۆ ئاەا و بەەزادا و
دارابەەەگانچ نەداگ دس گاتێو تووتنەگەیا داهاتە ەانەگە
بۆ پشۆنینچ .باوگ دایگواس ئەوانە پارادار س نانیا هەر
شەسەر تووتنی ییچ نییە وس ئەەەر شە تووتنەگەییا ز ریا
داس نەگەوێ شە سامانەگەیا گەمنابێ ەوا .باوگ هەرچچ
یەگچ بگوتایە ئەو یەگ ابەەە دژ نەداواس ا .بە م باوگ دوو
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جار یەڕ و ناگۆگیچ بووس جار ۆیا شەەەب محەم ەد؟ سەگ ا و
جاراگچ دیچ شەەەب یێخ شەتییچ یێخ مەح وود .جار ۆیا س
یەگێو شەالدێ واس یەس فەردا تووتنچ هێنابوو بۆ
پشۆنین(فحص) .تووتنەگە واس باوگ دایگوا شەنێوا سێ و
وارنەە تن(رفض)دا بووبوو .باوگ و یەگ ابە بە سێ بۆیا
دانابوو .گاب ا ....سەگ ا ەوتبوو ئەم تووتنە هچ وارە تن
نییەس باوگیش پێیگوتبووس من بە سێ بۆ دادانێ  .ئەو پیاوا
هەژارا وس بە ئارابیچ پێیگوتبوو"واحد الزم ییا من اشله"
(م و پێوی ە شە ەوا ب سێ) گاب ا ئاراب(....سەگ ا )
ەوتبوو "ەەڕڕا ب اشله" جنێو بە ەوا دابوو .شەسەر ئەوا
باوگ داس بەجێ داس چ شە گاراگە هەڵگ تبووس ەوتبوو س یا
تۆ دابێ داربۆ یتس یا من ئەم گارا ناگەم" .گە هاتە ماڵەوا
ەلینامە(یۆاتنامە)یەگچ نووسچ و ب د بۆ دادەە .دادوار
سەگ انچ بانگۆ دبوو و پێیگوتبووس دازانچ ئەو ق ەیە سزا
شەو پیاوا و
شێبورد
شەسەراس هەس ە بیۆ داوا
هاوگاراگە (یەگ ا) بۆە و شەو گی ا گ دووی ە پەژیوا
ببەراوا .بەگورتیچس گاتێو ەۆم شەژووراگە باوگ بووم شە
ەانەگە حاجچ ئاەا فەتحوشالس سەگ ا هاا و داس چ باوگ چ
ماچ گ دس ئەوجا باوگ پێیگواس ئەمانە تووتن د نن بۆ ف ی ن
بەحۆوومەا هەموو واس یەس نینس هچ وایا تێدایە چەند مانگ
گارداگا تا فەردایەس تووتن بەرهەم داهێنێ وس بەوا ژیانێۆچ
گوشەمەرەیچ داباتە سەر .سەگ ا بەڵێنچ داس باوگ چ بیێ شە
گێشایەوا و تووتنچ
دارنەچێس باوگ یۆاتەگە
ق ە
الد یەگەش بەو جۆرا دان ا واس باوگ دایوی ت .جار ۆچ دیۆە
دامەقاڵە و ناگۆگییەگچ توندوتێژ شەنێوا یێخ شەتیف و
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باوگ دا روویداس بە م ئەمجاراس نەس هەر یەگ ابە س بەڵۆو ئەو
سەگ انەش پش چ باوگ چ ە ا .یێخ شەتیف تووتنێۆچ ز ر
هێنابوو بۆ پشۆنین و ئەو فەردانە گە تووتنەگەیا ز ر ە ا
بووس باوگ بە وارنەەی او(رفض) داینابووس شەسەر ئەوا یێخ
شەتیف تووڕا بووبوو و گ دبوو بە هەرا و بە باوگ چ ەوتبوو":تۆ
شە تەحەڕڕوڕاگا ە اپ یت" ئەم رووداواس ماوایەگچ گورا بوو
شە
یێخ شەتیف شەسەر یەقام تەقە
پاش ئەوا
تەحەڕڕوڕاگا گ دبوو .یێخ شەتیف نەی وانچ هیت بۆاس چۆنۆە
یەگ اش و سەگ انیش پش چ باوگ یا ە ا و ئەبدوشیاشی قوتب
گە بەڕ وابەر تاگداس یچ(انحصار) بوو شە سلێ انچ ز ر ر ز
باوگ چ داە ا وس دایزانچ گە باوگ شە تووتن دازانێس ەۆیچ
شەوباواڕادا بوو گە باوگ گار ۆچ باش داگا گە بۆ هەژاراگا س
ئەەەر تووتنەگەیا شەنێوا وارنەەی او و سێ دابێس بە سێ
بۆیا دادانێ وس داوڵەمەنداگانیش گە ئەمە نەگ ێ بۆیا س
نام شە ب ساندا .تەنانەا بابە ئەشیچ گوڕ یێخ مەح وودیش
ەش ییچ تاگداس یچ(مدی
گارەێڕ
بە ئەوڕاح ا جادر
انحصار اش بغ اش ام) ەوتبووس "هەرچەندا حەز شە چارا
باوگ ناگاس بە م باوگ بە پیاو ۆچ راست و بەویژدا دازانێ".
ر ژێ دوا ئەو هەرایە نێوا باوگ و یێخ شەتیفس ح ەینچ
مام بەگ گە تەحەڕڕوڕ ۆچ چاالس وس هاوڕ چ گەری چ سۆفچ
بووس شە قوتابیانە هاتە الم و ەوتچ" :ئافەرم بۆ باوگت .دو نێ
ا گە باوگت بە هە هەڵ وگەوتچ شەەەب یێخ شەتیف
بی
گ دووا" .هەرواها ەوتچ ":گە ئەواما بی ت ز رما پێیۆیبوو.
داس چ ەۆش بێ" .گەری چ سۆفیش گە تەحەڕڕوڕ ۆچ ز ر
چاالس بوو و شە پۆشچ سێچ نێواندییدا س ۆان ا شە تەنیشت
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یەگەوا بووس بەیی راییدیش گە تازا شە بەەداوا هاتبووا
سلێ انچس شەوالمانەوا بووس گەری یش ەۆییچ ەۆ بەو گارا
باوگ داربڕ و ەوتچ :تۆ هە نییە شەەەب ئەو گوڕا
دارابەەە(مەبەس چ ئەح ەد گوڕ یێخ رائووفچ سەید نوور
نەقیب بوو :ج ) .بگەڕ یتس ئەو گوڕا دارابەەەس باوگچ پارا
ئی یت ار شە ەی فاندایە" .دوایچ د ەوا سەر ئەم باسە.
باوگ حەز شەچارا م ڤچ ز ردار و دارابە و ەۆبەزشزا
نەداگ د .ئەو جۆرا گەسانە بە"موتەغەشیبە"(م غلبة ا گە
ویەیەگچ فارسییە و بۆ دارابە بەگاردێ) و "شەەوانەت س"
نێو داب د .دایگوا "ییخ شەتیف چەند ەوند ۆچ هەیە گە هیت
رانجچ پێوا نەگێشاو  .داوڵەمەنداس چ پێوی ییەگچ بەوا
بە پلە سێ بۆ
هەیە فەردایەس تووتنچ وارنەەی او(رفض)
دابنێ ؟ چۆ دابێ یێخ شەتیف و م ۆێنێو واس یەس تەمایا
بۆ ن؟ "یێخ شەتیفس باوگ چ بە "تەحەڕڕوڕ"دازانچس گەوا
نەبوو .ئەمەش ئەو سەردامە بوو گە یێخ شەتیف و
گۆمۆنی ەگا (تەحەڕڕوڕاگا ) ز ر دژ بەیەس بوو س بە م یێخ
شەتیف و پارتچ و د ۆگ ااس ز ر شەیەگەوا نێزیو بوو  .یێخ
شەتیف داڵدا پەنابەراگانچ هەردوو الیەنیانچ دادا.
یایەنچ باسەس گە شە هاوینچ ساڵچ 1956داس ماوایەگچ گورا
بەر شەوا یێخ مەح وود گۆچیدوایچ بۆاس شەەەب هاوڕ یان
یێخ ئەح ەد نەقیب و مامۆس ا ئەزیز محەم ەد(ئەزا
حەشەد وا) چووینە ەزمەا یێخ مەح وود شە ەوند داریۆەشیچ.
یێخ مەح وود بە باییچ باسچ گوڕاگانچ نەگ د .ەوتچ :هیت
یارمەتیچ نادا و بەالیدا ناچن .ئەم باسەی شە وتار ۆدا
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گ دووا شەژ سەرنێو "پاینیواڕ یەس شە ەزمەا گۆنە یا
گوردس ا یێخ مەح وود نەم دا"( .سەرچاوا نێوب اواگا )
سەی ئەوایەس دا ساب دوا ئەوا گە یێخ شەتیف شە سلێ انچ
شە 1948دا تەقە شە گۆمۆنی ەگانچ ئەو سەردامە گ د گە بە
"تەحەڕڕوڕ" نێویانڕ ییبووس گەچچ گە گوداتا ئەف ەراگانچ
ئێ ا بەسەرگ دایەتییچ ئەبدوشۆەری قاس شە 1958/7/14دا
روویداس نو نەر شۆچ گوردس انچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا گە
ئەح ەد ەەفوور بابا بووس شە گۆبوونەیەگدا گە شە یەو
 1958/7/16/15شە ماڵچ حەمە فەراجە فەندیچ شە سلێ انچ
گ دما وس بێجگە شە ئەح ەد ەەفوورس هەمزا ئەبدوڵ س حیل چ
ئەشچ یەریفس گامەرا موگ یچ(حەمە ئەح ەد تەها)س پار زار
ئەوڕاح ا فەراج و بەندا و هەندێ گەسچ دیۆەش بەیدار
بووین تێیدا بۆ باسۆ دنچ هەڵو چ گورد بەرامبەر گوداتا شە
ئێ اقداس ئەح ەد ەەفوور ەوتچ پێوی ە داوا بەردانچ یێخ
"بەربەراگانیچ
شەتیف بۆەین تاگو ببێ ە فەرماندا
ەەشێ (اش قاومة اشش بیة) .منیش ەوت س نابێ ئەوا بۆەینس دابێ
داوا بەردانچ هەموو ەی اوا رامیارییەگا بۆەینس نەس
گەسێۆچ تایبەتیچ .ئەم باسەی شە سەمینار "گوردس ا و
یۆریەگە "دا گ دووا گە شە ساڵچ  1971دا شە بەرشین بە
زمانچ ئەڵ انیچ پێشۆێش گ دووا شەبەردام گورد و د س انچ
گورددا .شە ساڵچ  1984دا گ اوا بە گوردیچ و شە ساڵچ  1985دا
شە سو د چاپۆ اوا و جاراگچ دیچ شە هەوشێ شە ساڵچ 2007دا
ئین ەرنێ دا
شە
سەمینارا
ئەم
چاپ ۆ دوواتەوا.
هەیەwww.kncsite.com. www.kurdbun.com:
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شێ ادا حەز داگەم باسێۆچ ق ەیەگچ ئەح ەد نەقیب بۆەم
بەرامبەر بەو ق ەیە راح ەتیچ گەری چ سۆفچ گە شە 1948
دا شە سلێ انچ ەوتچ باوگچ ئەح ەد نەقیب پارا ئی یت ار
شە ەی فاندایە.
 95ـ رەحمەتیی کەریمی سۆفی"خۆی نەدابووە بەر هیچ تایەیەك"
ساڵچ  1965بوو شە زان گە میونشن دامیو ند وس شە پاب
ەو ندنەگەی دا گارمداگ د .سەردامێو شە ئەڵ انیا بەهۆ
جەنگەوا و انبووس گار واس ەۆب وابوو .شە زان گە بەیێو
ەو ندگارا " بوو.
"گار
Studentenwerk
هەبوو نێو
داچووینە ئەوێ و گارما وارداە ا شە گارەەگا  .بەڕ ۆەوا
شەەەب هاوڕ چ قوتابیانەم ئەح ەد نەقیب
جار ۆیا
( 27.08.2008ا ( )10.11.1929گە شە گۆشێژ گش وگاڵیچ
میونشن داییو ند) و گوڕ ۆچ گۆریایچ بەشەش بیۆۆشە و گوڕ ۆچ
ئەڵ ا س چووین بۆ گارەەیەسس شەوێ دابوو تایەگانچ مەگینە
درو نە (ت اگ ۆر) گە ز ر ەەورا و قورسن شە شۆرییەس گە
شەبەردام ئەمار ۆچ ەەورادا راەی ابوو بهێنینە نێو
ئەماراگەوا .شەنێوا شۆرییە زابەشالحەگە و زاویچ ئەماراگەدا
ئاسنێۆچ پا دان ابوو گە یەگێو شەنێو شۆرییەگەوا تایەگە
بەسەر ئەو ئاسنەدا ەلۆر داگ داوا وس ئەوجا ئەح ەد واس
یەگەمین گەسس پەالمار تایەگە داداس واتە ەۆ دادایە
بەر س بۆ ئەوا ەوڕ گەم بۆاتەواس ئەوجا من گە شەپشت
یەش مەت واس ابووم پەالمار ۆچ
ئەح ەداوا و بە پێن
دیۆەم دادایەوا .ەو ندگارا ئەڵ انەگەش گە شەپشت منەوا
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بەچەند مەت و واس ابووس ئەویش پەالمار ۆچ دیۆە داداس
بەم جۆراس گە تایەگە داەەیش ە گوڕا گۆریاییەگە ەوڕ نەداما
و ئەویش دایواس اند و هەڵیداپەسارد بە دیواراگەدا .ئێوارێس
گاتێو گارما تەواو بوو .ئەح ەد و من گە تەمایا داموچاو
یەگدی ا گ دس واس ئایەوان ا شێهاتبووس چاو و ب ما شە
تۆزدا دیار نەمابوو  .ئەح ەد ەوتچ"تۆ سەی گە سەی گە ئێ ە
ەۆمانچ داداینە بەرس گەچچ ئەو بێنامووسە دایگوا پارا
ئی یت ارتا شەەی فاندایە" .ەوت "ئەو بێنامووسە گێیە"س ەوتچ
گەری چ سۆفچ" .ئەمە  17ساب بەسەر ق ەگانچ گەری چ سۆفیدا
ئەح ەدس
مابوو .ەوت
تێپەڕییبووس ئەح ەد هێش ا شەبی
گەری م دوواس ەوتچ :ق ەگانچ شە دڵ دا ماو  .ئەو ر ژ و ەۆ
نەدایە بەر هیت تایەیەس وس گەچچ ئەو ق انەیچ داگ د.
راوانچ هەردووگیا یادبێ .یایەنچ باسە گەری چ سۆفچ
دوایچ چووا نێو داس ە "نەج ە" (اشنج ة = ئەس ێ ا)اوا گە
چەند گەسێو بوو س شەوانە ەەفوور گەری س ئومەر ئەشیچ
ئەمین(هەندازیار)س ئەنوار حەماەاس ئەح ەد یێخ حەسە .
جیابووانەواس
ئەم داس ەیە شە پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا
دامەزر نەر "نەج ە" ئەگ ام یاموڵۆچ بوو .سەرگ دایەتیچ
بەهادین نووریچ (باس ) شە 1950اوا تا  1953در ژایۆێشا .شە
سەراتا یوباتچ 1953دا تاق ێو بە سەر گایەتیچ جەمال
حەیداریچ و ئەزیز محەم ەد شە سەرگ دایەتیچ بەهادین
نوور جیابوونەوا .ئەم گۆمەڵە بەنێو پارتچ گۆمۆنی چ
ئێ اقەوا ر ژنامە "رایة اششغیلة"یا دارداگ د .بەهادین
نووریچ ئەمانە شە حیزب دارگ د و ەەشێو تۆمەتچ قورسچ
ە ە پاڵیا  .بەهادین نووریچ هەڵوی چ فەهد بەرامبەر
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بەگێشە گورد بە هەڵوی ێۆچ هەشپەرس انە دایە قەڵەم و
ئازایانە گێشە گورد هێنایە بەر باس.
 96ـ دادوەر(حاک ) ئەوڕەحمان سەئید و فەیمەخانی کچی و زەکیی کوڕی و
بۆمباتێگرتنیان
ئەوڕاح ا سەئیدس ەەڵۆچ گۆیە بووس بە م شە بەەدا ەەورا
بووبوو .شەسەردامچ ئۆس انییدا شە ئەس ەمووب ەو ندبوو وس
شە پاش دروس ۆ دنچ داوڵەتچ ئێ ا شەالیە ئینگلیزاگانەواس
شە گۆشێژ مافیەل(حقو ) ەو ندبوو و گ ابوو بە دادوار(حاگ ).
ئەم ئەوراح ا سەئیداس ئەو پیاوایە گە دیوانچ حاجچ قادر
گۆیچ ( 1815ا  )1892شە بەەدا شە  1925دا شەچاپداوا .گە شە
سلێ انچ دادوار بووس ماوایەس دراوسێ ا بوو .پیاو ۆچ
تووڕاتڕ بوو .ز ر رگچ شە یێخ شەتییچ گوڕ یێخ مەح وود
بوو .چەند جار و گە شەڕێ شەەەب باوگ بووم وس چاوما بە
دادوار ئەوڕاح ا سەئید داگەواس پاش س و و هەواڵپ سینس
ق ەوباس داهاتنە پێشەوا دایگوا :حەیف گە ئەم یێخ شەتییە
گوڕ یێخ مەح وودا" .جار ۆیا شە دادەە بڕیار ۆچ سەە چ
شە دژ یێخ شەتیف دابوو.
یەو ۆیا هاوین بووس نێزیو نیوایەو .شە حەویە ماڵەوا
شەسەر جێگە نوس ن راگشابووم ەەریۆچ ەو ندنداوا بووم.
شەپڕ ناڵە بۆمبایەس هااس بە م چ ناڵەیەسس ەۆب و
وردابەرد شەسەر بانەگا ە ەەواراوا .هەمووما شە ماڵەوا
وامانزانچ بۆمبایەس شە گۆ نەگە تەنیشت ماڵەواما تەقیوا.
پاش ماوایەگچ گورا شەماب چووینە داراوا وس دراوسێیەگانچ
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هیت گەسس
دیۆەی ا س یەس شەدوا یەس هاتنە گۆ  .شە گۆ
یا ئاسەوار بۆمبا دیار نەبووس بە م ەو ا شێبوو یەگێو شە
ماڵچ ئەوڕاح ا سەئید داە و هاوار داگا .شە دارەەما داس
گەس دارەە نەگ داوا .شەماڵچ ئەوراح ا سەئیدس هەر
ئەوراح ا سەئید ەۆ و فەی ەەانچ گیچ و زاگچ گوڕ
پێۆەوا داژیا  .دایۆچ منداڵەگا م دبوو .زاگچ شەو گاتەدا شە
بووس شەماڵەوا
سلێ انچ نەبوو .فەی ەەا گیێۆچ ەەن
ەزمەتچ باوگچ داگ د .بەیەو باوگچ داچوو بۆ یانە
فەرمانبەرا و درانگانێو داهاتە ماڵەوا .گە چەند جار شە
دارەەگەما دا و گەس نەیۆ داواس گەری ە فەندیچ دراوسێ ا
گە دایزانچ ئەوڕاح ا سەئید یەوانە شە یانەیەس تەشەفۆنیۆ د
بۆ یانە وس پاش گەمێو ئەوڕاح ا سەئید بە ت ومبێل ەەیش ە
ماڵەوا و گلیلچ دارەەگە پێبووس ئێ ەش هەمووما چووینە
ژوورێ شەەەڵچ .فەی ەەانچ گیچ بەسەە یچ ب یندار بوو بوو.
ەو ن شەبەر داڕ یچ .هەر ئەو یەوا ئەوڕاح ا سەئید
بەهۆ ئەو پلە و پایەیەوا گە هەیبووس توانچ گار ۆچ وابۆا
فڕ گەیەس شە گەرگووگەوا بێ بۆ سلێ انچ(ئەو حەشە شە
سلێ انچ فڕەەیەگچ ەیۆە هەبوو شە تەنیشت سەگەنە
شەیۆ اوا بوو) .فەی ەەا بەفڕ گە ب ا بۆ بەەدا و بە
نەی ەرەەریچ شە م د رزەار گ ا .فەی ەەا گیێۆچ ر ینبی و
ەاگەرابوو .شەەەب ەویۆەگان پێواندییەگچ د س انە هەبوو.
شە پەنجاگاندا بوو بە ئەندامێۆچ چاالگچ پارتچ گۆمۆنی چ
ئێ ا وس ز ر هەوڵیدا گێشە گورد بیاتە بەرچاو ئاراب وس بۆ
سەربەرزیچ و مافچ ژنا ەەباتچ داگ د .هەرچچ زاگچ بووس
ئەوا ئەویش مێ منداڵێۆچ گوردپەروار بوو .شە قوتابیانە
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نێواندیچ و دوانێواندییچ سلێ انیچ هاوقوتابیچ بووین.
تەنانەا نێو ەۆ گ دبوو بە گوردیچ":زاگچ ئەبدوشڕاح ا
سەئید" گ دبوو بە"زرنگ ەو مچ یەزدا بەە یار" .زاگچ و
ئەزس جاروبار پێۆەوا ەو ا شە بەرنامە گوردیچ رادیۆ
د ۆگ اتچ ئازاربایجا " داە ا گە بە "رادیۆ
"فی قە
ئەوا
پاش
{سەرن :
ر یبوو.
نێو
نهێنییەگە"
قەواموسەش ەنە(سەر گڤەژی انچ ئێ ا ) داس چ س اشینچ بڕ س
بەوا بەڵێنچ مافچ ەەڕانچ بەدوا نەف چ باگوور ئێ انچ دا
سۆڤێت شە س انچ
بە سۆڤێت وس بەرامبەر بەواس شەیۆ
ئازاربایجا (تەور ز) و ر ژهە تچ گوردس ا گشایە دواووا وس
هەر شە ئەنجامچ ئەواواس هەردوو گۆمار ئازربایجا و
ئێ انەوا رووەێندرا س
یا
شەیۆ
گوردس ا س شەالیە
هەزارا ئازاریچس چ شەالیە ەەڵۆچ ئازربایجا ەۆیانەوا وس چ
ئێ انەوا گوژرا و هێند ۆیا بەزیندوویەتچ
شەالیە شەیۆ
فڕ درانە تەندوور ئاە اوا وس هەزارانیش رایانۆ د بۆ سۆڤێتس
گەشەنێو ئەوانەدا ژمارایەگچ گەم شە گورداگانچ ر ژهە تچ
گوردس ا و چەند سەا بارزانییەگیش هەبوو س رژ چ سۆڤێت
شە دژ رژ چ ئێ ا س بەرنامەیەگچ رادیۆیچ بۆ فی قە"(حیزب)
د ۆگ اتچ ئازربایجا " بەسەرگ دایەتییچ جافەر پیشەواریچ
دامەزراندس گە هەموو ئێوارایەس نیو دامژمێ بە ت گیچ
ئازاریچ و نیو دامژمێ بە فارسیچ و نیو دامژمێ یش بە
ب وداگ داوا .بەیچ هەراز ر وتاراگا
گوردیچس وتار
پەسندانچ رژ چ سۆڤێت و س اشین و دژ بە رژ چ یا ئێ ا
بوو .پاش م دنچ س اشین وس نێزیۆبوونەوا رژ چ سۆڤێت شە
ئێ ا ؛ بەرنامەگانچ ئەم رادیۆیە شە 1953دا شەپڕ واس ێندرا }
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پاش ماوایەسس ئەوڕاح ا سەئید ەو زرایەوا بۆ گەرگووس وس
بوو بە سەر گچ دادەەگانچ گەرگووس و سلێ انچ و هەوشێ و
مووسڵ .د س ایەتییچ من و زاگچ هەرواس ەۆ مایەوا.
جاروبار داهاا بۆ سلێ انچ بۆ سەردانچ من و هاوڕ یەگانچ
گارگ د فەی ەەانچ
دیۆە  .زاگچ؛ شەەەب گاا وس شەژ
ەویۆیدا گە شەو بەتەمەن و یارازات بووس بوو بە ئەندامچ
پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا وس شەپڕ شەالیە پۆشی ەواس شەگەرگووس
ەی ا .ەۆ ئەەەر باوگچ تێنەگەوتایە بۆ س توویچ زیندا و ەێ ا
و گێشەیەگچ سەەت دابوو .پاش ئەوا بەراڵ گ اس ر ژ و
هاا بۆ سەردانچ سلێ انچ و هاا بۆ الم بۆ ماڵەوا .دایۆ
شێیپ سچ :ئەرێ زاگچ ئەوا بۆچچ ەی ایت؟ زاگچ ەوتچ:
"پووورێس بەڕاس یچ هەر شەهییە و شە ەوا و ەۆڕایچ".
دایۆیش ەوتچ :بایەس چۆ شەەوا و ەۆڕایچ؟ زاگچ ەوتچ :شە
بەەداوا داموی ت بە یەمەندافەر بی ە گەرگووس .گوڕێ شە
و گە یەمەندافەر شە بەەدا؛ جان ایەگچ دایە داس و
ەوتچ تۆایە ئەو جان ایە شەەەب ەۆا ببە بۆ گەرگووسس شە
و گە یەمەندافەر گەرگووس گوڕ و دێ بە جلۆچ گوردیچ
و چاویلۆەیەگچ رایەوا و نێو ئەشیچ واشیچ یەس ئەم
چاگەیەس بۆەم وس جان اگەش
جان ایە بدارێ .منیش وی
هەر جلو و بەرەچ تێدابوو .بە م گە ەەیش ە و گە
یەمەندافەر گەرگووسس ئەو ئەشیچ واشیچ یە دیار نەبوو.
دییا
گ داواس
جان اگەیا
و
هاا
پۆشی
تایپڕای ەر(تلینڤی چ) ۆچ تێدایە .یەگ ەر منیا ە ا" .ئەوجا
دایۆ ەوتچ :بایە تۆ شەبەەدا جان اگەا نەگ داواس تا بزانیت
چچ تێدایە؟ ەوتچ " :جلو و بەر " بوو .دایۆیش ەوتچ :جا هەر
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جلو و بەر بوو؟ زاگچ ەوتچ :ئا .هەر جلو و بەر  .دایۆ
ەوتچ :بایە جلو و بەرەەگە شە بەەداوا تا گەرگووس بوو بە
مەگینە چا ؟ زاگچ ەوتچ":ئاس پوورێس ئەمە ئی ی اراس
ئی ی ار .هەموو ی ێۆچ شەداست دێ" .دایۆ ەوتچ :ر ڵەس
ئەوا تۆ ئەم ق ەیە ال پوور ەۆا داگەیتس قەیناگاس بە م
ال گەسچ دیچ ئەمە نەڵێیتس چۆنۆە داڵێن ئەم گوڕا
بەنگۆێشە "....زاگچ ەوتچ":پوورێس بەڕاس یچ ز ر پێ ناەۆیە
گە تۆ بە ق ە ئی ی ار باواڕ داگەیتس گەچچ بە ق ە من
باواڕ ناگەیت" .دایۆ س راوانچ یاد بێس ز ر ق ەەۆش بووس
موویەس
ەوتچ" :ر ڵەس زاگچس بی وومە داڵێن د واگا
هەڵداگز نن وس ەەشێو ی چ سەی پەیدا داگە س بە م تا ئێ ە
نەمدازانچ ئی ی اریش بووا بە د وس موو هەڵداگز نێ و پەڕ
داگا بە مەگینە چا ".
س پاش گوداتا بەئ س شە یوباتچ 1963داس
زاگچ واس بی
ەی ابووس ب ابوو بۆ "نوە ا سەش ا "(نق ا سل ا ) و هێندایا
یۆەنجە دابووس هەردوو پەشیا شەگار ە بوو .زاگچ و
فەی ەەانچ ەویۆچ دوو م ڤچ ەۆڕاە و ەۆنەف ش بوو .
ئەەەر ماو تەمەندر ژ بن و ئەەەر نەماو راوانیا یاد بێ.

 97ـ سەفەرێك لە سلێمانییەوە بە کەرکووکدا بۆ بەخدا لە سەردەمیی قوتابێتییی
دوانێوەندییدا
سلێ انیچ ئەو سەردامە(واتە شە گۆتایچ چلەگاندا)س هەرچەندا
شەبار بژ واوا(هێنداس گەراسە ز ر گەمیچ شێداربیێس واس
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یەگ و چایچ) ەۆ ەۆ داژیاند و پێوی یچ بە هاورداگ د
شە داراوا نەبووس بە م شەالیە می ییچ ئێ اقەواس پ شە
یاراگانچ دیۆە ە ابووا پش گوێ .راس ییەگە س داسە تدارانچ
ئێ ا هەر ەو یاندادایە بەەداس جا ئەەەر یار بەس اس گەمێ
ەەیە گ دبووس بەهۆ ئەواوا گە گەناراو و یو نچ هێنا و
ب دنچ گەراسە بازرەانیچ بوو .یار مووسییش بەهۆ ئەواوا
گە چەند بنەماڵەیەگچ ز ر داوڵەمەند و داس ڕ یش وویا شە
حۆوومەتدا ب وو س هێنداس ئاوادا و ف اوا بوو بووس ئێد یانزا
س انەگە دیۆە ئێ ا س بەتایبەتیچ؛ س انەگانچ گوردس ا س
هەموویا ە ابوونە پش گوێ .هەر بۆ و نە :شەهەموو ئێ اقدا
جیاجیادا وس
گۆشێژ
یەس زان گە هەبوو شەیێوا
گۆشێژاگانیش هەموویا هەر شە بەەدابوو  .تەنانەا ئەو
ەو ندنگەیانە گە پلەیا شە پلە گۆشێژاگا نزم بوو س
واس "ەو ندنگە مامۆس ایانچ قوتابیانە سەراتایچ"(دار
اش ل ین االب دائیة) و "ەو ندنگە مامۆس ایانچ ەونداگا "
راهێنانچ
"ەو ندنگە
و
اش یییة)
اش ل ین
(دار
نەەۆیەوانا "(م هد اش ض دین واش ض داا) و "ەو ندنگە
گش وگاب شە ئەبوە ب"(م هد اشزراعة في أبي غ یب)س ئەمانەس
داوڵەتێۆچ
شە بەەدابوو  .بەگورتیچ؛ ئێ ا
ەش یا
نێواندە (م گزي) بوو بە هەموو مانا ویە .یایەنچ باسە .شە
ەەشێو بەڕ وابەر
حۆوومەتچ ئێ اقداس بێجگە شەوا
ەش یچ(اش دراء اش امو ) و س اندار(م ص ) و پارشەمان ار
وس ژمارایەگیش شە
گە ەەڵۆچ سلێ انچ بوو
هەبوو
ڤەژی اگا (واس جەمال بابا س تۆفی واهبچس ئەمین زاگچس
ماجید م ەفاس سەئید قەزاز) گورد بوو وس تەنانەا یەگێو شە
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سەر گڤەژی انچ سەردامچ یانشینییچ شەئێ اقداس ئەح ەد
موە ار بابا ( 24.10.1976اا  )1901بوو گە ەەڵۆچ سلێ انچ
بووس بە م ئەمانە هیییا شە ەەمچ سلێ انچ و گورد و
گوردس اندا نەبوو س چۆنۆە ەۆیا بەنانیۆر و گارمەند
داوڵەتچ ئێ ا دازانچس گە ئەو پلەیە سپاردبوو پێیا س نەس
واس هەڵبژاردا و نو نەر ەەڵۆچ سلێ انچس یا گوردس ا .
راس ییەگەش هەر وابوو .دانیش ووانچ یار سلێ انچ شە
گۆتایچ چلەگاندا؛ سچ و پێن تا چل هەزار گەسێو دابوو .
دانیش ووانچ هەموو ئێ اقیش نێزیۆە پێن ملیۆ بوو .شە
یەگێو شەو پەرتۆگانەدا گە شە سییەگاندا بۆ قوتابیانە
سەراتاییەگا گ ابوو بە گوردیچ نووس ابوو":سێ ملیۆ دابێ
نیووسچ ئێ ا  xروو شە زیادییە بە ئەم ەەشال "
شەم پێن ملیۆنەس نێزیۆە چوار سەا هەزار گەسێۆیا شە
یار بەەدا نیش ەجێ بوو  .جا ئەەەرچچ زمانچ ئارابیچ شە
بەەدا؛ زمانچ پێواندییچ ەەڵۆەگە بوو بەیەگەواس بە م شەنیوا
ەەڵۆچ بەەدا ئەو زامانە ئاراب نەبوو س بەڵۆو
پ
گورد(بەتایبەتیچ فەیلیچ) و جوو و دیا و فارس و ت س و .......
ه د هەبوو  .ەەشێ شە بنەماڵە نێوداراگانچ بەەدا واس
سامچ
سامچ سەئدادین(ەاوانچ دارمانیانە
بنەماڵە
سەئدادین) و بنەماڵە ئەبدوشال شوتیچ و بنەماڵە ئەح ەد
گەرگووگچ زاداس بنەماڵە بەرزنجچ و بنەماڵە
ئاەا
ئەوقاتیچ و بنەماڵە ئەسۆەریچ و بنەماڵە زاهاویچ و
بنەماڵە سەنەویچ(سنەیچ) و ....ه د گورد بوو  .هێنداس
ەەڕاس واس یێخ ئومەر(بەز ریچ گورد فەیلیچ بوو ) و
هێنداس ەەڕاگچ دیچ واس عیواضیة(گە یێوا ئارابیچ ویە
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ئەرگەوازیچ گوردییە) و سنەس و بەتاوین بنەچە گوردییەگەیا
دیارا .ەۆم سا نێو شە بەەدا ژیاوم و بە هوردیچ سەرنجچ
ئەوام داوا.
شەم پێشەگییە ئەوا بوو بێژم ئەەەر یەگێو شە
مەبەس
سلێ انچ پێوی چ بە یێل انێو بووایە؛ بۆ رایەڵۆ دنچ بەسەر
دوو دیوارداس یا داگوتانچ واس گۆڵەگەیەگچ ئاسنس دابوو
بیووایە شە بەەدا بیۆڕیایە .ەۆ ئەەەر یەگێو پێوی چ بە
چاویلۆەیەگچ ن ا چاو بوایەس یا پێوی ت بووایەس تیشۆچ
سنگچ بگ ێس یا پەرتۆگێو چا بۆاس دابوو روو بۆ دایە
بەەدا .شەبەر ئەواس باوگ جاروبار داچوو بۆ بەەداس یا بۆ
ی ۆڕینس یا بۆ ال دگ ۆر .هاوینچ  1948سەفەر ۆچ بەەدا
گ د و منیشچ ب د شەەەب ەۆ س بە تایبەتیچس چۆنۆە پێوی ی
بەوا بوو دوگ ۆر ۆچ چاو چاویلۆەیەس بەپێچ ن ا چاوم
بنووسێ بۆم .ئەو سەردامەس هێش ا ر چ داربەندییا
نەگ ابوواواس بۆ چوونە بەەدا شە سلێ انییەوا .هاتوچوو بۆ
بەەدا هەر بە گەرگووگدا داگ ا .بە ت ومبێلچ نەفەر هەڵگ س
چۆنۆە ئەو سەردامە ویە تاگ چ هێش ا بەگار نەداهااس
بەشۆو ویە "قەمەرا" باوبوو گە ت ومبێلێۆچ ( )4نەفەر بووس
جاروباریش پێن نەفەر تێداەز ندراس چووین بۆ گەرگووس .شە
گەرگووس ەەیش ینە یو نێوس باوگ گەمێو واس اس ئەوجا
ەوتچ"ئەم یو نە گاتچ ەۆ فەرمانگە پشۆنەر زانیاریچ
گوردس ا بوو .سەید نوور بەرزنجچ شێ ا
(می ش م ار )
پشۆنەر بوو .بە م شێ ا گار نەداگ دس بە داە ە داهاتە ئەم
یو نە .بەز ریچ شە بەەدا داژیا .یەمەندافەر بۆ بەەدا شە
گاتچ 21دا(نۆ ئێوارێ) گەوتە ڕێ شەو گەمەرادا گە باوگ و
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ئەز جێگەما پێدرابوو(پلە دوو بوو) {سەرن  :ئەو زامانە
یەمەندافەر پلە یەس و پلە دووس پلەسێچ هەبوو} بازرەانێۆچ
شەەەب بوو ا دایگوا قۆن ەراتگ اس م ڤێۆچ
گۆییش ا
سەروزمانشی ین بووس بە م بە در ژاییچ ئەو ر یە تا
جەشەوال(ەو ڵە) گە یەمەندافەراگە بۆ ماوایەس واس اس هەر
جگەرا گێشا .جگەرا شەسەر جگەرا .هەرچەندا پەنجەرا
رێ و دووگەڵچ
گەمەراگە نەگ ابوواوا؛ بە م تەپوتۆز
جگەرا مام گۆیچ؛ هەناسە شەبەرمن بڕیبووس گە پیاواگە چوو
بۆ میزگ د س بەباوگ ەوا بابە هەناسە نادرێ بۆمس ئەم پیاوا
چییە؟ ەوتچ" :ر ڵە هەر یەو ۆە و دابڕ ەوا" .هەرچەندا ەۆم
جاروبار بەدزییچ باوگ ەوا چەند قومێۆ شە جگەرایەس داداس
بە م ئەوا ئەو پیاوا ورەنە نواند س شە سنوور بەدار بوو .سەر
شەبەیانیچ گە ەەیش ینە بەەدا؛ مامە گۆیچ شە و گە
بابوششێخ دابەز و باوگ و منیش شە وی گە باب اش ظ .
باوگ یارازا بەەدا بوو .تاگ ییەگچ ە ا و پێچ چووینە
هۆتێلێو شە نێزیو مۆزاەانە بەەداوا .گە ەاوانەگە
ییتەیەس بووس فارسییش و ئارابییشچ باش دازانچ و
بەرداس ەگەیچ هەرواها .شە بەەدا باوگ منچ ناساند بەچەند
د ست و ب ادار ۆچ ەۆ س واس راح ەتیچ ئەوڕاح ا
تووتنس
ەش ییچ تاگداس ییچ(إنحصار)
جادر(بەر وابەر
حەمە سەئید ئاەا حاجچ ب ای اەا(بازرەانێۆچ ەەورا
بوو)
ەەڵۆچ سلێ انچ بووس ب ا دوگ ۆر نەجیب ەەفا
قوس ەن ین ف ووحچ (بازرەا و ب ا دوگ ۆر نوور ف ووحچ
ئەشەگە)س حاجچ ئەح ەد ئاەا گەرگووگچ زادا وس چەند
گورد ۆچ فەیلچ گە شە گۆنەوا دایناسین .هەرواها ب دمییە ال
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سوبحچ مونیب(صبحي منیب) و
دوگ ۆر ۆچ چاوس نێو
نۆرینگەگە شەسەر یەقامچ رایید بوو .پاش ئەوا چاومچ
پشۆنچس راچەتەیەگچ دا پێ ا گە بیبەین بۆ چاویلۆەساز و.
بەڕ ۆەوا هەر شەو نێزیۆانە و بە تەواواتیچ شە "رأس اشق یة"
دوگانچ چاویلۆەچێۆەر ۆ ا دیتس نێو ەاوانەگە یۆنا
ف نۆول بوو .گە چووینە ژووراوا وس گەوتینە ق ەگ د شەەەڵچ
ەوتچ "ەەڵۆچ باگوور"ا(واتە :باگوور ئێ ا )س گە دیاربوو
نێواگە گوردییە("ف انگول") و دیا بووس بە م نەیگوا گوردا{
سەرن  :پاش چەند ساڵێو زانی گە ئەو پیاوا یەگێو بووا شە
دامەزر نەرانچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا شە 1934دا} .ئەو
چاویلەگەیە دروس یۆ د بۆمس چاویلۆەیەگچ باش بووس ز ر
بەگەشۆ هاا وس سا نێو بەگارمهێنا .شەو ر ژانەدا گە شەبەەدا
ماینەواس باوگ ب دمییە ەەشێو یو نچ بەەدا؛ واس ئەبو نەواس
و ەەڕاگچ گازمییە و مزەەوتە بەنێوبانگەگە ئی ام موسا
گازم(گاظ ) .هەرواها بازاڕ یۆریجە گە گوردا فەیلییەگا
شەوێ ز ر دیار و چاالس بوو  .چەند جار ۆیش بە یەقامچ
"موتەنەبچ"دا ەەڕاین گە یەقامچ پەرتۆگی یەگا بوو وس
پەرتۆگی ییچ (مثنى) (موسەننا) گە پەرتۆگی یێۆچ
بەنێوبانگچ بازاڕ پەرتۆگچ ئارابیچ بووس شەوێ بوو .هەرواها
چەند جار و چووینە سەردانچ نامەەانە مۆزاەانە(مۆ بة
اش حف) گە شەو نێزیۆانە بوو و تەمایا پەرتۆگیانەگان ا
گ د .بەڕ ۆەوا؛ پەرتۆگچ "اشهدیة اشح يدية في اشلغة اشۆ دیة"
ما شەو نامەەانەدا بەرچاوگەوا .باوگ ب دمییە دوو یو نچ
دیۆە بەەداس "بەەدا نوێ(بغداد اشجدیدا) گە ەانوواگانچ
داوشەمەنداگانچ بەەدا و گۆیو و تەالراگانیا شەوێ بوو .
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هەرواها ب دمییە نێوچە گۆەنشینەگا (ص ائف) و ەەڕاین
بەنێویدا و ق ەما شەەەب ەەڵۆەگە گ د .گە بەیەمەندافەر
شە گەرگووگەوا داهاتی ە بەەداس شەپێشدا ئەو زنجانە و
گۆە انە داهاتنە بەردامتس تۆیش پێ وابوو گە بەەدا هەموو
وایەس بە م پاش ماوایەس گۆیو و تەالراگا دارداگەوتن .گە
شەەەب باوگ بەنێو گۆە ەگاندا ەەڕاینس دی ەنێۆچ یەگجار
دڵ ەنگۆەر گەوتە بەر چاوم .باوگ ەوتچ؛ ەەشۆەگە ئێ ا
ەەشۆە هەژاراگە ەونداگانچ داوروبەر بەەدا س بەهیوا
د زینەوا گار و نانپەیداگ د گۆچیان دوواتە ئێ ا وس ئەم
گۆە انەیا دروس ۆ دووا .بە ق ەگ د شەەەڵیا س سادایەتیچ
و ژیانچ سەراتایچ دیاربوو پێیانەوا .گۆە ەگانیا واس
سلێ انچ
ەانووبەرا قوڕینەگانچ ەونداگانچ داوروبەر
داهاتنە بەرچاوم .ئەوا سەرنج چ پ راگێشا ئەوابوو گە
گۆڵهەڵگ اگانچ بەەدا وس ئەوانە بە ئارابانە داس یچ؛
گۆڵیا داەواس ەواس هەمووس بە گوردییەس ق ەیانداگ د گە شە
گوردیچ سلێ انچ و گەرگووگیچ و هەوشی یچ جیاواز بوو .گە
ق ەی ا داگ د شەەەڵیا بە ئێ ەیا داەوا "ئامۆزا" (واتە:
گوڕ مام) و ئێ ە گورد ەەڵۆچ گوردس انیا بەەزمچ ەۆیا
دادانا .باوگ ەوتچس ئەمانە گورد فەیلیین .یایەنچ باسەس
گاتێو ساڵچ  1956چووم بۆ یام وس پێواندی ۆ د بە گورداگانچ
مام)
واس "پ ام"(گور
دی ەیقەواس ئەوانیش منیا
بانگداگ د .ئەمەش پێواندییەگچ نەتەواییچ نێوا گورد و گورد
پێشاندادا؛ بێ ەو دانە یو نچ شەدایۆبوو و جێچ ژیانیا .
شەسەر یەقامەگانچ بەەداس ژمارایەس پێ و سڕم دادی ن گە
جلۆچ گوردییا شەبەردابووس بە ئارابییەگچ یۆاو هاواریا
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داگ د"سوبوخ قەنادی " "سوبوخ قەنادی (واتە :بۆیاەۆ دنچ
پێ و) .ئەم پێ و سڕانەس شە سلێ انیش هەبوو وس هەموویا
ەەڵۆچ سنە بوو  .باوگ ەوتچس "ئەمانیش هەر ەەڵۆچ سنە وس
ەوتچس شە ئەس ەمووڵیش هەر گورد سنە پێ وسڕ بوو وس شەوا
چی گێۆچ حاجچ م ەفا پایا یاموشۆچ و پێ وسڕ ۆچ سنەیچ
ەێڕایەوا بۆمس گە شەسەردامچ ئۆس انییدا روویدابوو.
چی گەگەش ئەمەیە:
ئۆس انییدا وس
"حاجچ م ەفا پایا جەنەراب بوو شە شەیۆ
هەر شەسەردامچ ئۆس انییدا سەر گچ دادەە سوپایچ بووس گە
فەرمانچ شەسێدارادانچ دابوو بەسەر م ەفا گەماشچ
م ەفا گەمال
سەرگێش(م د)دا .بە م شەبەرئەوا
رایۆ دبووس نەەی اس تاگو فەرمانەگە جێبەجێبۆ ێ بەسەریدا.
گ دووا.
حاجچ م ەفا پایا ز ر حەز شە ەاڵ ە وەە
جار ۆیا شە ئەس ەمووب داچێ ە ال یەگێو شەو پێ وسڕا
سنەییانە و بە ت گیچ پێیداڵێ :پێ واگان بۆ بۆیاخ بۆەس بە م
پێ وسڕا سنەییەگە؛ گاتێو ف چە
گاب ا
بایچ بۆە".
بەپێ واگانیدا داهێنێس داس داگا بەجنێوپێدانچ بە گوردیچ.
ف چەیەگچ پێداداهێنێ و دابێژێ" :هە سەەچ سەەباب"س
ف چەگە پێداداهێنێ ەوا و داڵێ" :هە ەوو بە ریشچ باوگت"
و ....ه د حاجچ م ەفا پایا ق ە ناگاس هەتا گاب ا شێدابێ ەواس
ئەوجا حاجچ م ەفا پایا هەر بە ت گیچ بەگاب ا داڵێ :وارا
دانیشە شەسەر گورسییەگە گە دادانیشێس حاجچ م ەفا پایا
ف چەگە داە ێ بەداس ییەوا و داس داگا بە بۆیاەۆ دنچ
پێ واگانچ سنەییەگەس سنەییەگە داس داگا بە پاڕانەوا و
داڵێ :بەە ؛ چ رایەیەم داگەوێ تۆ پێ و من ب ڕیتس حاجچ
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م ەفا پایا هەر بەت گچ ز ر داگا شێچ و پێیداڵێ ق ە
نەگەیت دانیشەس گە حاجچ ف چەگە داهێنێ بەپێ واگانچ
سنەییەگەداس بە گوردیچ داڵێ :گوڕا ەۆا سە و سەەبابیت"
"ەوو بە ریشچ باوگچ ەۆا" .گاب ا سنەیچ شە ت سانا داس چ
حاجچ ماچ داگا .حاجچ م ەفا پایا پێیداڵێ .مەت سە گ ام
باوەاوس پێ یۆیە گورد بە گوردیچ جنێوم پێبدا  :پارایەگچ
داداتێ و داڕوا".
باوگ دایگوا حاجچ م ەفا پایا گورد ۆچ ەو نداوار و
گارزا بووس بە م پێیوابووس دابێ یێخ مەح وود بە هەموو
جۆر و هەوڵبدا ئینگلیزاگا بۆا بە د س چ گوردس ئەمە شە
گاتێۆدا گە یێخ مەح وود داس چ شە ئینگلیزاگا یت بوو.
بۆەنە
ەۆیا
جلیواراگانچ سلێ انیش گە توانیبوویا
داس وپێواند یێخ مەح وودس ال یێخ مەح وود تێیێنییا بۆ
م ەفا پایا داگ د و دڵچ یێخ مەح وودیا شە م ەفا پایا
گ مێ گ دبوو.
ر ژ ۆی ا باوگ ب دمچ بۆ سەردانچ "تاقچ گی ا" گە و نەگەی
شە چەند پەرتۆگێۆدا دیبوو .هەر ەەیش ینە ئەوێس ئەم هۆن اوا
فارسییە ەو نداوا:
"چش عب ا ب ەویا و تا گی ا را ببین
پ دادارش عنۆبوا و جغد نوبت ز بود"
(چاو پەندوارە تن هەڵبڕا و تاقچ گی ا ببینەس گەجاڵجاڵۆگە
بوواتە پەردادار و گونەبەبوو بووا بە پاسەوانچ) سا نێۆچ
دوورودر ژ ب دس تا ر نبوواوا بۆم گە ئێ اقیش و ئێ انیش
ەو یا نەداواتە ئەوا تاقچ گی ا بپار ز س هچ ئەوایە گە
ساسانییەگا گورد بوو .
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 98ـ جوولەکەکانی ئێراق لە تەنگانەدا ،لەسێدارەدانی شەفیق عەدەس
ئەو سەردامە گە شەەەب باوگ چووم بۆ بەەداس سەردامێو
بوو گە هەموو یەس دوو مانگ بوو حۆوومەتچ ئی ائیل
دامەزرابوو{سەرن  :شە  1948/4/15دا بانگچ سەربەەۆیچ
ئی ائیل شەالیە دیڤید بن ەۆریۆ ( 1886ا )1973ا وا درا}.
حۆوومەتچ ئێ اقیش قانوونێۆچ دارگ دبوو بۆ سەندنەوا
واالتینامە شە جووشەگەگانچ ئێ ا وس داەی گ دنچ ملو و ماڵیا
وس دارگ دنیا شە ئێ ا بە گۆمەب وس ئەوانیش هێند ۆیا چوو
بۆ ئی ائیل .ژمارایەگیش هێش ا مابوونەوا وس جارێ سەفەریا
نەگ دبوو .گوردا فەیلییەگانچ بەەدا؛ دوگانە چۆڵەگانچ
جووشەگە گۆچۆ دوواگانیا شە حۆوومەتچ ئێ ا بەگ گ تبوو.
جووشەگەگانچ بەەدا وس یارا ئارابنشینەگانچ ئێ ا ؛ توویچ
بووبوونەوا .دادەەیەگچ
ئارابە تەنگەتیلۆەگا
پەالمار
ئورفیش شە بەس اس فەرمانچ شەسێدارادانچ بەسەر یەفی
ئەداس(ییی عدس)دا سەپاندبووس گە جووشەگەیەگچ ملیۆنێ
یەفی
گۆمپانییا
بەنێو
بووس گۆمپانییایەگچ ەەورا
ئەداسەوا هەبوو .ر ژ ۆیا شەەەب باوگ چووین بۆ سەردانچ
ئەوڕاح ا جادرس گە بەڕ وابەر ەش ییچ تاگداس ییچ تووتن
وس پیاو ۆچ داس ڕ یش ووس ز ر د س چ باوگ بوو .گاب ایەگچ
پەنجا ساڵچس گەڵەەەا و چواریانە شەال
داوروبەر
ئەوڕاح ا جادر دانیش بوو .مامە ئەوڕاح ا س ئەو گاب ایە
بەنێو ئەقید(عقید) ئەبدوشال نەئ انچ(عبداشله ن اني)(؟) یا
یەهوانچ" یەوا بەباوگ ناساند وس ەوتچ ئەم پیاوا سەر گچ
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دادەە سوپاییچ ئورفچ بووا شە بەس ا گە سزا شەسێدارادانچ
وارامچ ئەو
ئەداسدا سەپاند .شەنێوا
بەسەر یەفی
پ سیارانەدا گە باوگ شەو نەئ انییە گ دا وابزان ەەڵۆچ
مووسڵ بوو ا نەئ انیچ ەوتچ :بەر شەوا بڕیار دادەە
داربیێس یەفی ئەداس هەواڵچ بۆ نەئ انیچ ناردووا گە
ئامادایە سەتهەزار دینار بداتێ{سەرن  :سەتهەزار دینار ئەو
سەردامە ز ر ز ر بووس م و دای وانچ بەو پارایە شە بەەدا دا
گۆیو بۆڕێ :ج } .هەر بەو مەرجە فەرمانچ شەسێدارادا
نەدا بەسەریداس بە م ئەم رازیینەبووا و ملچ گ دووا بە پەتدا.
باوگ شێیپ سچ :بایەس یەفی ئەداس ەوتچ گە هاوگاریچ
شەەەب ئی ائیل گ دووا؟ نەئ انیچ ەوتچ :بەر شەوا فەرمانچ
دادەە داربیێس نۆۆشچ داگ دس بە م پاش ئەوا گە زانچ
شەسێدارا دادرێ واس یۆ د" هەرچییەگچ هەیە بۆ ئی ائیل
بێ" ئەوجا ەوتچ " :دیارا ئەو واسێ ە بۆ نەچووا سەر" .گە
باوگ شێیپ سیچ ئێ ە چ داگەیت؟ ەوتچ :پاش ئەو ەزمەتە
ەەورایە گە بۆ ئەم حۆوومەتەم گ دس حۆوومەا ز ر سپیە
دارچوو بەرامبەرم وس ئەو پلەو پایەیە هەمبوو شەداس یوو".
شەوادا ئەوراح ا جادرس بەگوردیچ و بە پێۆەنینەوا ەوتچ:
"گەراگەییا پێگا و یایەت انیشیا پێهانچ" .گە مامە
ئەوڕاح ا ئەوایگوا؛ گاب ا وی چ بزانێ ئەو ق ەیە بە
گوردیچ چچ بوو .باوگیش شە مامە ئەوڕاح انچ پ سچس ئایا
داتوانێ بۆ بۆا بە ئارابیچس مامە ئەوڕاح ا ەوتچ :ئاس ئا
بۆ بۆەس ەۆ ق ەگەم هەقە؛ باواڕناگەم پێیناەۆش بێ".
باوگیش پێیگوا" :ببووراس ئێ ە ەەڵۆچ سلێ انینس ەەشێو
ق ە ەۆش و بەتو ۆی ا هەیە وس جاروباریش شەڕووگ اوایچ
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ەۆمانەواس توویچ بێ ئەدابیش دابین "....گاب ا ق ەگە
بەباوگ بڕ و ەوتچ" :اس غی اشلهس اس غی اشله ا تیضل ا
تیضل"(فەرموو ...فەرموو) .ئەوجا باوگ ق ە نەس ەقەگە گ د
بە ئارابیچ بۆ  .داس بەجێ نەئ انیچ ەوتچ" :جا ئەوا بۆچچ
بێ ئەدابییە .ئەوا راس چ راس ە .داوا شێبورد داگەمس
گەر ۆ واشێبۆ دایە بای بوو شەو گاراس چۆنۆە هیت نەبێ
جایێۆ دابوو شێچ."...
ئەوڕاح ا جادرس واس ەوت م ڤێۆچ ناس او و داس ڕ یش وو
بووس ەەڵۆێۆچ ز ر داناسچ .دوور نییە ئەو نەئ انییە شە
ئەوا بووبێ گە
جادردا بەتەما
سەردانچ ئەوڕاح ا
یارمەتیچ بدا بۆ ەەڕانەوا بۆ سەر گاراگە .
 99ـ ئەوڕەحمان جادر و مەسئوود محەممەد
شەو سەدامەداس راح ەتیچ مەستوود محەم ەد(م ود
مح د)( 1919ا  )2002/4/1بە یارمەتییچ گاگە زیاد
گۆیچ(زیاد حەماەا) ( 1991اا  )1914بوو بوو بە نو نەر گۆیە
شە پارشەمانچ ئێ اقدا .گاس مەستوود محەم ەد شەیەگێو شە
ر ژنامە ئارابییەگانچ بەەدادا زنجی ا وتار ۆچ نووسچ شە دژ
ئەوڕاح ا جادر وس بەڕ وابەر ییچ تاگداس ییچ(إنحصار)
تووتن .ەەشێو گەس هەوڵچ ئەوایا دا ئەوڕاح ا جادر
واشێبۆە یۆاا شە مەستوود محەم ەد بۆاس یا هیت نەبێ شە
ر ژنامەگەدا وارامێۆچ بداتەوا؛ بە م ئەو ەوتچ "ئەوا بۆ گورد
ە اپەس گورد و گورد شەسەر الپەڕا ر ژنامەگانچ بەەدا بین
بەەژ یەگدا گار ۆچ زیانبەەشە" و ەوتچ" :گاس مەستوود
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پێیوایە ئەو بە ئازایەتیچ ەۆ بووا بە پارشەمان ار" .ئەو گاتە
شە مەبەس چ مامە ئەوڕاح ا نەداەەیش س دوایچ زانی گە
بەیارمەتیچ گاگە زیاد ئاەا گۆیەس توانیو چ شە هەڵبژاردندا
سەرگەوێ .چۆنۆە گاگە زیاد هەڕایە شە پیاواگانچ حۆوومەا
گ دبووس ئەەەر بینە سەر سنووقەگا و داس ۆارییا بۆە بۆ
بەرژاواندییچ نو نەراگە حۆوومەاس ئەوا ە اپیا بەسەردێ.
ئەوانیش نەیانو ا بین .یایەنچ باسە شە هەڵبژاردنێۆچ
پارشەمانچ ئێ اقدا()1954س پیاو ۆچ داس وایێن و
دیۆە
ت سناس شە بەەدا گەنێو ەەشیل ئەبوشهۆب (ەلیل ئەبوشهوب)
بوو شە بەەدا گەوتە یارمەتیدانچ شی ەگە گامیل چادرچچ و
هاوڕ یەگانچ .دایانگوا بیوایە بۆ هەر یو نێۆچ دانگدا
داس بەجێ پیاواگانچ حۆوومەا شە ت ساندا رایانداگ د.
شی ەگە گامیل چادرچچ ب دییەوا .نوور مەال س ایل مامچ
فازیل حەمە فەراج بەەاڵ ەوا دایگواس ئەمانە نو نەر
ەەڵۆچ بەەدا نینس نو نەریچ "ئەبو شهۆب"  .جەبار فەیلیچ و
ئیب اهی قەسابێۆیش هەبوو س داس وایێنس ئەوانیش هەر
پش گی ییچ چەپییەگا و دژبەرانچ حۆوومەتیا داگ د.
ئەشتوبێدیچ(اش بیدي)
سەرن ( :ئەبوشهۆب) ەەشیل ئیب اهی
شەبەەدا شە ساڵچ 1920دا شەەێزانێۆچ هەژار شەدایو بووبووس
گۆمۆنیزمچ
شەبەندییانەدا چاو بە "فەهد"گەوتبووس بی
وارە تبوو .شەسەر هەژارانچ داگ داوا .شە ساڵچ 1953دا چەند
جار و شە چاییانەیەگچ نێوچە حەیدارەانە بەەدا چاوما
بەیەگۆەوا .ناسیۆناشی ە ئارابەگا شەنێویانب د.
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 100ـ رژێمی ئێراق هێزی خۆی کۆکردەوە و کەوتە دەستوەشاندن
گە چووینە پۆشچ چوار دوانێواندییەواس واتە ساڵچ ەو ندنچ
 1949/1948حۆوومەا بنۆە ەۆ بەهیزگ داوا وس ملچ چوار
گەسچ شە سەرگ داگانچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا گ د بە پەتدا.
یوسف(ناس او بە فەهد) سۆ تێ
ئەوانە :یوسف سل ا
حیزبەگە گە شە 1947/1/18دا شەەەب چەند گەسێۆچ دیچ شە
ماڵچ ئیب اهی ناجچ ی ێلس شە ەەڕاگچ ساڵحییە بەەدا
ەی ابوو ،شە  1947/6/24دا فەرمانچ شەسێدارادا دارچوو بوو
بۆ س هەرواها بۆ زاگچ محەم ەد بەسی و ئیب اهی ناجچ
ی ێلیشس بە م حوگ ەگە شە 1947/7/23دا گ ابوو بە زیندانییچ
هەتاهەتایچ بۆیا  .گە راپەڕین(وثبة) شە 1948/1/27دا روویدا
وس حۆوومەتچ ساش جەب گەوا وس جۆرا ئازادییەس بۆ
ماوایەگچ گورا هاتە پێشەواس نەداگ ا شەو بارود ەەدا ملیا
بۆ ێ بە پەتدا .فەهد گە شەە تووەانەدا بووس پێواندیچ گ دبوو
بە حیزبەوا .گاتێو حۆوومەا ەۆ گۆگ داواس جاراگچ دیچس
ئەوانە دادەاییۆ انەوا وس ئەمجا بەتۆمەتچ بەڕ واب دنچ حیزب
شە زیندانەواس شە 1949/2/14دا فەهد(یوسف سل ا یوسف) و
"حازم" بوو)
زاگچ محەم ەد بەسی (گەنێوا نهێنییەگە
شەسێدارا درا وس ر ژ ۆیش دوا ئەوا س واتە شە  1949/2/15دا
ح ەین محەم ەد سباهچ(صارم) و یەهوودا سەدی (ماجد)
شەسێدارا درا  .فەهد شەبەردام سێداراداس ز ر ئازایانە
بەراوڕوو م د بوواوا .رژ چ ئێ ا هەر بەمەوا نەواس اس
بەشۆو واالتینامە ئێ اقیچ شە ژمارایەگچ ز ر شە جووشەگە
گورد و ئێ اقییەگا سەنداوا وس راوانە ئی ائیلچ گ د س پاش
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ئەوا ماب و میو و هەرچییەگیا هەبوو داەی یۆ د .هەرواها
واالتینامە شە دوگ ۆر جافەر محەم ەد گەری فەیلیچ(جافەر
راح انیچس ب ا حەبیب محەم ەد گەری ) سەنداوا گە شە
زیندانچ گ د.
سەرگ داگانچ پارتچ بوو .ب ای ئەح ەد
تەحەڕڕوڕاگا و پارتییەگا س ماوایەس گپبوو .
"فەرمانگە شێۆۆڵینەوا شە تاوا " (دائ ا اش حقیقاا اشجنائیة)
گە نێوانداگە شە بەەدابووس چەند گەسێۆچ شە سلێ انچ
دامەزراند بۆ سییوڕیۆ د بەسەر ئەوانەوا گە شە بارا
بەتایبەتیچ
بوو س
چاالس
رامیارییەوا
سەر بە
تەحەڕڕوڕاگا (گۆمۆنی ەگا ) .ئەو گەسانە
"تحقیقاا" بوو س بە بێڕاوی ین گەسا ناس ابوو  .شەوانە:
گەری چ سۆفچ ساش س مارفە فەندییچ هەوشێ یچس ئەبە حاجچ
ئورافا تەحقیقاا"س تۆفیقە
حەمال گە گ ابوو بە "رائی
راشس سەئید ساقچ .ئەو قوتابییانە شە قوتابیانە دارگ ابوو س
پێوی ت بوو باواڕنامە "ر وی باییچ"(ح ن اش لوس) بهێننس
ئەوجا واریانداە تنەوا .ئەو باواڕنامەیەش دابوو واژ
ئەوانە پێوابێ .ئەم گارا ناڕاوایەس ەەڵۆچ سلێ انیچ یەگجار
تووڕاگ د .جار ۆیا شەەەب باوگ چووم بۆ ال مامۆس ا یێخ
محەم ەد ەابس گە شە مزەەوتەگە یێیەمینچ ەاب ژوور ۆچ
واس دیواەا هەبووس ئێوارا ەەڵو داچوو بۆ ال  .ئەو
ئێوارایە ەەشێو گەس بۆ سەردا شە ال بوو  .یەگێو باسچ
ئەوا گ د" باواڕنامە ر وی باییچ بەداست بێڕوی انەوایە
ئەمڕ " .یێخ محەم ەد ەاب ز ر تووڕابوو گە هێنداس چی گچ
ەو لێبوو .ەوتچ داچێ ە ال س اندار(م ەسەریف) گە ئەو دامە
نەج ەدین سایب گەرگووگچ بووس ئاەادار داگا گە ەەشۆچ
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سلێ انچ ئەو گارا پەسەند ناگە  .هەر شەو ر ژانەدا مام
ئەوراح انچ ەامە سنەیچس مێ منداڵێۆچ ب دبووا ال
م ەسەریف و پێیگوتبوو :جەنابچ م ەسەریفس ئەم منداڵە شە
قوتابیانە دارگ اوا وس بۆ وارە تنەوا داوا باواڕنامە
ر وی باییچ(ح ن اش لوس) گ اوا شێچ .جەنابچ م ەسەریفس ز ر
حەز داگەم حۆوومەا بەهێزبێس بە م توو سەر جەنابتس
حۆوومەتێو شە منداڵێۆچ ئاوا ب سێ چ حۆوومەتێۆە"؟ "بایەس
گەسێو گە هەموو ەەڵۆچ سلێ انچ بزانن؛ دوواوا ەۆ پێ
ناپار زرێ؛ ئایا دادان ێ بەوا باواڕنامە ر وی باییچ بدا بە
منداڵچ ەەڵو؟" .گە م ەسەریف شە منداڵەگە پ سیبوو؛ بۆچچ
بەڕ وابەر
دارگ اویت شە قوتابیانەس منداڵەگە ەوتبوو
قوتابیانە بوە ا داگا پێ " .م ەسەریف ەوتبوو ":باواڕ
ناگەم" .منداڵەگە وی بوو ق ە شە ق ە م ەسەرییدا بۆاس
مام ئەوڕاح انچ ق ەەۆش ەوتبوو  :وسبە هەتیوس سەەچ
سەەبابس ق ە قۆڕ نەگەیت .جەنابچ نەج ەدین بە باوگ ەس
هەس ە داس چ ماچ گە ."....نازان جەنابچ نەج ەدین بە س
هەس چ بەم جنێوا دوو زارد نە یێخ رازاییانەیە گ دبووس یا
ناس چۆنۆە نەج ەدین سایب و یێخ رازا هەردووگیا
گەرگووگیچ بوو .

101ـ دەرکردنی مامۆستایان فازیل ئیرفان و ئیبراهی ئەزیز دۆنی
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گە شەپۆشچ چوارامچ دوانێواندییدا بووم؛ مامۆس ا فازیل
) مامۆس ا زمانچ
محەم ەد ئی فا (1916ا1979/4/11
ئینگلیزی ا بووس تازا شە زان گە بەەدا دارچووبوو .بە م
هەر ماوایەگچ گەم مایەوا الما س چۆنۆە ئەوس و مامۆس ا
ئیب اهی ئەزیز د نچ گە ەەڵۆچ مووسڵ و دیا بووس
هەردووگیا شەپڕ شەسەر گار الب ا وس گەسیش نەیزانچ
شەبەرچچ بوو .مامۆس ا فازیل سێ ساب بێۆار مایەواس ئەوجا
ەەڕ ندرایەوا بۆ سەرگاراگە و گ ا بە مامۆس ا شە قوتابیانە
ر ژاوا(غ بیة) شە گەرگووسس گە مامۆس ا مووسا سەمەد
هەوشێ یچ بەڕ وابەر بوو .ئەز شە ساڵچ 1956دا؛ هەف ە دوو
ر ژ شەو قوتابیانەیە(غ بیة) وانەم داەوتەواس بەو هۆیەوا؛
شەەەب مامۆس ا فازیل بووبووینە هەڤاڵ امۆس ا .جار ۆیا باسچ
ئەو شەسەرگارالب دنەم پ سچ شێچس ەوتچ" :ئێ ەش نازان
شەسەر چچ بوو" .ەوت بایەس بەڕ وابەر زانیاریچ شە سلێ انچ
ئەبدوش ەجید حەسە واشچ ەوتچ چچ؟ ەوتچ :دایگوا گە
هەواڵەگە بی وواس واس هەورات یشقەیەس شێیدابێ وابوواس
ق ەگە ئەبدوش ەجید بە ئارابیچ داەوتەوا"شقد وقع علي
اشیب وق ة اشصاعقة" .شێ ادا دابێ ئەوا بێژم گە ئەبدوش ەجید
پاش ئەوا ەو زرایەوا بۆ هەوشێ واس بەڕ وابەر زانیاریچس
شەوێ بەنێو "گۆمەڵە مامۆس ایا "اوا و بە یارمەتییچ
ەەزنەدار و
مامۆس ا ئێزادین فەیزیچ و مامۆس ا مار
زاگچ هەناریچ و ح ەین رایوانیچ شە
مامۆس ایا
ساڵچ1950اوا ر ژنامەیەگچ هەف ەیچ دارداگ د بەنێو
"هەوشێ "اوا بە ئارابیچ و بە گوردیچس گە فەیزیچ و ەەزنەدار
وتاریا تێدا دانووسچ .ئەبدوش ەجید حەسە واشچس حەز
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بەفێ بوونچ زمانچ گوردیچ داگ د و تا هەندازایەگیش
فێ بووبوو .دایگوا هەموو مانگێو"ەەالو ژ" و هەموو هەف ەیەس
"ژین" داەو نێ ەوا .گە شە پۆشچ سێیەمچ نێواندییدا بووم وس
زوو زوو ەۆپێشاندا داگ ا وس شەچوونە ژووراگانچ پۆل ما
داەی اس جار ۆیا هاا بۆ قوتابیانە و هەمووما شە حەویە
قوتابیانەگە گۆگ اینەوا وس داس یۆ د بە ق ەگ د بۆما وس
ز ر دژ بزووتنەوا جەماواریچ ق ەیۆ د و بە "ئاژاواەێڕیچ"
نێویب د .ئێ ەش شەبی مە ەوتچ " :أ ّما اشح گاا اشج اهی یة
بها بأي حال من االحوال" ەوتچ
اشیوضویة فال ی ۆن شنا أ ن
ئەەەر یەگێو ەلەیچ شە ی ێو هەبێس با واس تاگەگەس بیێ
بۆال گاربەداس ا و ەلەیچ ەۆ بۆا .گە ئەوا ەوا
ئەح ەد حاجچ ساشحچ قاس گە ئەو دامە شە پۆشچ پێن بووس
شەڕیز هاتە دارێ و ەوتچ" :ئێ ە بەهیت جۆر و ئەم ق انە
بەڕ وابەر زانیاریی ا بەدب نییە .ئێ ا پێن ملیۆنە .ئەم
پێن ملیۆنە تاگەتاگە بین داوا مافچ ەۆیا بۆە ؟ ئێ ە
هەمووما ماف ا ەوراوا" .گە ئەوا ەوا ئەبدوش ەجید
حەقت
"ئەەەر
ەوتچ:
بەگوردیچ
واشچ
حەسە
ەوراوا".....ئەوا د بە ئارابیچ ەوتچ"ش اذا التقدم یۆو ".
ئەوجا ەوتچ ئەم ق انە جێچ پەسندگ د نین وس پاش ئەوا
ەوتچس بەڕاس یچ ز ر ماندوومس بەەواتا داسپێ م و ر یشت.
راس ییەگە س نە مامۆس ا فازیل ئی فا وس نە ئیب اهی ئەزیز
د نچس هیییا بەال رامیارییدا نەداچوو  .دوور نییەس ئەو
ساش ئیب اهی ە گە ەەشۆچ باقووبە وس مامۆس ا زمانچ
ئارابیچ بووس بە دزییەوا گار ۆچ گ دبێ شە دژیا  .ئەم ساش
ئیب اهی ە گە بە ساشە چاویین بەنێوبانگ بووس شەگاتچ
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"ئی یت ار
دژ
ز ر
"تەحەڕڕوراگا 'دا
بەهێزییچ
بەری انیایچ"ق ەیداگ د وس دایگوا ئەو نەوتە نەوتچ ئێ اقەس
مار
هچ ەۆمانەس گەچچ ئینگلیز دایبە س هۆن اوا
اش صافي) داەوینداوا بۆما گە شەبارا
راسافیچ(م و
باراەە یا
فەی ەشەوا ەوتوویەتچ :أ بالط أم مالط باش ناییو محاط {"ئەرێ
ئەمە باراەە(گۆیۆچ یا) یایەس یا یو نچ شوسۆەشەگانەس
گەوا بە حیزا داورادراوا؟} گەچچ گە حۆوومەا بەهێزبوواواس
هەرچچ ە ا بوو بە قوتابییە چاالگەگانچ داەوا .دوور نییە
ئەو ساشحە تێیێنیچ گ دبێ بۆ ئەو دوو مامۆس ایە .چۆنۆە ئەو
ساشحە ز ر رگچ شە گورد بووس ئەەەرچچ هێنداس شە
باش"یا شە قەڵەم دادا .پاش
تەحەڕڕوڕاگا بە"پیاو
دارگ دنچ مامۆس ا فازیل ئی فا و مامۆس ا ئیب اهی ئەزیز
د نچس مامۆس ایەگچ فەشەس ینییا هێنا بۆ زمانچ ئینگلیزیچ.
پاش ئەویشس دوو مامۆس ا بەەداییا هێنا هەر بۆ زمانچ
ئینگلیزیچس یەگێۆیا نێو نوورادین عەباس بوو گە شەبەر
یلویێواویچ شەیچ نێویا نابوو "گۆپا مەعدانیچ" و ئەو د
نێو ئەدیب رازا بەەدایچ(أدیب رضا اشبغدادي) بوو گە نێوویا
نابوو "قەی ەر ەوو گوڵێنەگە" .هەردووگیا شەسەر ئاینچ
بەهایچ بوو س بە م هەس بەهیت جۆرا پ وپاەەندایەس بۆ
بەهائێ یچ شەالیە ئەم دووانەوا نەگ د .هەردووگیا ز ر بە
تۆرا و شەسەرەۆ بوو  .بەهائییەگا ؛ سلێ انچ بە یار ۆچ
پی ز دادانێنس چۆنۆە پەیامبەراگەیا ئەبدوشبەها (بەهائوشال)
( 1817ا  )1892گە شە ئێ ا و بەەدا هەڕایە گوی نچ شەسەر
بووس روویۆ دبووا سلێ انچ و شە مزەەوتچ دوو دارەە دوو ساب
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( 1854ا  )1855مامۆس ایەتیچ گ دووا و تەنانەا ئیجازایەگچ
بە داس نووسچ ەۆ و بە زمانچ فارسیچ داوا بە قوتابییەگچ
ەۆ س ئەو ئیجازا مەالیەتییە شە مزەەوتچ دوو دارەەدا مابووس
دوایچ گەوتە ال بنەماڵە قاز ئەح ەد موە ار و بەهۆ
ئەم
ئەواوا گە شەەەب ئەبدوشڕاحی گەرگووگیچ زاوا
بنەماڵەیەد س ایەتی هەبووس توانی و نەیەگچ ئەو ئیجازایە
واربگ م شێیا بۆ مامۆس ا یێخ ئەبدوشزاه ا ئەش ەەی
هەڤاڵ امۆس ام شە قوتابیانە دوانێواندییچ جافەرییە شە
بەەداس گە ئەویش شە پەرتۆگێۆدا ب ویۆ داوا گە شە بارا
بەهائییەگانەوا نووسچ بوو و دانەیەگچ نارد بۆم بۆ ئەش انیاس
نازان دام بەگێ بەەواس ەمەنیچ و نەیدایەوا پێ  .هەر شەەەب
ئەو مامۆس ا بەهائییانە گە بۆ زمانچ ئینگلیزیچ هێن ابوونە
قوتابیانەگەما شە سلێ انچس دوو مامۆس ا فەشەس ینییا
هێنا بۆ زمانچ ئارابیچ .یەگێۆیا شە ئارابییدا ز ر باش بوو.
ئەو دیچ گۆب بوو شە بابەتەگە ەۆیدا وس تەندروس یشچ باش
نەبوو .جار ۆیا محەم ەد بەهجەا ئەشتەسەریچ(مح د بهجت
زمانچ ئارابیچ بوو هاا بۆ
االث ي) گە پشۆنەر
قوتابیانەگەما  .گە ەو چ شەوانەەوتنەوا مامۆس اگەما
ە اس راپوڕاست ەوتچ" :بەڕاس یچ ز ر ناڕازی شەیێوا
وانەەوتنەواا .ەەڵۆچ سلێ انچ گورد س ئاراب نینس
ئارابیچ".
بەیێواز ۆچ تایبەتییە بۆ وانە
پێوی ییا
مامۆس اگە ەوتچ" :قوتابییەگا ەۆیا ەو نادانە ەو ند ".
ئێد محەم ەد بەهجەا ئەشتەسەریچ بێ وارامدانەوا ق ەگە
پۆشەگە بەجێهێشت .یایەنچ باسەس گە شە ساڵچ 1957دا شە
قوتابیانە نێواندیچ ر ژاوا(غ بیة) شە گەرگووس مامۆس ابوومس
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بەڕ ۆەوا محەم ەد بەهجەا ئەشتەسەریچ هاا بۆ پشۆنینچ
وانە ئارابیچ .شە ق ەگ دندا شەەەڵچس ەوتچ" :نیوا گورد و
نیوا ئارابە" (آني نص و نص) .ئەشتەسەریچ جلۆچ مەالیانە
شەبەرداگ د وس ز ر د س چ مامۆس ا مەال جەمیلچ ر ژبەیانیچ
بوو.
شەباتچ مامۆس ا ئیب اهی ئەزیز د نچ گە ماوایەس شە پۆشچ
چوارامچ زان ییدا مامۆس ا گی یاما بووس مامۆس ا سەئید
ئەزیز ئەش ەشالی(س ید عزیز اش الی) یا شە گەرگووگەوا هێنا
بۆ گی یا .گوڕ مامەگە س واتە مامۆس ا سلێ ا سەئید
ئەش ەشالی(سلی ا س ید اش الی) مامۆس ا مات اتیو(جەب و
سێگۆیەگا ) و شە پۆشچ پێنجەمدا مامۆس ا هەنداسە
بوو .ئەم دووانە شە بنەماڵە
سێدووریچ و فیزیۆ ا
مووسڵ بوو گە بنەماڵەیەگچ ناس اوا.
ئەش ەشالی(اش الی)
سلێ ا مەشالی بە گوردیچ بادینانچ باش ق ەیداگ د وس
مامۆس ایەگچ ز ر باش و زمانشی ین بوو .سەئید مەشالحیش
گی یازانێۆچ ز ر باش بوو .ئەز ز ر گەڵۆ شەهەردووگیا
وارە ا.
شە پۆشچ چوارامچ دوانێواندییدا وانەیەس هەبوو شەژ نێو
"ئابوورییچ رامیاریچ"س گە ئەمە شە بەگاشۆریا پۆشچ پێنجەمدا
بابەتچ ئەزموو نەبوو .گارمەند ۆچ بانو گ ابوو بە مامۆس ا
ئەو بابەتە بە پلە وانەبێژ"محاض "س وابزان نێو ئەبدوشباقچ
ئەش ەالم(اش المي؟) بوو .ئارابێۆچ رووەۆش بوو .بە م
وانەگە سەرنجڕاگێش و باڵۆێش نەبوو .شەبەیچ و ژایچس
مامۆس ا مووسا سەمەد ئەو وانەیە داەوتەوا و بۆ ئەو بەیە
بابەتچ ئەزموونچ بەگاشۆریا بوو .مامۆس ا ئەح ەد ئیب اهی

325

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
قازیچ شە پۆشچ چوارامدا روواگناسیچ(عل اشنباا) وس شە پۆشچ
پێنجەمدا ەیانەوارناسیچ(عل اشحیوا ) داەوتەوا پێ ا .

 102ـ مامۆستا مەجید رەشید(مامۆستا مەجێ خڕە)
مەجید رایید(ب ا فوئاد راییدس گە شەو گاتەدا پشۆنەر
قوتابیانە سەراتاییەگانچ سلێ انچ بوو شە بەڕ وابەر ییچ
زانیارییچ سلێ انچ) مامۆس ا قوتابیانە سەراتایچ بووس
هێنابوویا بۆ قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندیچ واس
مامۆس ا نیگارگێشا  .مامۆس ا مەجید رایید؛ ەڕاشەیەس بووس
نێویاننابوو "مەجێ ەڕا" .م ڤێۆچ یەگجار ق ەەۆش و
ەاڵ ەزا و زوووارام بوو .جار ۆیا گاوس نوور قەف ا گە
قوتابیچ بووس ەوتچ" :مامۆس ا مەجیدس دڵت نەیەیێس بەڕاس یچ
شەباە د ن داچیت" .ئەویش داس بەجێ ەوتچ" :دافەرموو
پاڵۆەواس باب گێڕم "...ساڵ یارازووریچس گە ئەویش هەر
شە ئێ ە و ق ەەۆش و
قوتابیچ بوو(بە م بەتەمەن
هەڵبەس وا و ب ا ئەشیچ ئەبدوڵ یەون (ع.ع.یەون ) بووس
ەەڵۆچ هەڵەبجە بووس بەداەەوا شە بۆمبارانۆ دنچ گی یاییچ
هەڵەبجەدا (ەەیگیا ) بوو داس بەجێ ەوتچ " :بە م مامۆس ا
وریابەس "رێ"یەگەیت شێنەگەوێ{سەرن  :مەبەس چ تیپچ "رێ"
ویە "ب گێ(ڕ)م بوو  :ج .} .هەمووما پێۆەنین وس گەسیش
دڵچ نەیەیاس چۆنۆە مەبەست هەر ەاڵ ە بوو.
جا شەبەر ئەوا وانە نیگارگێشا شە ریز ئەو بابەتانەدا
نەبوو گە شە ئەزموونچ بەگاشۆریا پۆشچ پێنجەمدا بوو س
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وانەگە ەو ینەدادرایە .مامۆس ا مەجیدیشس ئەوا پێناەۆش
بوو .بە م ئێ ە ر ژاگان ا بە پەنجە داژمارد وس چاواڕوانچ
وانە "نیگارگێشا "ما داگ د بۆ ق ە ەۆش و ەاڵ ە و ەەپچ
مامۆس ا مەجێ ەڕا .ر ژ ۆیا ەوتچ" :ئەەەر ئێوا شەمەودوا
وابۆە وس وانەگەم بۆەنە فشەەاڵ ەس ئەوا دایۆەم بەجەب وس
یا هەنداسەیەگچ سێدووریچ (اشهندسة اش ج ة)" .هێند ۆ ا
ەوت ا "دابایە بیۆە" .مامۆس ا مەجید دوو هێیچ راس چ گێشا
و ەوتچ" :تەمایاگە س ئەم دوو هێیە هاوڕ و(موازي) یەگنس
ساڵ یارازووریچ ەوتچ :مامۆس ا چۆ ئەو دوو هێیە هاوڕ ۆچ
یەگن؟ مامۆس ا مەجید ەوتچ :بۆچچ تۆ گو یت؟ ئەوا بە چاو
نابینیت گە هەردووگیا بەتەواویچ هاوڕ ۆچ یەگن؟ ساڵ
ەوتچ :مامۆس ا ئەوا بەچاو ناگ ێس دابێ ئی پاتچ بۆەیت".
مامۆس ا مەجید ەوتچ :بایە گە تۆ باواڕ ناگەیتس ئەوا داڵێ
بەەۆڕ باوگ هاوڕ ۆچ یەگن" .ئێ ەش ز ر پێۆەنین بەوا .ساڵ
دی انەوا هەڵیدایە ەوتچ":مامۆس ا ئەوا بەسو ندەوارد نابێس
دابێ ئی پاتچ بۆەیت" .مامۆس ا مەجید ەوتچ :وسبە هەتیوس من
داچ بە در سو ند بە ەۆڕ باوگ داەۆم بۆ تۆ"؟ ساڵ بەمنچ
ەوا :تۆ داڵێیت چچ؟ ەوت هاوڕ ۆچ یەس نینس ق ەگە تۆ
هەقە" .ئەوجا ساڵ ەوتچ :دا فەرموو مامۆس اس ئەوا جەماشیش
هەر داڵێ هاوڕ ۆچ یەس نین" .ەوتچ :بۆچچ جەمال چییە؟ ەۆ
ەوتچ :جەمال شە
شە ئۆگ یۆرد دارنەچووا" .ساڵ
ریاضیاا(مات اتیو)دا ز ر بایە و ئەواتا داڵێ هاوڕ و نین".
مامۆس ا مەجید ەوتچ :داەوو بە دامچ تۆیش و جەماشیش".
هەمووما پێۆەنین .بەڕاس یچ ی ێۆچ ەۆیەس یەگێو پێت بیێ
ەوو بەدامت و تۆیش پێبۆەنیت و پێ ناەۆش نەبێ .ئەم
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بەزمەما بۆ مامۆس ا مات اتیک سلێ ا مەالی ەێڕایەوا.
ەوتچ "ەۆییچ ئەم قوتابیانەیە بە مامۆس ا مەجیداوایە .هەر
گاتێو گە شێ ا دابێس هەست بەماندوویەتیچ ناگەین شە
گاراگەماندا".
ر ژ ۆیا بوو بە دامەتەقێ شەنێوا دوو قوتابییدا شەسەر
ئەوا ەوا هەیەس یا نییە .ئەمیا دایگوا هەیە وس ئەویا
دایگوا نییە .ئێ ەش شە مامۆس ا مەجیدما پ سچ تا بزانین
داڵێ چچس هەیەس یا نییە .مامۆس ا مەجچ ەوتچ :داڵێ هەیەس
بۆچچ بیێ نییەس ئە ئەەەر شەپڕا پەیدا بوو! ئەو حەشە
چیبۆەم؟
 103ـ هەڕەشەکانی متەسەڕیف نەجمەدین سایب
گە شە پۆشچ پێنجەمدا بووم( )1950/ 1949حۆوومەاس واس
گورداگە داڵێ"نێ بووبوواوا" و ەەشێو گەسچ ە بووا
زیندانەوا .شە پۆشەگەدا س ۆە من شە تەنیشت س چ ساڵ
ئەبدوشال یارازوور و یۆسف ئیب اهی ح ێۆا ەەڵۆچ ئەشقوش
بوو .هۆ هاتنچ ئەو یۆسیە بۆ سلێ انچ ئەوا بووس ب اگە
ئیب اهی ح ێۆا واس مامۆس ا
یۆسفس واتە؛ جەرجی
مات اتیو شە هەڵەبجەوا ەو زرابوواوا سلێ انچ .دوو س ێ
ئێ ەیەواس گەماشچ رایید سیدقچ(گوڕ
پێشەوا
شەوال
رایە ەەفوور قای قامچ هەڵەبجە) و منەیێ سەبیلە بوو
شەەەب هاوقوتابییەگچ دیچ گە ئەویش جووشەگە سلێ انچ
بوو(بەداەەوا نێواگەی بی نەماوا) .ر ژ ۆیا شەپڕ نەج ەدین
سایب شەەەب بەڕ وابەر زانیاریچ ئەبدوش ەجید حەسە
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واشیچ موس ویچ وس بەڕ وابەر قوتابیانە مووسا سەمەد
هەوشێ یچس ەۆیا گ د بە پۆشچ وانەەوتنەوادا .شەو گاتژمێ ادا
وانە هەنداسە سێدووریچ (اشهندسة اش ج ة) ما هەبووس
گە مامۆس ا سلێ ا سەئید مەشالحچ مووس ویچ پێیداەوتینەوا
وس مامۆس ایەگچ ز ر باش بوو شە مات اتیو و فیزیۆدا.
نەج ەدین سایب گەرگووگیچ و گورد بووس هیت پێوی ت نەبووس
بە ئارابیچ ق ە بۆا .بە م و بە ئارابیچ داس یۆ د بە
هەڕایەگ د و ەوتچ :ئێ ا یەس و تە و پاراس نچ یەگێ یچ
ا .پێوانددار یچ بە
ئێ ا شە پاراس نچ ەلێنە چاو پێوی
گورداواس نابێ بەهیت جۆر و ببێ ە دژایەتیۆ دنچ یەگێ ییچ
ئێ ا  .یەگێۆچ واس من گە باس بێ ە سەر باسچ گوردس ئەوا
یانازیچ داگەم بە گوردبوونچ ەۆمەواس گە ئێ اقیش توویچ
گاراساتێو بووس ئەوا بەوپەڕ هێز و بوونچ ەۆمەوا بەرە یچ
شە ئێ ا داگەم" .ئەوجا ەوتچ :ئەواتا بە ئایۆ ا پێداڵێ س
هەرچییەگ شەداست بێ شەدژ ئەوانە داگەم گە ئاژاوا
دانێنەواس شەبەرئەوا چاوتا بۆەنەواس ئەمە ئێ ە دابێژمس
ئەمە هەر سووگە بایەگەس رایەباگە دوایچ دێ" (ویە
"رایەبا" هەر بەگوردیچ دوو جار "بەگارهێنا" .شەم ق انەداس
هەڕایە شە منەیێ سەبیلە گ دس چۆنۆە ماوایەس شەوابەر شە
وانە ئارابییدا گە مامۆس ا ساڵ ئیب اهی ەەشۆچ باقووبە
پێیداەوتینەوا و گاب ایەگچ ز ر دووڕوو و جێچ ەوما بووس
منەیێ شە پارچە نووسینێۆدا بەئارابیچ شەژ نێو "وتوو ژ و
شەنێوا جووشەگەیەس و پ وڵ انێو" ەاڵ ە بە ناهۆییاریچ
ئاراب گ د .پاش وانەگە شە منەیێ پ سچس هەموو پ وڵ انێو
دژ جووشەگە نییەس ەوتچ؛ دڵنیابە نەمو اس ئەەەرنا شە
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"وتوو ژ و

شەنێوا

سەراتاوا داموی ت نووسینەگەم:
جووشەگەیەس و ئارابێۆدا" بێ.
ر ژ ۆیا بوو بەز را ە تن شەنێوا چەند قوتابییەگدا گە
یەگێو شەوانە منەیێ بوو .منەیێ وارزیۆار و بەهێز بوو.
ماوایەس ز رانیا شەەەب یەس ە اس ئەوجا ئەشیچ ەەفوور
یاڵیچ گە شەنێوا ز رانبازاگاندا بووس بۆ منەیێ چووس منەیێ
داس چ ئەشیچ توند ەویچ و ئازار دا .ئەشیچ هاوار داگ د:
"ەەڵۆینەس ەەڵۆینەس سەی گە س ئەم جووشەگەیە پەنجە
یایەت ان چ یەهید گ د "...ئێ ەش ز ر پێۆەنین.
سەی ئەوایە بنەماڵە یاڵیچ؛ بە پیاو و ژ و گوڕ وگت و ەەن
و پی یانەواس هەموو واس دارگەفییا وابوو س شەڕ و الواز و
بێهێز و تەپیو .هەموویا بەسەر یەگەوا  50ا  60گەسێو
دابوو  .باوگ دایگوا" :ئەەەر ئەم بنەماڵەیە هەموویا
گۆبۆەی ەوا و بیانیەی ەالیەگەواس سەەێۆچ بەهێزیش شەوالوا
رابگ یتس داراقەتچ ئەو سەەە بەهێزا نایە ".
تێبینیی :دامەوێ شێ ادا بەدڵنیاییەوا بێژم گە نەج ەدین سایب
داگ د گە ەوتچ"یانازیچ بە گوردبوونچ ەۆیەوا داگا.
در
چۆنۆە هەر ئەو بوو گە ژمارایەس واژ (ئی زا) ەوایە ئەی افچ
سلێ انیچ گۆگ دبوواوا و ناردبوو بۆ وازاراتچ زانیاریچ ەوایە
ەەڵۆچ سلێ انیچ داوا الب دنچ "قانوونچ زمانە نێوچەییەگا "
داگە و دایانەوێ بە ئارابیچ بیو ننس چۆنۆە ئەم سایبە پێچ
ەوتوو بۆیە منداڵەگان ا نانێ بۆ داراوا و ا بۆ ەو ند
زانیارییش ئەمە دابوو بە
چۆنۆە ئارابیچ نازانن" .وازی
پارشەمانچ ئێ ا  .گە هەواب ەەیش بوو بە ئەشچ
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گەمال( 01.08.1998ا  )02.10.1900نو نەر سلی انچس واس
زانیاریچ
مامە ئەشیچ گەمال ەۆ بە منچ ەوا ...بە ڤەژی
سەئد ئومەر (س د عومەر) م ەوا ئەو قانوونە بەیێۆە
شەداس وور ئێ ا  .گە گۆمەڵچ ەەال (عصبة االم ) دا ناواس
ئەەەر دایەوێ ئاژاوا بنێ ەوا فەرموو بیۆە .ئیدیچ ڤەژی
زانیاریچ نەیی ەوا بەردام پارشەما .

 104ـ لە قوتابخانەی دوانێوەندییدا زۆر سەرکەوتووبووم
شە قوتابیانە دوانێواندییدا (پۆشچ چوار و پێن ) شە ەو ندندا
ز ر شەپێشەوا بووم .بە تایبەتیچ شە مات اتیو و ئارابیچ و
ئینگلیزییدا .شەپۆشچ چوارامداس شەچەند بابەتێۆدا واس جەب و
سێگۆیەگا (مثلثاا)؛ پێوی ت نەبوو ئەزمۆنچ گۆتاییچ ساب
بدامس چۆنۆە بەپێچ قانوونچ ئەو سەردامەس ئەو شە بابەتێۆدا
بووس پێوی ت نەبوو
بەدر ژایچ ساب ن ا شە  %90پ
بەیدارییچ تاقیۆ دنەوا گۆتایچ ساب بۆا و هەر ئەو ن ایە
دادرایە .شە ئەزموونچ بەگاشۆریا پۆشچ پێنجەمداس شە زمانچ
ئارابییدا %81م وارە تبووس گە ئەو ن ایەس نەس هەر بۆ
قوتابیچ گوردس بەشۆو بۆ قوتابیچ ئارابیش داە ە بوو.
بەتایبەتیچس چۆنۆە هەموو داف ەراگانچ تاقیۆ دنەوا
بەگاشۆریا دوانێواندیچس شە بەەدا شەالیە مامۆس ایانچ
ئارابەوا سەرڕاست داگ ا و ن ا دادان ا بۆیا  .شە جەب و
سێگۆیەگاندا(گەپێۆەوا تاقیداگ انەوا) %98م وارە تبوو.
شەهەنداسە سێدوورییدا %77م وارە تبوو.
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شە ر ژ ئەزموونچ فیزیۆداس بەڕ ۆەوا توویچ زگیوونێۆچ
سەەت هات  .شە ئەنجامچ ئەواوا گە یەو پێش ئەو
ئەزموونەس هەڵووژایەگچ ز رم ەواردبووس گە شە ساڵۆنچ
ئەزمووندا زە داس یۆ د بە ژا س بە مومەیز(م یز)اگەم ەوا گە
بۆ سەرپەری ییچ
ئارابێو بوو شە بەەداوا ناردبوویا
ئەزموونەگا س زە دایەیێ وس دابێ بی بۆ ئاوداس یانەگە.
شەپێشەوا نەیداوی ت ر بداس ەوتچ ەۆا بەنەەۆش بنووسەس
ەوت نەەۆش نی و ەۆم بەنەەۆش نانووس س زە دایەیێ و
داچ ە ئاوداس ەگە وس پێن ەوشەس پ م پێ ناچێ .رازیبووس
پاش ئەوا شە دووراوا واس ا تا شە ئاوداست هات ە داراوا .بە
داەەواس جاراگچ دیچ زە داس یۆ داوا بە ئێشا وس دی انەوا
بی ەوا ئاوداس ەگە .ەوتچ :نابێ .دابێ ەۆا بەنەەۆش
وی
بنووسیتس راز نەبوومس چۆنۆە نەمداوی ت جاراگچ دیچ
ئەزموونەگە دووبارا بۆەمەوا .شەبەر ئەواس ناچاربووم
داف ەراگە بەناتەواویچ بدامەوا داس چ وس شە فیزیۆدا گە شە
()50پەنجام
هەر بابەتێۆچ دیۆە بای م دازانچ ن ا
وارە ا .شەەەب ئەوایدا ر ژا ەش یچ هەموو بابەتەگانچ
باگاشۆریام شەهەر حەوا بابەتەگەدا 73س %71بوو.
با بێینەوا سەر باسچ ئەو مومەیزا گە نێواگەی بی نەماوا.
ر ژ تاقیۆ دنەوا زمانچ ئارابیچس گە پ سیاراگانچ ەو نداوا
بۆما س ەوتچ ئەو ەۆ ئەو پ سیارانە داناوا .شەبی مە
بەی ێۆچ هەڵبەس ێو گە ئەمە ەواراوا بووس هاتبوو بۆ ئەوا
وتار و بنووسین شە بارایەوا:
" أین اششباب و أیة سلۆا ال أین یطلب ظل بل هلۆا"
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م ڤێۆچ ز ر ەۆبەزشزا بوو.
 105ـ هاوقوتابییەکان لە قوتابخانەی نێوەندیی و دوانێوەندییدا
شە هاوقوتابییەگانچ ئەو سەردامە قوتابیانە نێواندیچ و
دوانێواندیچس ئەوانە نێواگانیان شەبی ماو ئەمانە بوو :
سەالحچ واس ا ساڵحچ چایییچس بەدیع ئەبدوشیاشی
قوتب(بدیع عبداشیاش قطب)س جەمیل سەب س ح ەینچ مام
یێخ رائووفچ نەقیب( 27.08.2008ا
بەگ س ئەح ەد
)10.11.1931س گەری سۆفچس قادر دیال (ب ا حەمە ساڵ
دیال ) حەمەساڵ قەزازس ئەدنا فەریدس جوامێ مەجید سەشی س
بەرقچ رایید(ب ا دوگ ۆر جەمال رایید)س بەگ ئەبباس
گەرگووگیچ(قوتابییەگچ ز ر چاالس بووس باوگچ پێ ودروو بوو شە
سلێ انچ) ئێزادین م ەفا راسووبس حەسەنچ حاجچ گەری چ
ئەمەرەا س نەوزاد نوور س ئەبدوش ەسی ئەسۆەندار ئەشەگەس
بەیی ئەشەگەس گامیل ئەح ەد ئەمین ئەتارس محەم ەد گەری
فەتحوشالس جەمال جەالل(جەمال یۆتەر)س جەمال فەقێ یاڵچس
جەالل فەقێس تەها یێخ جەاللس ئەح ەد ئەشیچ ئۆس ا (ب ا
دوگ ۆر مەح وود ئەشچ ئۆس ا )س دارا تۆفی س مەح وود
محەم ەد شەیلێس ئەشیچ ەەفوور یاڵیچس ئەمین ئەشیچ موتابیچ
و هەردوو ئامۆزاگانچس منەیێ سەبیلە(گورد ۆچ جووبوو)س
بەداەەوا
قەراەچ(نێواگەی
ساڵ
حەمە
ب ایەگچ
ئەبدوشال
شەبی نەماوا)س ئەح ەد س ێڵ گاگەیچس ساڵ
حەشەد وا)س حەمە
یارازووریچس ئەزیز محەم ەد(ئەزا
سەئە می زا ئەباسس ئومەر ەۆشەیچس زاگچ ئەوڕاح ا سەئیدس
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ساڵحچ رایە{سەرن  :پاش
حەمە
گاوس قەف ا س عەزا
ماوایەس عەزا ەی ا و بە تۆمەتچ ئەوا گە شەەەب گیێۆدا
پێواندیچ بەس ووا و گ دوویەتچ بە ژ س باوگچ گیەگە گەنێو
"سە ئەشچ" بوو گیەگە ەۆ گویتس دادەە شەباتچ ئەوا
زیندانیۆ د بۆ سە ئەشچ ببڕ ەوا گە تاوانچ گوی نچ
گیەگە گەوتبووا ملس سا نێو عەزا زیندانیچ گ د} .گەمال
رایید سیدقچ .ئیب اهی ئەشیچس حەمە گەری ئەبدوشالس یوسف
ح ێۆ اس م ەفا ساڵ گەری س ئەوڕاح انچ حاجچ ساڵحچ قاس س
فوئاد حەمەمیناەاس حەمە بابلچ(حەمەمین قادر) گە بە
"گاگە فەالی" بەنێوبانگ بوو( 1928ا  )1990ب ای فەراج
گەبابیچس نادر هەورامیچس بەیی راییدس گەری فەراج.
یایەنچ باسەس قوتابیچ شەو سەردامەدا ز ر گەم بوو  .ژمارا
هەموو قوتابییەگانچ قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییچ
سلێ انچ نەداەەیش ە  300قوتابیچ .هۆ ئەمەش ئەوا بوو گە
سلێ انچ یار ۆچ ەەورا نەبووس قوتابیانە سەراتایچ شە
سلێ انچ بەژمارا گەم بوو  .هەژاریچ ر ینەدادا ەێزانە
هەژاراگا منداڵیا بنێ نە قوتابیانەس دایانناردنە بەرگار.
نێواندیچ و دوانێواندییدا بە
ەو ندنیش شە قوتابیانە
ئارابیچ بووس گە ئەم زمانە زمانێۆچ بێگانە قورسە بۆ گورد.
نێواگانیان
داگەم شەو هاوقوتابییانە
شێبورد
داوا
شەبی چووا .ئەەەر ماو تەندروست و تەمەندر ژبن.

 106ـ باوک دەیویست بژیشکیی(طب) بخوێن  ،بەقسەی نەکرد
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هێش ا شە قوتابیانە نێواندییدا بوومس باوگ چەند جار و وس
شە چەن د گاتێۆچ جیاوازدا دایگوا :گە "ەو ندنچ دوانێواندیت
شە سلێ انچ تەواوگ دس داتیەمە گۆشێژ بژیشۆیچ شە بەەدا بۆ
بژیشۆیچ ەش ییچ بیو نیتس ئەوجا داتنێ م بۆ
ئەوا
ڤییەننا(گە باوگ دایگوا؛ ئەو یارا پێ ەە چ ئاوس یا گۆنە)
بۆ ئەوا شەبەیچ نژداریچ(ج احة) و ئەوجا شەبەیچ چاودا
ببی ە پ پۆڕ" .ئەز ەۆم هیت حەزم شە ەو ندنچ بژیشۆیچ
نەداگ د وس داموی ت بی ە ەو ندنگە بەرز مامۆس ایا (دار
اش ل ین اش اشیة) و بب ە مامۆس ا فیزیو و مات اتیو وس پاش
ئەوا چەند ساڵێو مامۆس ایەتی گ دس ئەوجا ەو ندنچ ەۆم شە
مژار فیزیۆچ ئەس ێ اناسیچ(ئەس فیزیو)دا شە داراوا
و ا در ژاپێبدام .بە مس شەبەر ئەوا هێش ا چەند ساڵێۆ
مابوو ەو ندنچ قوتابیانە دوانێواندیچ تەواوبۆەمس نەموی ت
دژ بە ئارازوو باوگ ق ە بۆەمس بەو هیوایە شەەەب گااس یا
بی داچێ ەواس یا بی ەۆ داەۆڕێ.
دوا ئەوا ئەزموونچ بەگاشۆریا دوانێواندیی بە ن ایەگچ
باش بڕ س ئێد دابوو بی ە گۆشێژ و شە بەەدا .باوگ ەوتچ؛
ئێ ە گاتچ ئەوا هاتووا گە پێۆەوا بیینە بەەدا و ب یەمە
گۆشێژ بژیشۆیچ .ەوت  :بابە ەیا س بەڕاس یچ حەز شەو
ەو ندنە ناگەم .ەوتچ :ئە حەز شە چ ەو ندنێو داگەیت؟
ەوت  :دامێۆە بڕیار ەۆم داوا گە بب ە مامۆس ا قوتابیانە
نێواندییەگانچ گوردس ا و هەوڵبدام ەزمەتچ قوتابیانیچ گورد
بۆەم گە ز ر ناهەقیچ داگ ێ بەرامبەریا وس ر نادرێ پێیا بە
زمانچ ەۆیا بیو نن .باوگ ەوتچ :تۆ پێ وایە پێ داگ ێ بییت
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بە گوردیچ دارز(وانە) بیێی ەوا پێیا س شە گاتێۆدا زمانچ
راس یچ ئارابییە؟ ەوت  :هەوڵدادام وس هەموو گار ۆیش بە
هەوڵدا داچێ ە پێشەوا .ئە ئەوا نییە شە قورئاندا هاتووا" :
شإلن ا إال ماس ى و أ س یه سو ی ى.....ه د"
وأ شی
سوراتچ "اشنج "(ئەس ێ ا) ئایەتچ  39ا (40بەگوردیچ :م و
هییچ داس ناگەوێ ئەوا نەبێ گە هەوڵیداوا بۆ و ئەنجامچ
هەوڵەگە دابیندرێ) .باوگ ەوتچ :ئەوا راس ەس بە م ئەمە
تۆ هەوڵێۆچ تاگە باب دابێ وس بەرهەڵ ێۆچ ز ر ەەورا
د ەڕ ت .تۆ ئەەەر مەبەس ت ەزمەتۆ دنە بە ەەڵوس ئەوا گە
بووی ە دگ ۆر ۆچ باشس داتوانیت ەزمەتچ ەەڵو بۆەیت وس شە
ئازار و م د رزەاریا بۆەیت وس هیت بەرهەڵ ێۆیش نایەتە
بەردامت .چۆنۆە تۆ دابی ە ەاوانچ پیشەیەس وس ئەوسا هەر
ەۆا ەەورا ەۆا دابیتس پێوی ت بە حۆوومەا نابێ
بەمووچە داتب ەزر نێ .تۆ گە بوویت بە دوگ ۆرس پیشەیەگچ
ئازادا دابێ .هەف ەگە حەوا ر ژاس یەش ر ژ گار بۆە .سێ
ر ژ بەەۆڕایچ بۆ ئەوانە هەژار و شێقەوماو وس سێ ر ژیش بە
شە پارادارا
پارادار  .بەو پارایە
پارا بۆ ئەوانە
واریداە یتس دارمانچ پێبۆڕا بۆ هەژاراگا  .ر ژ ۆچ هەف ە
دامێنێ ەواس بیۆ بۆەۆا بحەو اوا .ز ربە ەەڵۆچ ئەم و تە
هەژار و داس ۆورتن وس دوگ ۆریش ز ر گەمن .گەتۆ ەزمەتچ ئەو
هەژار و بێۆەسانە بۆەیتس بێ پارا و بێ هیت جۆرا
چاواڕوانییەس شێیا س ئەوا ال ەوا ز ر بەن ەە؛ چۆنۆە ەوا
د ست و پش وپەنا شێقەوماوانە" .ئەوا گە "ەوا د ست و
پش وپەنا شێقەوماوانە"س ز ر جار شە باوگ دابی ت .بەرامبەر
منس بایەس گە ەوا د ست و پش وپەنا
ئەو پ سیارا
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شێقەوماوانەس ئە بۆچچ شەسەر ئەو د س انە ەۆ ناگاتەواس
هەموو جار و باوگ دایگوا" :بۆچچ ر ڵەس ەوا واس من و تۆیەس
گەمییۆیدانەبێ؟ ەوا بە ئارامەس گە بیەوێ شەیەگێو
ب او نێس شە بەرزاییەگچ نزمەوا ناییاتە ەوارێ .بەڵۆو شە
بەرزاییەگچ یەگجار بەرزاوا شێیداداس بۆئەوا گە گەوتە
ەوارێس بەجار و ملچ بشۆێ" .شەبەرئەواس شەم روواواس وتوو ژم
شەەەب باوگ نەداگ دس چۆنۆە دامزانچ بێتەنجامە و دڵیشچ
د شێ .بە م شەبەە چ بای س هەر بە تەنێ باوگ بوو شە
ەێزانەگەماندا گە ئەو بی ا هەبوو شەبارا ەو ندنەگەمەوا.
دایۆ و ەویۆەگان هەموویا پش گی ییچ منیا داگ د .منیش
بە پش تەس وورییچ ئەوا و پاش ئەوا بە یارمەتییچ باوگ
ئەو بەڵگەنامانە داواگ ابوو بۆ وارە تن شە زان گەس واس
وا تینامە ئێ اقیچ(جن یە ئێ اقیچ) و باواڕنامە "ر ویت
باییچ" پەیدامۆ د س ئەوجا ئەم بەڵگەنامانە و باواڕنامە
بەگاشۆریاگەم ە نە هەەبەیەگەواس بەبێ ئاەادارگ دنچ باوگ س
ر چ بەەدام ە تە بەر .هەر بە ەەیش ن بۆ بەەداس یەگ ەر
گاەەزاگان ب د بۆ ەو ندنگە بەرز مامۆس ایا و دامە
داست تۆمارگەر(م جل) و ەۆم نێونووسۆ د .ئەوجا چوومە
هۆتێلێو شە داوروبەر یەقامچ موتەنەبچ گە ەاوانەگە
ییتەیەس بوو ئارابیچ و فارسیچ دازانچ .یارازا هۆتێلەگە
بوومس چۆنۆە دوو ساڵێو شەوابەر گە شەەەب باوگ چووین بۆ
بەەداس شەو هۆتێلە دابەزیبووین وس تەشەفۆنچ هۆتێلەگەی ال
ەۆم نووسیبوو .شە سلێ انچ بە دایۆ و ەویۆەگان ەوا گە
داچ ە ئەو هۆتێلە و ن ا تەشەفۆنەگەیی شەسەر گاەەز و
نووسچ بۆیا  .دوو ر ژ دوا ەەیش ن ە بەەداس ەویۆەگان
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تەشەفۆنیا گ د بۆم و ەوتیا گە باوگ زانیو چ بێ پ سوڕا
و چوومەتە بەەداس ز ر ەەفەتچ ەواردووا وس مەراقچ ئەوا
گ دووا گە ی ێۆ بەسەربێس شەبەرئەوا سبەینێ ەۆیشچ
داەاتە بەەدا وس دێ بۆ ئەو هۆتێلە گە منچ شێ  .بۆ سبەینێچ
هەر ئەو ر ژا بەیانییەگچ یەگجار زوو باوگ ەەیش ە بەەداس
ئێد واس ئەوا هەر هیت نەبووبێس ەوتچ :باجارێ بیین شە
چاییانەیەس نانچ بەیانچ بیۆین .پاش بەرچایییوارد س
پێۆەوا چووین بۆ سەردانچ ئەوڕاح ا جادر گەواس شەمەوبەر
ەوت س بەڕ وابەر ەش ییچ تاگداس ییچ(إنحصار) تووتن بووس
د س ێۆچ ز ر نێزیۆچ باوگ بوو .پاش ئەوا ئەوڕاح ا جادر
راح ەتیچ(یا مامە ئەوڕاح ا بە س واس من بانگ داگ د)
ەو چ شە ق ەگانچ منیش و باوگیش بووس ەوتچ "شە هەردووگ ا
داەەمس بە م جەمال داتوانێ داوا ەو ند بۆا شە دوو گۆشێژ.
دیارا ئەمە گار ۆچ ئاسا نییەس بە م شە گ د دێس چۆنۆە
ەو ند شە ەو ندنگە بەرز مامۆس ایا س بەپێچ نەری چ
گۆرسەگانە .ەو ندگار داتوانێ شە ساڵێۆدا( )10بابەا بیو نێ
یا ( 2ا  )3بابەا .بەوجۆراس ەو ندنەگە بە درانگ تەواودابێس
بە م ئەو دامە ئەو گاتە دامێنێ ەوا داتوانێ شە گۆشێژ
بژیشۆیچ بیو نێ" .ئەمە دڵچ باوگیش و منیشچ ەۆیۆ د وس بۆ
ر ژ دوایچس ئەوراح ا جادرس باوگ و منچ ب د بۆال تۆفی
گاروبار
واهبچ( 05.01.1984ا  )01.01.1891گە ڤەژی
تەندروس یچ
گۆمە یەتیچ بوو .ئەو سەردامە شە ئێ ا ڤەژی
نەبوو .بەڕ وبەر یچ بەیچ تەندروس یچ و نەەۆییانەگا و
گۆشێژ بژیشۆیچ و دارمان ازیچ سەر بە وازاراتچ گاروبار
گۆمە یەتیچ بوو  .تۆفی واهبچ ەوتچ؛ ئێوا درانگ هاتوو س
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چۆنۆە گاتچ وارە تنچ داەوازینامە بۆ ەو ند شە گۆشێژ
بژیشۆیچ بەسەرچووا .شەبەرئەوا دابێ تا ساڵێۆچ دیۆە
چاواڕوا بۆاس ئەوجا داتوانێ داوا وارە تن بۆا .شەوانەیە
ئەو گاتە بیێن باواڕنامە بەگاشۆریاا هچ ساڵچ رابوردووا وس
وارینەە  .ئەمە ئاهێۆچ پەڕاند بەدڵ دا .شەەەب ئەمەیدا
باوگ ەوتچس با بیین بۆ گۆشێژ بژیشۆیچ .گە چووین یەگێو
ەوتچس دابێت شەەەب دوگ ۆر ئەگ اویچس ق ە بۆەین .گە چووینە
ال دوگ ۆر ئەگ اویچ پیاو ۆچ ز ر رووەۆش بوو؛ ەوتچ ئەزژ
ەەڵۆچ باگوورم{سەرن  :مەبەس چ ژووروو ئێ ا بوو :ج } .و
گوردمس بە م بەداەەوا گوردیچ نازان  .ەوتچس ئەو ەۆ س شەوێ
واس بەڕ وابەر(مدی ) گار داگا وس یەگێو هەیە شەسەرویەوا گە
گۆشێژا نێو های ئەشوت (های اشوت ي)یە.
راە (ع ید)
شەەەب و ق ە بۆە  .ئێ ە چووا بۆ سەفەرس دوو هەف ە دیچ
داەەڕ ەوا وس گاتچ وارە تنچ داەوازیش بۆ ئەم اب تەواوبووا.
ئەمە ئاهێۆچ دیۆە پەڕاندا دڵ  .هیت جۆرا پەر یییەگ
نەبوو .شەەو ندنگە بەرز مامۆس ایا گە نێواگە بوو بوو
بە گۆشێژ پەروارداس شەبەیچ فیزیو ەۆم ناونووس گ دبووس
هەر ئەوا مابوو شە ر ژ ۆچ تایبەتیدا بی دوگ ۆر شە
تەندروس یچ چاو و شەی بنۆڕێ .شەوایدا ەەم نەبوو .چاوم بە
چاویلۆەوا یەش شەسەر یەش بوو .هیت جۆرا نەەۆیییەگچ
درم نەبوو .بە م باوگ بی شەوا گ داوا ب نێ ێ بۆ شوبنا بۆ
زان گە ئەم یۆایچ شە بی ووا .پاش پ سیارگ د دارگەوا؛
شەو ش گاا بەسەرچووا .باوگ ئێد بەناچاریچ واز شە
بی اگە هێنا وس ژوور ۆچ شە نیزیو گۆشێژ مافەوا بەگ گ ا
پەروارداوا دوور نەبوو .ژووراگە
بۆم گە شە گۆشێژ
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داس شۆر ۆچ تێدابوو .داگ ا هەر شە ژووراگەدا چێشت ئامادا
بۆ ێ بە گو ندنچ شەسەر پ ز و یو نچ ەۆیوی ن و
ئاوداس یش شەداراوا شە حەویەگەدا بوو .باوگ یەس دوو ر ژ
دیچ شە بەەدا مایەوا و منچ ناساند بە هێنداس شە د س ا و
ناسیاواگانچ .بە م ز ر ەەفەتبار بوو بەوا گە شەیەس
دوورداگەوینەوا .ئێوارا ر یش نەوا بۆ سلێ انچ پێۆەوا
چووینە و گە باب اش ظ شەوێ ەوتچ :ز ر حەزمداگ د
ەو ندنێو بیو نچ گە شەدوار ژدا پیشەیەگچ ئازادا هەبێ وس
ب وانیت بەسەربەرزیچ ەزمەتچ ەەڵو بۆەیت وس نانت بەسەر
نووگچ رمچ ەۆتەوا بێ و بەداست حۆوومەا نەبێس بە م تۆ
نەتۆ د .چەند ەوشەگێو بەر شەوا یەمەندافەر بۆەو ە
جووڵە ەوتچ :جەمال ئاەاا شەەۆا بێ وس بزانە دڵ شێت
نەیەیاواس هەرچەندا من ز ر ەزمەتچ تۆم گ د بۆ ئەوا تۆیش
ب وانیت بێ ت س ەزمەتچ ەەڵو بۆەیتس گەچچ تۆ بەرامبەر
بەو هەموو زاح ەتە من گێشام شەەەڵتس یەس داوام هەبوو
شێت تا دڵ ەۆش بۆەیتس گەچچ تۆ بە ق ە باوگچ ەۆتت
نەگ د .شەەەب ئەمەیداس ەوا شێت نەە ێ" باوگ چاو پڕ بوو شە
ف مێ و و گاتچ شەیەگجیابوونەوا هاتبووس داس یۆ دا مل و
منیش داس ۆ د بە ە یا و شە یەمەندافەراگە هات ە
ەواراواس گە وردا وردا گەوتەڕێ .ئەواش یەگەمینجار بوو شە
ژیان داس باوگ ئاوا بیداتەوا بە چاومدا گە زاح ەتچ گێشاوا
شەەەڵ  .گە ەەڕامەوا ژووراگەمس ئێدیچ شەو گاتەوا ژیانچ
تەنیایی داس یپێۆ د.
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 107ـ ئوستاد بەشیر موشیر( 30.07.1963ـــ  ،)1886ناسینی مرۆڤێکی
تاکهەڵکەوتوو
گە ەو ند شە گۆشێژ پەرواردا داس یپێۆ دس بەیداریچ ئەو
گۆرسانەم گ د گە بۆ ەو ندنەگە من پێوی ت بوو  .ر ژانە
شە
داچوومە گۆشێژ وس شەوێس بێجگە شەو ەو ندگارانە
داناسیچس چەند
و یەگدی ا
سلێ انییەوا هاتبوو
هەوشێ یچس گەرگووگیچس بادینانیچس
ەو ندگار ۆچ گورد
ەانەقینیچ و فەیلیی ناسچس گە هێند ۆیا تازا هاتبوو بۆ
ەو ند وس هێند ۆیشیا شەوابەر ەو ندگار گۆشێژاگە بوو .
شەوانە هەوشێ  :ئار رائوو نەقشبەندیچس ەاشی جەوادس
جەشیل ئەبدوڵ س حەیدار محەم ەد ئەمینس مووسا ەەشیل
قانلیچس مەجید ئاسنگەر و نەج ەدین می چ .شەوانە گەرگووس:
ئەشچ ئیح ا حەگی و زانوو پی یادیچ .شەوانە سلێ انیچ:
ەەفور رایید داراەاس ئومەر ئار قاپڕاش و ەان زوهدیچ.
شەوانە بادینا  :ئەشچ ئەبدوڵ ئامیدیچ(عی ادیچ) و چەند
گورد ۆچ دیچ گەنێویا نایەتەوا بەبی مدا .جا چۆنۆە گۆشێژ
مافیەل(حقو ) دراوسێچ ئەو ماڵەبوو گە ژووراگەم شێچ بەگ ێ
ە تبووس جاروبار داچوومە یانەگە بۆ چایییواردنەوا و
ەەڵكناسین .شەوێس چەند ەو ندگار ۆچ گوردم ناسچس شەوانە:
جەالل تاڵەبانیچ(مام جەالل)س ز وار ەەتابس فایە سەب
گۆیچس حەبیب محەم ەد گەری فەیلیچس موح ین دزایچس فازیل
فەیلیچس فەزیلە بایەەە(فضیلة بایقەس گیچ
سەئیدس یەدوڵ
محەم ەد بایەەە) و هەتاو جیاووس(گیچ مار جیاووس).
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شەبەرئەوا ەو ندنەگەم شەپاب ماتی اتیۆدا فیزیو بووس گە
فیزیو بێجگە شە بابەتچ تیۆریچ گار البۆر(می ب ) یشچ
شەەەڵەس ئەەەر ئەو گارا پێشنیواڕوا بووایەس ئەوا پاینیواڕوا
و ئیوارانچ ئەو ر ژانە ئازاد دابووم و داچووم بۆ نێویار بۆ
نانیوارد و ەەڕا ؛ بەتایبەتیچ شەسەر یەقامچ راییدس گە
ئەو دامە یەقامچ سەراگیچ بەەدا بووس جارنا جار ۆیش
داچوومە چاییانە بەشەدییە گە یو نچ هاتوچوو و یەگدیچ
بینینچ ەو ندگارانچ هەموو گۆشیژاگا بوو .شەو ش چەند
گە شە گۆشێژ
گورد ۆ ناسیچس شەوانە :حەسیب ساڵ
هەندازیاریچ داییو ند .هەر شەو چاییانەیە دام وانچ هەموو
ر ژنامەگانچ ئەو ر ژا بەەدا بە ()10فل بیو ن ەوا.
شەو ر ژانەدابووس گاتێو بەسەر یەقامچ راییددا داەەڕام شەپڕ
بەرامبەر مزەەوتەگە حەیدارەانەس چاوم بە دوگانێو گەوا
در ی چ مقەس ێۆدا نووس ابوو :اشییاط اش ۆ ي
گە شەژ
واش دني بشی مشی  .بە م شە دوگانەگەدا مەگینە درووما و
دروومانۆاریی نەدیچس بەڵۆو پیاو ۆچ پی شەسەر گورسییەس
دانیش بووس چاویلۆەیەگچ بەبەرچاواوا وس سدارایەس بەسەراوا
وس چەند پەرتۆگێۆچ گوردیچ شەسەر تەە ە پێش دوگانەگە
دان ابوو  .ئەمەش سەرنجچ منچ راگێشا و چوومە پێشەوا شێچ
و بەئارابیچ س وم گ د و پ سی شێچ :ئایا ئەو پەرتۆگانە بۆ
ف ی نن .ئەویش بە زارداەەنەیەگەوا ەوتچ :ئە ەۆ بۆ
بۆنۆ د نین .ئەوجا ەوتچ تۆ گوردیت؟ ەوت  :ئا .گوردم و ئێد
بە گوردیچ ق ەما گ د .شە ق ەگ دندا هەس بەواگ د گە بە
پەرتۆس(گ ێب) داڵێ "گی اب" بە "من" داڵێ"ئەمین" و؛ زمانیشچ
جاروبار داەی ێ .شەنێو "گی ابەگا "دا چەند "گی اب" و
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هەبوو گە شەال پەرتۆگی یەگانچ سلێ انچ نەمدیبوو س واس:
دیوانچ "مصبای اشدیوا "س "بەە نامە ناپلو ن"س "سیپارا
هەقپەرس یچ" گە ەوتچ ئەوا بە"قەشەمچ ەۆ " نووس اوا.
شەسەر بەرەەگەیچ نووس ابوو"ئەوال گی ابێۆچ عەجیبە
بەداس چ بەیی مویی نووس اوا" شەمەوا زانی گەنێو ئەم
زاتە "بەیی مویی "ا .شە گۆتایچ بیبڕمەوا پێن یەش
"گی اب" گۆ و نو گڕ شێچس یەگێو شەو "گی ابانە" تەواو
ژماراگانچ ەۆڤار "هاوار" بوو گە شە سییەگاندا شە یام میی
جەالداا بەدرەا داریداگ د .گە ئەوانەم گڕ و داس بەجێ
پاراگەی دایێس ز ر دڵچ ەۆش بوو .ەوتچ"تۆ شەگو وا هاتوویت؟"
شە گۆشێژ
ەوت "شە سلێ انییەوا هاتووم بۆ ەو ند
مامۆس ایا ) و نێوم جەماشەدینە.
پەرواردا(ەو ندنگە با
ەوتچ" :داوارا ژووراوا دانیشە" ماوایەس دانیش شەال و
ەەشێ ق ەما گ د .ەوتچ"گە تۆ بێیت بۆ ئێ اس ز ر گەس
داناسیت شە گورد و ئاراب" .هەر شەو ماوایەدا گە شەال
دانیش بوومس چەند گورد و بەو دا تێپەڕین و شەبەر
دوگانەگەیدا واس ا و س ویا شێۆ د وس ئەویش ەوتچ"ئەم
ەەنجە گە شەالم دانیش ووا گوردا و نێو جەماشەدینە و تازا
هاتووا بۆ ەو ند شەبەەداو چەند گی ابێۆچ گوردیشچ گڕ وس
دیارا گوردپەروارا" .ئەوانیش هێنداس ق ەیا گ د شەەەڵ و
هیوایا ەواست گە شە ەو نداگەمدا سەرگەوتووب  .ئێ ەش
شەبی مەس یەگێۆیا ئەبدوشقادر قەزاز( 1992ا )1912و ئەو
دیچ ساڵ بۆڵشەویو بوو{ .سەرن  :ساڵ بۆڵشەویو گەرگووگیچ
بوو .واس دوایچ زانی شە گۆمۆنی ە هەرا گۆنەگا بووا.
شەسەردامچ ئۆس انییدا ئەف ەر بوواس شە پەنجاگانچ سەتە
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رابوردوودا شەەەڕاگچ ئازامییە(أعظ یة) شەبەەدا سینەمایەگچ
هەبووس فیل چ می یچ و ئی اشیایچ داهێنا:ج} .
دوو گورد دیۆە گە یەگێۆیا شە گۆمۆنی ە هەرا گۆنەگا بوو
داهاتنە دوگانچ ئوس اد .مەال محەم ەد یەریف ئۆس ا ( 1925ا
 )1976/5/29و ئەو دیچ حەمید ئۆس ا ( 1993اا )1926حەمید
ئۆس ا پاش گوداتا قاس بوو بە پارتچ و ئەوجا بەهاوڕ چ
بەئ  .ئێد زوو زوو سەر بەیی مویی م داداس گە نەور ز
نێزیۆبوواوا ەوتچ بەتامەیە بیێ بۆ پی زبایچ نەور ز
شە"یانە سەرگەوتنچ گوردا "(نادێ االرتقاء اشۆ دي) گە شە
ماڵەگە مار جیاوس دا بووس حەز داگا ی ێو بنووس بۆ
گەشەو گۆبوونەوایەدا بیو ندر ەوا .ەوت  :بەسەر چاو .گە
نووسی و ەو ندمەوا بۆ بەدڵچ بوو .ر ژ گۆبوونەواگە ەوت :
مویی
ئێ ە نووسینێۆچ گوردپەروار ئوس اد بەیی
داەو ن ەوا چۆنۆە ەۆ گەمێو نەەۆیە و فەرموو من
بییو ن ەوا گە ەو ندمەوا بوو بە چەپیەڕ زا و ئوس اد ز ر
بەدڵچ بوو .رافی چاالگیش شەو گۆبوونەوایەدا ئامادابووس
شەواوا ناسیاواتی ا داس یپێۆ د .شەەەب رابوردنچ گاا و زوو
زوو سەردانچ دوگانەگە بەیی مویی گە شەالیە گورداگانچ
بەەداوا بە "گابە گوردا " بەنێوبانگ بووس ئەم پیاوام بای
و بای ناسیچ وس دارگەوا بۆم گە بەیی مویی ەەشێو شە
تایبەتۆاراگانچ م ڤێۆچ تاگهەڵۆەوتوو شەەۆە توواس واس
دڵپاگیچس ق ەشەڕوویچ؛ بو یچس زوو وارامیچس دڵی اوانیچ و
دڵ ۆژیچ بۆ ەەل و و اس شەەەب هەڵ ۆگەوتە ەاڵ ەئامێزاگانچس
بێ ئەوا ەۆ بەمەبەس چ ەاڵ ە و ەە و ەەڵو هێنانە
پێۆەنین ئەوا ەوتبێس یا گ دبێس بەڵۆو ئەوانە بەه ا و
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س وی ێۆچ ەۆزایچ بوو  .شەم روویەوا پێ وایەس بەیی مویی
دیاردا(ظاه ا)یەس  Phenomenonبوو گە بەداە ە م ڤچ وا
هەڵداگەو .
بۆ پێواندیچ منیش بەم م ڤە تاگهەڵۆەوتوواواس دڵنیام ئەز
نێزیۆ ین گەس بووم شەم پیاواوا و هەردووگ ا شە دڵ اندا
جێگەما بۆ یەس گ دبوواوا و نێوم نا"ئوس اد" و شە "گابە
گوردا "دا ەەشێو گەس ناسیچس شە گورد و نەگورد وس ەەشێو
گەسیش بە "ئوس اد" ناساند وس ئوس ادیش بە ەەشێو گەس
ناساند .ەۆ ئەەەر ئێ ە نێو ئەو گەسانە بنووس گە داهاتنە
دوگانەگە ئوس اد بەیی مویی س ئەوا داف ەر ۆچ ەەورا
پێوی ەس شەبەرئەواس بەنێوب دنچ چەند هونەرمەند ۆچ مەز
جەزراویچ( 1986اا )1912س ئەشیچ
واس محەم ەد ئار
مەردا ( 1982اا )1904س تایەر تۆفی ( 1987اا )1922س حەسە
زی اس وس نووسەرانچ ەەورا واس ئەبدوش ەجید شوتیچ( 1992اا
)1905س ئەبدوش ەالم حیل چ و ئەشیچ باپی اەا(گەماشیچ) بەس
داگەم.
ئوس ادیش هەس چ بەوا گ دبوو گە ئەز گەسێو نەبووم هەر بە
ق ە د س چ ب وس بەدام دڵچ ەۆش بۆەمس بەڵۆو بە گ داواش
شەڕ ژانچ داس ۆورتیچ و شە تەنگانەیدا یارمەتیدار و پش یوانچ
بووم.
نێو "ئوس اد" چوواتە مێژوواوا وس الیەنگ انچ ئوس ادیش گە
بە بەیی س ا ناس او س شە ژ و شە پیاوس شە گورد و نەگوردس شە
ژمارا نایە  .شەبەرئەوا ز ر ر یش ن شەسەر ئەم باسە هەر
دووباراگ دنەوایە .ئەو فیل چ "ئوس اد بەیی مویی " دی بێ
گە هونەرمەند گورد سی وا راحی گەرگووگیچ بەنێو :
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بلی ەا "بەیی مویی "ا وا داریهێناوا وس ئەز ژ بەیداری
"یانە
بەنێو
گ دووا تێیدا هەرواها ئەو پەرتۆگە
گوردا "قیبلە ئاماشچ گوردا " شە 2009دا شە هەوشێ چاپۆ اوا
و ئەز پێشگوتارم نووسیوا بۆ س تایبەتۆارا ناوازاگانچ ئەم
م ڤە تاگهەڵۆەوتووا دارداگەو بۆ .
ئێ ە شێ ادا چەند رووداو و شە ئوس اد داەێڕمەوا گە
بەیی یزمنس مش ێۆیش ا واس پێشینا
ر باز
ن وونە
ەوتوویانە ا ن وونە ەەروار ۆە.
(*) ا پیاو ۆچ ئاراب زوو زوو داهاتە "گابە گوردا " و
بووبووین بە هاوڕێ .گاتێو "یانە سەرگەوتنچ گوردا " گە شە
گۆتایچ بی ەگاندا دامەزرابووس ماوایەگچ دوور و در ژ
شەگارگەوتبووس ساڵچ  1954داس یۆ داوا بە چاالگیچ نواند .
زمانچ گوردیچ
واهبچ بۆ ماوایەس شەوێ وانە
تۆفی
داەوتەوا .ئەم هاوڕێ ئارابەما چووبوو گوردیچ فێ ببێ.
ر ژ ۆیا گە هاتە "گابە گوردا "س چەند ویەیەگچ بە گوردیچ
ەواس بە م گە بەئارابیچ ق ەما گ د شەەەڵچس تەمایاما
گ دس شە ئارابییدا هەڵە داگاا .توومەز ئەمە ئارابییەگە
شەبی چوواتەوا .ئوس اد ەوتچ":ئێچس ئەوا تۆ چووی ە ال تۆفی
واهبیچ گوردییت فێ بۆاس یا ئارابییت شەبی بباتەوا .هەس ە
بە س ئەوا ئەمین (من) هاتووم
بیۆ پێچ بیێ تۆفی
گوردییەگەا دادامەواس تۆیش ئارابییەگەم بداراوا" .گە
ئەمەیا بۆ تۆفی واهبچ ەێ ابوواواس ز ر پێۆەنیچ بووس
ەوتبوو وادیارا درانگ هەس چ گ دووا بەوا بەیی مویی
فەیلەسووفە.
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(*) ئوس اد توویچ نەەۆیچ یەگ بووبوو .دوگ ۆر پاریز
دانابوو بۆ و دابوو شە باتچ نانچ ەەن نانچ جۆ بیوا.
شەەزمەا ئوس اددا بوومس پیاو ۆچ ئارابیش
ر ژ ۆیا
شەەزمەتچ دا بوو .ئوس اد نانچ جۆ بە چاییەوا داەوارد .شەپڕ
مامۆس ا رافی حیل چ هاا و ەوتچ":ئا س ئەوا چییە؟ رزقچ
گەر داەۆیت؟" {سەرن  :جارا ەەڵۆچ ر ژهە ا وایا دازانچ
گە جۆ هەر ەواردنچ والەە .ئەمە شە گاتیۆدا گە نانچ جۆ شە
نانچ ەەن تەندروست ت ا:ج .} .ئوس اد ئەم ق ەیە رافی
حیل چ ز ر شەبەر ە ا بوو .روو گ دا ئارابەگە و ەوتچ":یو س
یصی و
اشۆ اد یلو
یو س هذا اش اقل ماشنا! ب
حۆومة؟""{.تەمایاگەس ئەمە تێگەیش وواگەمانەس ئێد گورد چۆ
دابێت بە حۆوومەا؟} .ئارابەگە نەیزانچ گێشەگە چییەس من
تێ گەیاند .ز ر پێۆەنچ .گە مامۆس ا رافی حیل چ هاتە ژوورێ
و دانیشتس ئارابەگە دایناسچ .پاش چاس و چۆنچس پ سچ شێچ
گە چ داگا ئێ ە .مامۆس ا رافی حیل چ ەوتچ:مامۆس ایە شە
دوانێواندیچ (اشثانوية اش گزية)شە بەەدا.
قوتابیانە
بایە ەۆ جەنابت بەڕیوابەر
ئارابەگە ەوتچ :ئە
زانیاریچ(می ش اش ار ) نەبوویت؟ ەوتچ:با .پاش ئەوا گ ام بە
پشۆنەر بەڕ وابەر یچ زانیاریچ(می ش اش ار ) و دوا
دوانێواندیچس ئەوجا
قوتابیانە
ئەوا بەبەڕیوابەر
بەیارمەتیدار بەڕ وابەر قوتابیانەگە و ئێ ەش مامۆس ام.
ئوس اد گە ئەم ماوایە بێ دانگ بووس داس بەجێ هاتە ق ە و
بە ئارابیچ ەوتچ":ئاە جارێ هێش ا ساڵێۆچ ماوا بیۆە بە
حیل چ ز ر پێۆەنچ و
فەڕراش"! مامۆس ا رافی
ەوتچ":بەڕاس یچ ەۆڵچ ەۆ گ د"{.سەرن  :مامۆس ا رافی حیل چ
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شەسەر نووسینەگانچ و شە ئەنجامچ ەەریۆبوونچ بە
رامیارییەوا حۆوومەا شەدژیچ بووس هەردامەنادامێو پلەیەگچ
گاراگەیا داهێنایە ەواراوا :ج} .
(*) شە ر ژنامە ئارابیچ و گوردییەگاندا ەەشێو یت دانووس ا
بەنێو ئوس اد بەیی مویی اوا گە بەز ریچ راەنە بوو شە
حۆوومەتچ ئەو سەردامە ئێ ا  .یەو ۆیا دامۆاتچ  22بووس
گەم گەس بەسەر یەقامەوا مابوو  .شەپڕ ت ومبێلێۆچ
گوردا "دا واس ا و سەئید
یۆف شێت شەبەردام "گابە
قەزاز( 20.09.1959اا  )1904گە شەو سەردامەدا ڤەژی
نێوەۆ ئێ ا و ز ر داس ڕ یش وو بوو هاتە ەوارێ و ەوتچ:
واس ا بەیی س ئەو ی ە قۆڕانە چین گە بەناو تۆوا دانووس ن
بەحۆوومەاس ئەوا گێ
و ب وداگ نەوا هەموو جنێو
دایاننووسێ بۆا؟ ئوس اد گە ەو چ شە "واس ا" بوو شەجیاتچ
"ئوس اد" و "ی چ قۆڕ" شە جیاتچ"ەۆتار" و "گێ دایاننووسێ
بۆا"س ز ر بێزار بووس ەوتچ":سەئید بە " .ئەو ق ەیە چییە گێ
بۆ ئەمین دانووسێ؟ ئەمین ەۆم قەشەم بە قوواتە و
دایاننووس " .سەئید قەزاز ەوتچ":جا گە تۆ قەشەمت بەقوواتە
بۆچچ شەدژ حۆوومەا یت دانووسیت؟ حۆوومەا چچ شەتۆ
گ دووا؟" .ئوس ادیش ەوتچ":سەئید بە س سەئید بە  .با
حۆوومەا ەۆ ەەواد نەبێ و ئەمینیش شەدژ نەنووس  .ئەمین
بۆچچ شەدژ جەنابت نانووس و هەر شەدژ حۆوومەا
دانووس " .سەئید قەزاز زما شەدامیا ویو بوو .سەر ۆچ بادا و
ەوتچ ":دابایە هەر شەدژ حۆوومەا بنووسەس جنێو بە
حۆوومەا بداس بە م توەوا جنێو بە من مەدا" .ئەوجا ی ێۆچ
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گڕ وابزان پاگەتێو جگەرا بووس چۆنۆە ئوس اد هێنداس ی چ
هوردابابەتچ واس یۆگۆالا و جگەرا و یەمیە(ییارتە) شە
دوگانەگە دا داف یت شەەەب پەرتۆگچ گوردیچ.
شەەەب ئوس اد شەڕ چ
گە هات ە ئەوروپا پێواندیی
نامەناردنەوا بوو .داەچ ە ان ئەم پێواندییە ز ر در ژا
نەگێشا .چۆنۆە بەئ ییەگا س ماوایەگچ گەم پاش گوداتایا س
شە مانگچ یوباتچ 1963داس دی انەوا بەیێوایەگچ جانەوارانە
گەوتنەوا پەالمار گورد و یەڕ جاراگچ دیۆە هەڵگی سایەوا و
ئەوجا بەئ ییەگا ەەشێو گوردیا گویت و ەەشێو ەوندیا
سووتاند و هەر شەو ر ژانەدائوس اد بەیی مویی یا
داس گی گ د و شە ە تووەانەدا هێندا ئازاریا دابووس دوا
بەراڵالبوونچ ز ر نەژیا .شە ر ژ 1963/7/30دا گۆچچ دوایچ
گ د و بە شەش دوورگەوتەوا شێ ا  .بە م یاد هەمیشە زیندووا
شەالم وس گاتێو گە هێش ا شە ر ژهە ا بووم چەند
دانگوارە
ئامێ
شەسەر
دانگەگەی
دامژمێ ۆیش
تۆمارگ دووا گە بێجگە شە من چەند بەیی ی ێۆچ دیۆەش:
گامیل ژی س م ەفا سیێ ا س محەم ەد ئەح ەد قادرس
حەمەوارز س گەماشەدینچ ب ام .....تێیدا بەیدار .

 108ـ کۆلێژی پەروەردە
گۆشێژ پەرواردا شە ەەڕاگچ وازی ییە بووس ز ر نێزیو بە
ر چ بەەدا ا گەرگووس ا هەوشێ .
و گە (باب اش ظ )

349

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
گۆشێژاگە ب ی یچ بوو شە چەند باشەەانەیەس شەتەنیشت
و بەیچ نێوەۆیچ (یو نچ
یەگەوا .بەیچ ەو ند
نیش ەجێبوونچ ەو ندگارانچ گوڕا شە تەنیشت یەگەوا بوو .
هچ گی ا شە یو نێۆچ دیۆە بوو) .هەرچەندا شە نێو یار
بەەدادا پاسچ ەش یچ هچ "مصلحة نقل اش گاب" (گۆمپانیا
هاتوچووگ د ) شەسەر یەقامچ رایید بەراو
ەواس نەوا
ئەئزامییە(اعظ یة) و بەتاوین(ب اوین) و بەەدا نوێ(بغداد
اشجدیدا) و گازمییە(گاظ یة) هەبووس بە م شەبەرئەوا گۆشێژ
پەرواردا شەیو نێۆچ چەپەس و دوورایار بووس هیت پاسێو
چەند
نەداچوو بۆ  .هەر شەنێزیو گۆشێژاگەوا ەانوو
گەسانێۆچ گاربەداست و داوڵەمەند هەبوو واس ماڵچ تۆفی
واهبچ و ئەقید ئەمین راواندزیچ( 1978ا  )1908گە دراوسێچ
گۆشێژاگە بوو س بە م ئەو جۆرا گەسانە ت ومبێلچ ەۆیا
هەبوو .بێجگە شەواش شەو وا بە  6ا  7ەوشەس بە پێس م و
داەەیش ە "باب اش ظ " گە شەو وا پاس هەبوو .ماڵەگە
تۆفی واهبچ ەانوویەگچ دوو نهۆمیچ بووس حەویەیەگچ
ئەقید ئەمین
بووس ماڵەگە
هەبووس میۆچ ەۆ
ەەورا
راواندزیچ(باوگچ دوگ ۆر وریا راواندزیچ) ەانوویەگچ
ئەمارتە ەیۆە بوو .نازان میۆچ ەۆ بووس یا بەگ ێ
ە تبوو  .گۆشێژاگە یانەیەگچ هەبووس چایچ و قاوا و
ەواردامەنییچ سووگەڵە تێدا داف ی ا .گۆشێژاگە شەوپەڕ
یار بوو .هیت دوگا و بازاڕ و شە نێزیۆییەوا نەبوو .پش چ
دارس انێو بوو .هێیێۆچ یەمەندافەر بە تەنیشت گۆشێژاگەدا
بەسەر بەرزاییەگەوا بوو گە واس پ د دروس ۆ ابوو .پش چ
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پ داگە ەانوو و گۆیۆچ گەسانچ داوڵەمەند بوو .بێجگە شەمەش
شۆێۆچ رووبار دیجلە شە نێزیو گۆشێژاگەوا بوو.

 109ـ خوێندنی زانستگەیی
شەو ساڵەوا گە داس بە ەو ند گ د شە زان گە بەەدا(واتە
ساڵچ ەو ند  )1951/1950ەو ند بوو بوو بە سی ەمچ
گۆرسیەل واتە؛ گۆرسچ یەش مانگ یەش مانگ؛ شەجیاتچ
بوو .ئێد
سی ەمچ سا نە .ئەمەش سی ەمێۆچ مۆد
پێوی ت نەبوو ەو ندگار واس جارا س ەو ندنەگە بە چوار ساب
تەواو بۆا وس باواڕنامە شێ ان گە بەرامبەر بە ماج ێ بووس
واربگ ێس بەڵۆو دای وانچ بە گاتێۆچ در ژت س یا گورت
تەواوییبۆا .گە ەو ندگار و شە بابەتێۆدا ن ا سەرگەوتنچ
نەهانیایە داستس ئەوا شە گۆرسێۆچ دیۆەدا هەر ئەو بابەتە
دووبارا داگ داواس نەس هەموو بابەتەگا  .ەۆ ئەەەر بابەتەگە
بابەتێۆچ سەراگیچ نەبووایەس دای وانچ بابەتێۆچ دیچ شەب
و هەڵبژ ێ .بەگورتیچ؛ ئەم سی ەمە سی ەمچ ەو ند بوو
شە زان گە بەنێوبانگەگانچ ئەم یۆا و هێنداس و تانچ
ئەوروپا .هێنداس بابەتچ ەو ند هەبوو ؛ بەهەڵبژارد بوو .
بۆ و نە :ەو ندگار دای وانچ شەنێوا چەند بابەتێۆدا یەگێۆیا
هەڵبژ ێ بە ئارازوو ەۆ  .هەرچەندا زمانچ ەو ند بە
راس یچ ئارابیچ بووس بە م تاگە یەس پەرتۆگچ فیزیوس یا
ژیارناسیچ بە ئارابیچ نەبوو .هەموو
مات اتیوس یا
پەرتۆگەگا بە زمانچ ئینگلیزیچ و س ئەو پەرتۆگانە بوو گە شە
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زان گەگانچ بەری انیا و ئەم یۆا داەو ندرا  .ئێ ە
(ەو ندگارانچ بەیچ فیزیو) بابەتچ فیزیو و مات اتیك ا واس
بابەتچ سەراگیچ داەو ند و؛ گی یاما واس بابەتچ التەنیشت
داەو ند .پەروارداش بابەتچ سەراگیچ بووس نەس هەر بۆ ئێ ە؛
بەڵۆو بۆ هەموو بەیەگانچ گۆشێژاگە .دوگ ۆر یۆسف
ئەبوود(یوسف عبود) گە دارچوو ئەش انیا بوو شەسەردامچ
جەنگچ دووامچ جیهانییداوس ب ا ئامی شیوا پێنجەم حەسە
ئەبدوشواهاب
ئەبوود بوو گە شەمووسڵ شە هەرا
هەبوو دژ بە
یەووافدا( )1959/3/8چاالگییەگچ ەەورا
یەووا س پەرتۆگێۆچ شە ئەش انییەوا گ دبوو بە ئارابیچ
بەنێو "گی یا گانزایچ" (اشۆی یاء اش دنیة) .نەسی ئەزرا
نەسی گە جووشەگەیەگچ بەەدایچ بووس پەرتۆگێۆچ گی یا بە
ئارابیچ نووسچ بوو .تەح ین ئیب اهی گە ت گ انێۆچ سەر بە
رژ و بنەماڵە یافەی ەب بووس نێو ەۆ ە بووا سەر
بەرەچ پەرتۆگەگە شە تەنیشت نێو نەسی ەوا .دوگ ۆر یۆسف
ئەت ار(عطار) ەەڵۆچ ئانە(عانة) بوو .م ڤێۆچ سەروزمانشی ین
و ق ەەۆش بوو .شە سو ا ەو ندبوو و د س چ راح ەتیچ
گاس ئەبدوشال قادر هەڵەبجەیچ بوو .یۆسف ئەت ار گی یا
گ دایچ (ع لي) داەوتەوا پێ ا  .هیت پەرتۆگێۆچ ژیارناسیچ
(روواگیچس یا ژینەواریچ) بە ئارابیچ نەبوو .مامۆس ایەگچ
ئەش انییا هێنابوو بۆ مات اتیوس تەمەنچ شە( )60ساڵێو
تێپەڕیۆ دبوو .سەر شەەەشێو گێشە مات اتیو دارنەداچوو.
بەپێیەوانەواس دوگ ۆر حیل چ سەمارا گە ەەنجێۆچ
بووس
شەندا
فەشەس ینیچ و شە دارچووانچ زان گە
مات اتیۆەوانێۆچ ژ هاتیچ بوو .مامۆس ایەگچ دیچس ئەبدوشتەزیز
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نافووسیچس ەەشۆچ مووسڵ بووس شە ئەم یۆا ماس ەر شە
مات اتیۆدا وارە تبوو .شەبار زان ەوا مامناواندیچ بوو.
بابەتچ جەب و سێگۆیەگانچ داەوتەوا پێ ا  .ئەم مامۆس ایە
ر ژ ۆیا باسچ ئەم یۆا داگ د؛ ەوتچ شە ماڵێۆدا ژوور ۆ
ە تبوو بەگ ێ .ماڵەگە هچ ژنێۆچ ەو نداوار و تێگەیش وو بوو.
گە چووم ژووراگەم شێچ بەگ ێ ە ا وس ەوت ئێ اقی س ەوتچ :تۆ
ئارابیت یا گورد؟ ەوت  :ئاراب  .ەوتچ :تۆایە راویچ
گورداگا شە ئێ اقدا چۆنە؟ نافوووسچ ەوتچ :راس ییەگە
سەی م پێهاا گە ئەو ژنە ئەو پ سیارا گ د؛ چۆنۆە شە
ئەم یۆا ز ر گەم گەس هەبوو بزانن گە و تێو بەنێو
ئێ اقەوا هەیەس گەچچ ئەو ژنە نەس هەر دایزانچ ئێ ا هەیە
و ئارابچ تێدایەس بەڵۆو گوردیشچ تێدایە" .دابێ ئەوا بزانین
گە نافووسیچ شە گۆتایچ چلەگاندا شە ئەم یۆا ەو ندبوو س
شە ئەوڕ  .مامۆس ا ەض
واتە؛ یەست ساڵێو پ
ئەبدوشیەفوور و هەبووس ئەویش ماس ەر شە ئەم یۆا هێنابووس
بابەتچ گاشۆوشەس (دیی ن یال و ئین یگ ال) و مات اتیكچ نو چ
داەوتەوا پێ ا  .ئەویش هەر شە سێ ا نافووسچ دا بوو .دوایچ
گ ا بە تۆمارگەر(م جل)
دوگ ۆر ئەبدوشجەبار ئەبدوشال( 1969اا  )1911مامۆس ا فیزیو
بوو .بەراس یچ زانایەس بوو بۆەۆ  .شە  MITئەم یۆا گە
زان گەیەگچ تێۆنۆشۆژیا بەنێوبانگەس دوگ ۆرا شە گەش و
هەواناسییدا وارە تبووس یەگێو بوو شە ەو ندگاراگانچ ئەشبێ ا
ئاینش این هەر شە  MITماوایەس پ فی ۆر یارمەتیدار بوو.
م ڤێۆچ بێییز و ەاگەڕا و مامۆس ایەگچ پلەیەس بوو
شەوانەەوتنەوادا .فیزیۆچ تیۆر داەوتەوا پێ ا  .شەسەردامچ
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بەەدا .داەوازییچ
قاس دا بوو بە سەر گچ زان گە
ئێ ە(هەیت مامۆس اگە) گە دابووما بە قاس و دوگ ۆر جاب
زانیاریچ(م ار ) بۆ گ دنچ ەو ند بە گوردیچ
ئومەر ڤەژی
شە قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییەگانچ گوردس اندا و
دانانچ گورسییەس بۆ زما و و ژا گوردیچ شە زان گەس ز ر
بەدب بوو و منچ دڵنیا گ د شەوا گە بەیچ زما و و ژا
گوردیچ شە پایز 1959دا شە زان گە بەەدا داگ ەوا وس
گ دییەوا .گە زان گە سلێ انیچ شە گۆتایچ یەس ەگاندا
دامەزراس ئامادایچ ەۆ داربڕ شەوێ وانە بیێ ەوا .بە م
گەوتە ە تن و ئازاردانچ ئەو زانا مەزنەس
رژ چ بەئ
ناچاربوو ئێ ا بەجێبهێیێ و بەیێ پەنجە ەو ن گۆچیدوایچ
گ دس راوانچ یاد بێ .مامۆس ا دوگ ۆر ئەبدوشجەبار ئەبدوشال
سوببە (مەندایچ) بووس گە باواڕیا بە حەزراتچ یەحیا هەیە و
زمانێۆچ تایبەتیچ بە ەۆیا هەیە .بە ز ریچ شەبابەتچ
ز ڕنگەرییدا یارازا .
های حەسەنچ(های اشح ني) مامۆس ا فیزیو بوو .شە
(بەگاشۆریۆسچ زان ت)
زان گە بێ ووا تەنێ BSC
هەبوو .شەەەب ئەوایدا گ دبوویا بە مامۆس ا زان گە.
م ڤێۆچ ییتە ز ر تەنگەتیلۆە و گۆنەپەرست بوو .سا نێو
گە چووا بۆ ئەش انیا بۆ
دوا دارچوون شە زان گەس بی
ئەوا ەو ندنچ ەۆ تەواو بۆاس بە م قورس بووا بۆ و
پێینەگ اوا و ەەڕاواتەوا ئێ ا  .شەو سەردامەدا تەمەنچ شە
یەست ساڵێو تێپەڕیبوو .دوگ ۆر مەح وود م ەفا
گەنوونە(مح ود مصطیى اشۆنونة) ییتە ەواروو ئێ ا بوو.
شەبەیچ ئەش انیچ سو ا ەو ندبوو س مامۆس ا فیزیو بووس
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م ڤێۆچ بێ زیا بوو .دایگوا شە ەێزانێۆچ هەژار شەدایۆبووا.
یانازیچ بەواوا داگ د گە بە رانجچ یانچ ەۆ "شەبیابانچ
ەواروو ئێ اقەواس چووا بۆ بەهەی چ سو ا" (من اشبادیة
إشى اشجنة) .مامۆس ایەگچ گەنەدایچ هەبوو بۆ فیزیو نێو
م ەر گووس  Cookبوو .سەرپەری ییچ فیزیۆچ گ دایچ
(پ اگ یۆچ) داگ د شە البۆرداس وانەگە بە ئینگلیزیچ داەوتەوا.
مامۆس ایەگچ می یش ا هەبووس مامۆس ا فیزیۆچ ئەتۆم بووس
نێو دوگ ۆر م ەفا ەەریب بووس شە ئەم یۆا ەو ندبوو و
گاریشچ گ دبوو .شە بابەتەگە ەۆیداس ز ر زانا بووس بە م بۆ
فێ گ دنچ بابەتەگە بە ئێ ەس ز ر بە پەر ش نەبوو .دایگوا
پ سیاراگان ا ز ر و سەر د نێ ە ئێش .هاتبوو بۆ ئێ ا بۆ
پارا پەیداگ د .
سەئد دبوونیچ(س دي اشدبوني) مووس و بوو .شە بەری انیا
شە فیزیۆدا وارە تبوو وس مامۆس ا تێ مۆدینامیو
ماج ێ
بوو .سەئید ەزر مووس و بوو .شە دارچووانچ ەو ندنگە
بەرز مامۆس ایانچ بەیچ مات اتیو و فیزیو بوو .سا نێو شە
هەوشێ مامۆس ایچ گ دبوو .گوردیچ فێ بووبووس دوایچ
گ دبوویا بە (م ید) شە زان گە .بابەتچ  vectorsداەوتەوا
پێ ا  .م ڤێۆچ ژی اس بوو .پاش دوو سابس چوو بۆ ئەم یۆا و بە
وارە ا و ەەڕایەوا .م ید ۆچ
ماوایەگچ گەم ماج ێ
دیۆەش هەبووس مامۆس ا دوانێواندیچ گازمییە بووس هەر شە
البۆر یارمەتیدار بوو .ئەزیزوششێخ(عزیز اششیخ) م ید بوو شە
بەیچ گی یاس سەر بە پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا و ەویۆەزا
یەرییوششێخ بوو .یەگێۆیش هەبوو نێو ئەبدوشواحید بوو گاتچ
شەبەیچ مات اتیو و فیزیو ەو ندبوو س بە م
ەۆ
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دارنەچووبووس گ دبوویا بە گارمەند البۆر فیزیو .گە
بیووینایە بۆ وارە تنچ ئامێ اگانچ تاقیۆ دنەواس ئەو دایدایە
داس ا و شە داف ەر ۆدا واژ ما داگ د گە وارمانگ توواس
پاش تاقیۆ دنەوا دامانب دنەوا بۆ  .ئەم پیاوا پاش چەند
ساڵێو شە فیل ێۆچ ئێ اقیدا گە وابزان زاینەبیش شەو فیل ەدا
بەیداریۆ دس واس ئەگ ەر ر ڵچ ەێڕا؛ واتە ەەریۆچ یانۆەەریش
بوو .شەسەردامچ قاس داس بوو بوو بە هاوگار گۆمۆنی ەگا .
جار ۆیا س گە مامۆس ا بووم شە قوتابیانە جافەرییە شە
بەەداس ەەریۆچ وانە ەوتنەوا بوومس شە دارەە دا و ەوتچ
داتوان چەند ق ەیەس بۆ قوتابییەگا بۆەم .شەبەر ئەوا
یەگدی ا داناسچ ەوت  :فەرموو .چەند ەوشەگێو دژ بەئ
ق ەیۆ د و ر یشت .دارگەوا گە شە سەندیۆا مامۆس ایاندا
ر ڵێۆچ هەیە.
دوگ ۆر م ەفا جەواد( 17.12.1969ا  )1904گوڕ ئیب اهی
بەیاتیچ مامۆس ا زمانچ ئارابیی ا بوو هەرچەندا ت گ ا
بووس بە م بۆ ئارابیچ زانین ز ر بەنێوبانگ بوو .شەال
مییائیل
پەت س
بەنێوبانگ
ئارابییزانچ
ماردینچ( 07.01.1947اا  )05.08.1866گە بە ئەب ئەن ان
مار ئەشۆ ملچ ناس اواس ەو ندبوو  .ئەم مامۆس ایە تەنێ
یەس س ێ ەر وانە ئارابیچ بە ئێ ە ەوتەوا .ئامانجچ
وانەگە ئەوا بوو ئەو وتە و رس انە شە زمانچ ئارابییدا
بەهەڵە بەگارداب ن شە ق ەگ د و نووسیندا راس یانۆاتەوا.
شە رادیۆیدا بەرنامەیەگچ سەر بەو باسە هەبوو شەژ نێو
"قل وال تقل" (بیێ و مەڵێ) ا (بێژا و مەبێژا) .پاش ئەوس دوگ ۆر
زمانچ
سەفا ەلووسچ(صیا اشیلوصي) بوو بە مامۆس ا
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ئارابیی ا  .دوگ ۆر سەفا شە زان گە شەندا دوگ ۆرا شە
ئەبدوشتەزیز ەلووسیچ
زمانچ ئارابییدا وارە تبوو .گوڕ
ەانەقینیچ بووس بە م ەۆ بەگورد نەدادایە قەڵەم .پاش ئەوس
ئەبدوشۆەری دوجەیلیچ زمانچ ئارابیچ بە ئێ ە داەوتەوا.
دوجەیلیچ ییتە نەجە بوو .ماس ەر شە زمانچ ئارابییدا شە
می وارە تبوو .یەگێو بوو شەوانە گە گەوتبووا ژ گارگ د
هۆن اواگانچ محەم ەد مەهد جەواهی ییەوا( 27.07.1997اا
داەو نداوا بۆما و
 )26.07.1899هەڵبەس ەگانچ جەواهی
پەسنچ دادا بەتایبەتیچ "یوم اششهید" و "أەي ج ی " گە بۆ
جافەر ب ا ەوتووا بەبۆنە گوژرانییەوا شە راپەڕینچ
گانوونچ1947دا وس شەو بارایەوا وتوو ژما داگ د شەەەڵچ.
یایەنچ باسەس زمانچ ئارابیچ چەند ساڵێو ەو ندراس بە م
ئەمەواس زمانچ
یەس دامژمێ  .بە پێیەوانە
هەف ە
ئینگلیزیچ هەف ە دوو دامژمێ بوو .سێ مامۆس اما هەبوو بۆ
زمانچ ئینگلیزیچس دووانیا ئینگلیز بوو  .وانەگا ز ر بە ە نگ
داەی ا و گەشۆیا ز ر بوو بۆما  .بێجگە شەم دوو مامۆس ایەس
مامۆس ایەگچ دیۆەی ا هەبوو نێو شەمیتە ئەسۆەریچ(ش ی ة
اش ۆ ي) بووس گیێۆچ جوا و سەروزما یی ین بوو .دایگوا
گوردا و شە بنەماڵە فەری بەگ سیدقیچ ئەسۆەرییە.
شە زمانچ ئینگلیزییدا شە زان گەیەگچ ئەم یۆا
ماج ێ
وارە تبوو .ژنێۆچ ئارابیش گە ماوایەس شە ئەم یۆا
ەر و بابەتچ "پەرواردا" ەوتەوا پێ ا .
ەو ندبوو س سی
بەداەەوا نێواگەیی شەبی نەماوا .ئەم مامۆس ایە بە ز ریچ
هەوڵچ دادا رامانبهێنێ شەسەر هەڵ ۆگەوا شەەەب قوتابییانچ
تەمەنچ
ەەیش وونەتە
گە
نێواندییەگا
قوتابیانە
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ئەت ووییچ( 1964ا
گۆشێژاگە دامەزرابوو.
شە ئەم یۆا ماج ێ
بوو .بە م بابەتەگە

هەرزاگاریچ(م اهقة) .دوگ ۆر سەدی
 )1924واس تۆمارگەر(م جل) شە
مامۆس ایەگچ گورد گە شە جوە افیادا
وارە تبووس ناجچ ئەباس گەرگووگچ
(جوە افیا) پێواندیچ بە ئێ ەوا نەبوو.
سەرن  :مامۆس ا گورد شەگۆشێژاگانچ بەەدا بەژمارا یەگجار
گەم بوو  .بێجگە شەمانە گە شەگۆشێژ پەرواردادابوو و
باسۆ ا  .مامۆس ا ئیح ا یێ زاد( 29.12.2015اا  )1925گە
زانایەگچ ەەورابووس شە گۆشێژ هەندازیاریچ مامۆس ا بوو.
هەرواها جەالل تۆفی هەر شەو گۆشێژا مامۆس ابوو .وادیع
فەتحوشال می زا شەگۆشێژ زان ەگا مامۆس ا بووس ئێد
ئاوبێنە و داست بشۆ.
 110ـ پەروەردە ،وەك وانەی تیۆریی و کردەیی
گۆشێژاگە ئێ ەس نێواگە شە "مەڵبەند بەرز فێ گەرا "(دار
پەرواردا(گلیة
اش ل ین اش اشیة)اواس گ ابوو بە "گۆشێژ
اش بیة)س واتە گۆشێژاگە فێ گەرانچ راداهێنا بۆ وانەەوتنەوا شە
قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییەگاندا وس پەروارداگ دنیا
بۆ دواڕ ژ .شەبەرئەواس وانە پەرواردا شە هەموو بەیەگانچ
گۆشێژاگەدا بەرز راداەی ا .بابەتەگانچ پەرواردا ئەمانەبوو :
پەرواردا بەیێوایەگچ ەش یچس پەرواردا شە ئێ اقداس پەرواردا
و و تە دراوسێۆانداس بنیینە
شە و تە ئارابییەگا
وانەەوتنەوا(اصول اش دری ) .یا بە یانچ ئەم وانانەس
راوانناسیچ(عل اشنی ) و فەشەسەفەش داەو ندرا  .بۆ بابەتچ
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پەروارداس چەند مامۆس ایەس هەبوو  .یەگێۆیا دوگ ۆر نوور
جافەر(نوري ج ی ) وس ئەو دیش ژنێۆچ ئاراب بوو واس
شەمەوبەر باس ۆ دس شە ئەم یۆا ەو ندبوو س نێواگەی شەبی
نەماواس چۆنۆە هەر ماوایەگچ گورا وانە بە ئێ ە ەوتەوا.
قەی چ(وابزان
پایا ەاوا دوگ ۆرایەس شە بەنەماڵە
نێواگە ئەبدوشڕاح ا محەم ەد ەاشید ئەشقەی چ بوو) بوو
بە مامۆس ا پەرواردا .هەرچچ نوور جافەر بووس ئەوا
گاب ایەگچ ییتە سەر بە ساڵ جەب ( 1957اا  ) )1896ییتە
بووس گە سەردامێو سەر گوازی انچ ئێ ا بووس بەهۆ راپەڕینچ
گانوونچ  1948اوا شەسەر گار الب اس دوایچ "حیزبچ ئوم ە
ئیش اگیچ" دامەزراندس واس شەیو نێۆچ دیۆەدا باسۆ اس
بەرامبەر حیزبەگە نوور سەئید سوننچ گە نێو "حیزبچ
ئی یحاد داس ووریچ" بوو .نوور جافەر شە بەس اس شەسەر
پا وتبوو بۆ
ئیش اگیچس ەۆ
حیزبچ ئوم ە
شی ە
ئەندامێ یچ پارشەما س بە م شە هەڵبژاردندا دارنەچووبوو.
داس بەجێ ب وسۆەیەگچ ناردبوو بۆ ساڵ جەب وس تێیدا
نووسیبوو " :ەۆم و پارشەمان ار یچ بە قوربانچ پێ واگەا
بین"(أنا واشنیابة فداء شحذائو) .نوور جافەرس ماوایەس وانە
پەرواردا و فەش ەفە پەرواردا بە ئێ ە داەوتەوا .سەراڕا
ئاینزاەوازیچ(ییتەیەتیچ)س م ڤێۆچ بێزیا و شەسەرەۆ بووس
حەز بە ەزمەتچ ەەڵو داگ د .مامۆس اگە دیۆەس دگ ۆر
قەی یچ شە زان گەیەگچ ئەم یۆا دوگ ۆرا وارە تبوو شەسەر
بابەتێۆچ پەرواردا شە ئێ اقدا .دوگ ۆر قەی چس واس ەۆ
دایگوا شە بنەماڵەیەگچ سوننچ بووس حەز شە چارا نوور
جافەر نەداگ دس بە تایبەتیچ شەبەر ئەوا گە ەۆ شەبەردام
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ساڵ جەب دا ئاوا بیووس پێشاندابوو .بێجگە شەواش دایگوا:
"نوور جافەر ز ر ەو ندوواتەوا و گەمچ تێگەیش ووا".
دوگ ۆر قەی چ؛ ئەم ق ەیە گاتێو گ د گە بەڕ ۆەوا شەسەر
یەقامچ رایید چاوما بەیەگۆەوا وس ماوایەس گەوتینە
ق ەگ د شەەەب یەس وس بی و ڕای پ سیچ شە بارا
پەرتۆگێۆەوا گە دوگ ۆر نوور جافەر شە بارا فەش ەفە
پەروارداوا داریۆ دبوو .دوگ ۆر قەی چس م ڤێۆچ ز ر
زمانشی ین و ەاگەڕا و بەتۆرا بوو .گە زانچ ەەریۆ زان ت بە
زمانچ گوردیچ بنووس ەواس شەڕ چ داهێنانچ زاراوا زان یچ و
نووسینچ فیزیو و مات اتیو بەگوردیچ ز ر پێییۆش بووس هان چ
دا بۆ ر یش ن شەسەر  .وانەگانچ دوگ ۆر قەی چ زانیارییبەەش
بوو  .دایگوا شە ئەم یۆا بە سەرپەری ییچ چەند پ پۆڕ و
ئێ اقدا
پەرواردا شە گۆمەڵگە
شەبارا
دوگ ۆرنامەگە
نووسیوا .پاش تەواوگ دنچ ەو ندن شە زان گە بەەداس
ەر
د س ایەتی ا هەرما .یایەنچ باسەس ئێ ە گە شەدوا سێ
ەو ندندا بووین شە زان گە بەەداس دوگ ۆر قەی چ وانە
"بنیینەگانچ وانەەوتنەوا" داداوا پێ ا وس ئێ ە راداهێنا
بۆ وانەەوتنەوا شە قوتابیانەگاندا .پێواندیشچ دابەست بە
بەڕ وابەر ییچ قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییەگانچ
بەەداوا وس گاتچ وارداە ا بۆما گە بیینە ئەوێ وس شەوێ
بەسەرپەری ییچ مامۆس اگا وانە بیێینەوا بە قوتابییەگانیا .
شەو ماوایەداس چەند مامۆس ایەگچ قوتابیانە نێواندیچ و
دوانێواندییەگانچ بەەدام ناسچس شەوانە :سەئید سەفۆ(س ید
صیو) گە مامۆس ایەگچ ز ر باش بوو شە مات اتیۆداس دوایچ بوو
بە پشۆنەر مات اتیو شە وازاراتچ زانیاریچ وس شە یو نێۆچ
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دیۆەیدا باس ۆ دووا .هەرواها جار ۆیا مامۆس ایەگچ پی م
دیچ شە قوتابیانە نێواندیچ ئەئزامییە(اعظ یة) مامۆس ا
جوە افیا بووس ەوتچ ەەڵۆچ سلێ انییە و نێو زاگچ ئەمینە وس
ز ر شە گاربەداس انچ ئێ ا ناڕازیچ بووس ەۆ بەبەییوراو
دازانچ .وادیاربوو حەز بە تێۆەڵبوو شەەەب گورداگانچ
بەەدا نەداگ دس چۆنۆە گەس نێو نەداهێنا و نەداهاتە
مەڵبەنداگە ئوس اد بەیی مویی  .هەر شە گۆشێژ پەروارداس
مامۆس ایەگ ا هەبووس راوانناسیچ (عل اشنی ) داەوتەوا
پێ ا س نێو دوگ ۆر ئەبدوشتەزیز ئەشبەسام بوو .گۆرسێۆیشچ
گ د بۆ ما شەبارا تەندروس یچ هۆییاریچ (اشصحة اش قلیة)
یەوا .شەنێو مامۆس اگانچ پەروارداداس مامۆس ایەس هەبووس
بەپێیەوانە ئەوانچ دیۆەوا ئارابێۆچ ناسیۆناشی چ دامارە
بوو .ئەم پیاوا نێو جاب ئومەر بوو .ئارابێۆچ سوننچ بووس
ەەڵۆچ راواس یا ئانە بوو .شە ئەش انیا شەسەردامچ رژ چ
هی لەردا ەو ندبوو و دوگ ۆرا وارە تبوو .ژنێۆچ ئەڵ ا و
چەند منداڵێۆچ هەبوو گە بە ئارابییش و ئەش انییش
ق ەیانداگ د .دوگ ۆر جاب ئومەرس شە پۆشچ وانەەوتنەوادا؛ بە
ئایۆ ا دژ ئی پ یاشیزمچ بەری انیا ق ەیداگ د وس الیەنگ
پەرواردایەگچ ئارابیچ ناسیۆناشی انەبوو شە ئێ اقدا .ئەوانە
دوگ ۆر جاب ئومەریا شە گۆنەوا داناسچس دایانگوا ئەم
سەر بە رایید ئاشچ ەەیالنچ و
گاب ایە گاتچ ەۆ
ئەف ەراگانچ ئاژاوا مای چ  1941بوواس بە م چەپییەگا
"ئی پ یاشیزمچ
دژ
داە اس هەر شەبەر ئەوا
ر زیا
بەری انیا" بەئایۆ ا ق ەیداگ د .گە گوداتا قاس روویداس گ ا
بە ڤەژی زانیاریچ(م ار ) وس هەر چەند ر ژ و پاش بووونچ
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بە ڤەژی وس شەسەروبەند هەوڵدا بۆ دامەزراندنچ "بەرە یچ
ەەشێ " (اش قاومة اشش بیة) دا بە ئایۆ ا ەوتچ؛ دایەوێ هێز ۆچ
"ف ووا" (اشی وا) شە قوتابییا و ەو ندگارا پێۆبهێنێ گە
شەەەب "بەرە ییچ ەەشێ " (اش قاومة اشش بیة) هاوگاریچ بۆە .
ئەم بی ف ووایەس واس شەمەوبەر باس ۆ د بی دوگ ۆر سامچ
یەوگەتچ نازیچ و دوژمن بە گورد بوو .پاش ئەوا ئێ ە
(هەیت مامۆس ا گورداگە) بی ەەراوایەگ ا دا بە قاس و بە
ئەم دوگ ۆر جاب ئومەرا(ڤەژی زانیاریچ پاش گوداتا قاس )
بە گوردیچ گ د شە هەموو
مافچ ەو ندن ا
وس داوا
دامەزراندنچ بەڕ وابەر ییچ
قوتابیانەگاندا وس داوا
زانیارییچ گوردس ان ا گ د گە بنۆەگە شە گەرگووس بێ وس
داەوازیچ ئەواما گ د؛ زما و و ژا گوردیچ شە زان گە
بەەدا بیویندرێس ر ژ ۆیا بۆ پش گی یچ وس بەدواداەەڕانچ ئەو
داەوازییە چوومە ال جاب ئومەر ەۆ س گە شەگاتچ زان گەوا
یەگدی ا داناسچس جاب ئومەر راس ەوڕاست نەیگوا؛ دژ
ئەوایە ەو ند بۆ ێ بە گوردیچس بەشۆو ەوتچ هیت پەرتۆگێۆچ
زان یچ بە گوردیچ نییەس شەبەر ئەوا ئەو داەوازییە ناە ە
مەیدانچ گاراوا وس هەر بەئاس انەوا دامێنێ ەوا .منیش
پێشبینیچ ئەو هەڵو ەی گ دبووس چۆنۆە بای داناسچس
شەبەرئەوا پەرتۆگەگانچ جەب و فیزیو گە بەگوردیچ
ە
دامنابوو س شەەەب ەۆم ب دبوومس هەر گە ئەوا ەوا ە
سەر مێزاگە بەردامچ و ەوت ؛ فەرموو گەسانێو بانگۆە گە
شەم زما و زان ە سەریا داربیێس تا دڵنیابیت شەوا ئاس چ
زان انە ئەم پەرتۆگانە شە ئاس چ زان انە پەرتۆگە
ئارابییەگا بەرزت ا .ئێد دوگ ۆر جاب ئومەر شەم بارایەوا
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ق ە نەگ د .بە م دامزانچ گە دوژمنە .ز ر پێنەچوو
بەرامبەر قاس یش گەوتەڕووس بەهۆ
دوژمنایەتییەگە
پش گی ییۆ دنچ شە ئەبدوش ەالم ئار  .قاس شەسەر ئەمە شێچ
تووڕا بوو وس شە ئەنجامدا پلەو پایەگە شەداست چوو .بۆ
ماوایەگیش راهەندا ەواروو ئێ ا گ ا .بێجگە شە جاب
ئومەرس ئارابێۆچ ناسیۆناشی چ دیچ گە نێو دوگ ۆر ئەح ەد
ئەبدوش ەت ار ئەشجوار (أح د عبداش ار اشجواري) بوو شە
گۆشێژ پەرواردا گارمەند بووس ئارابێۆچ سوننچ بوو .شەپێشدا
سەر بە حیزبچ ئی یقالل بوو بەسەر گایەتیچ محەم ەد
سەدی یەنشەل(مح د صدی ینشل) و محەم ەد مەهد
گوبە(مح د مهد گبة) .گە بەئ ییەگا شە ئێ ا پەیدابوو س
بوو بە بەئ یچ و شە چەند وازاراتێۆچ بەئ ییەگاندا بە پلە
ڤەژی پەرواردا دامەزرا.
 111ـ خوێندکارەکانی بەشی فیزیك و ماتماتیك
ئێ ە ەو ندگارانچ بەیچ فیزیو و مات اتیو گە ەەیش ینە
ساڵچ گۆتایچ؛ هەفت ەو ندگار بووین .بێجگە شە منس
ئەمانەبوو  :مونیب ئەشدرووبچ(منیب
هەڤاڵیو ندگاراگا
اشدوربي) ئەندامێۆچ چاالگچ ب ا پ وڵ انەگا (إەوا اش ل ین)
بوو گە تازا شەڕ چ مح ەم ەد مەح وود سەووا (ماح د مح ود
صوا )( 11.10.1992اا  )1915اوا شە ئێ اقدا هاتبووا
گاب ایەگچ ز ربیێ و یەڕشەتە و
دامەزراند  .سەووا
ەو ندبوو وس دوو ەو ندگار گورد؛
گورددوژمن بوو .شە می
ح ەین رایوانچ و ئەبدوشال ز بار شە قاهی ا بەە تن دابوو.
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ئەم دوو ەو ندگاراس راح ەتیچ ئەشیچ گەمال( 01.08.1998اا
بۆ
 )02.10.1900شەسەر ئەرگچ ەۆ ناردبوونچ بۆ می
ئەشیچ گەماشیش
وس هەر بە ز ر و ەویار
ەو ند
شە ە تووەانە داریانهێنابوو  .سەووا
گاربەداس انچ می
گورد یێخ ئەمجەد
ز رزانیچ ەۆیەواس زانا
بەهۆ
زاهاویچ( 1967ا  )1881تەف ادابووس گ دبوو بە د س چ ەۆ
وس شەپاب زاهاوییداس گارا چەپەڵەگانچ ەۆ بەنێو (ج ية
بەز ریچ
االەوا االسالمية)وا داب د بەڕ وا سەرن ( :سەوا
ئەم باسەی شە
میوانچ یاگانچ س وود بوو :ج) .
ض یو اشۆ د و إەوانه اش ل و ) گە شە
سەمیناراگەمدا"اش
 1994/5/21دا شە گو لن شە بەردام سەتا گەسدا گە شە هەموو
الیەگچ و تە موسی انەگانەوا هاتبوو و وتوو ژ ۆچ ەەرم گ ا
شەسەر پێشۆێشۆ د .ئەم سەمینارا ساڵچ  1997چاپۆ ا و
ئەوجا دووگەس شە سلێ انچس بەجیا شەیەگد س گ دیا بە
گوردیچ و چاپیا گ دس وارەێڕانەگەیا باش نەبوو .ئەواش
دابێ بزانین گە سەووا پێواندییەگچ توندوتۆڵچ شەەەب رایید
ئاشیچ ەەیالنیچ نازیچ و د س چ هی لەر هەبوو .گەچچ
حۆوومەتچ پارتچ شە هەوشێ مزەەوتێۆچ بەنێو سەووافەوا
نێوناواس واس ئەوا نێو قاا بووبێ .ەو ندگار ۆچ دیۆە
بەیچ فیزیو نێو مەح وود و ەەڵۆچ گەرخ بووس سەر
بەئی المیێ یچ بوو .بەپێیەوانە مونیبەوا گە م ڤێۆچ
تێگەیش ووس شەسەرەۆ و د س چ گوردبووس مەح وود گاب ایەگچ
دواگەوتوو و تەنگەتیلۆە بوو .دایگوا":گۆمۆنی ەگا س ئەەەر
گەمەیەگچ گەمیش بن و پێیانبۆ ێ داسە ا داە نە داستس
ئێ ەش هەرواداگەین .ر ژ و دێ بەهێز چەس د ینەسەر گار".
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دوو ەو ندگار دیۆەس یەگێۆیا ئەبدوش ەت ار فەزشیچس ەەڵۆچ
ەەڕاگچ فەزب و گوڕ مەالیەگچ سوننچ بوو گە شەبەس ا
دوگانێۆچ ەواردامەنیی یچ هەبووس ئەو دیچ ییتە بووس
نەماوا .ئەبدوش ەت ار و هەڤاڵەییتەگەس
بی
نێواگەی
هەردووگیا چەپیچ و سەربەحیزبچ گۆمۆنی چ ئێ ا بوو .
شەەەب مونیب و ئەبدوش ەت ار هاوڕ یەتی ەۆش بوو .بێجگە
شەم چوار گوڕا(بەەۆی ەوا پێن )س دوو ەو ندگار گییش
شەەەڵ ا بوو  .هەردووگیا ەەشۆچ مووسڵ بوو  .یەگێۆیا
گیچ مەوشوود موەلی (موشود میلص) بوو گە سەر گچ
بەگ سیدقچ
بوو شەسەردامچ فەری
پارشەمانچ ئێ ا
راجحة(راجیحە) بوو
دیچ نێو
ئەسۆەریچ داس ئەو
پاینێواگەی شەبی نەماوا .ئەم دووانە هەردووگیا هەر
پێۆەوا داەەڕا و شە بار رامیارییەوا هیت چاالگیچ و
بی وڕایەگیا نەبوو.
یایەنچ باسەس هیت ەو ندگار ۆچ گوردس بێجگە شە منس شە
بەیچ فیزیو نەیداەو ند .ز ربەیا س واس ئەشچ ئیح ا
حەگی س ەاشی جەوادس ئومەر قاپڕاشس ئەشچ ەەفوور یاڵیچ س
ئومەر ەەفوور یاڵیچس جەمال جەالشچ قەراەیچس محەم ەد
ئەمین حەسە گاگەیچس جەمال ئەزیزس محێدین سەید ئەح ەد
هەڵەبجەیچس بەیی ئەشەگەس ئەمانە هەموو شە بەیچ مات اتیو
بوو  .ئەوا س هێنداس بابەتچ فیزیۆیا شەەەب ئێ ە داەو ندس
بە م ئێ ە بەیچ فیزیوس سێ ساڵچ یەگەم (واتە یەش
دایانیو ندس
ئەوا
ەر) هەموو ئەو مات اتیۆە
سێ
دامانیویند .چۆنۆە فیزیوس بێ مات اتیۆچ بەرزس مانا نییە و
نابێ .مات اتیو گلیلێۆە بۆ چوونە نێو گۆیۆچ فیزیو.
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شەبەرئەوا بەیچ فیزیو ز ر ە ا بوو .بێجگە شەواش گار
البۆریشچ داهاتە سەر .چەند ساڵێو شەوابەر فیزیو و
مات اتیو هەر یەس بەش بوو ؛ بە م پاش ئەوا فیزیۆچ
ەەشێو بابەتچ نو چ شەەۆە اس فیزیو گ ا بە بەیێۆچ
مۆد
سەربەەۆ.
 112ـ کچە خوێندکارەکانی زانستگە
پەرواردا گە بەیەگانچ
بەپێچ ەەم ندنچ منس گۆشێژ
ب ی یبوو شە بەیچ؛ ئارابیچس ئینگلیزیچس گۆمە یەتیچ(مێژووس
گی یاس
مات اتیوس
فیزیوس
ئابووریچ)س
جوە افیاس
ژیارناسیچ(بایلۆژیچ) نێزیۆە  400گەس دابوو س  %10ا %15
گت بوو  .بەدر ژایچ ئەو سا نە گە ئەز شەو گۆشێژا
دامیویندس پێن گیچ گورد شەوێ دایانیو ند .یەگێۆیا نێو
ناجچ بوو .دوایچ یوو گ د بە م ەفا سەئید داشۆیچ گە شە
بەیچ گۆمە یەتیچ داییو ند و شە نەواتەگاندا چوو بۆ ئەم یۆا
وس شەو وا جار ۆیا تەشەفۆنیۆ د بۆم .گیەگە د نێو ەان
زوهدیچ گیچ یێخ محەم ەد زوهد ەەشۆچ سلێ انچ و
ەویۆچ ئەبدوشال زوهد و مەدیحە زوهد بووس سەر بە پارتچ
بوو .یوویۆ د بە داشلچ مەریۆش گە
گۆمۆنی چ ئێ ا
گۆمۆنی ێۆچ سەر بە ئاینچ (سوببە) بوو .گیچ سێیەم نێو
زم ووا بووس هەوشێ یچ بووس یوویۆ د بە دوگ ۆر فازیل ح ەین
گۆمە یەتیچ داەوتەوا و
گە شە گۆشێژاگەس وانە
دوگ ۆرنامەگە شەبارا "گێشە مووسڵ'اوا نووسیبوو .دوایچ
بوو بە بەئ یچ .گیێۆچ دیۆەش شە گۆشێژ پەرواردا دارچووبوو
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ەەڵۆچ سلێ انچ بووس نێو نەوزار بووس شە گەرگووس مامۆس ا
بوو .بەداەەواس بە گاراساتێۆچ ز ر ناەۆشس بەوا ت ومبێلێ
یادبێ.
راوانچ
گۆچیدواییۆ د.
بەژ اواس
گ د
دراەشا ( 1934/12/26ا  )2010/11/4ەویۆچ بابە تایەر و
گیچ جەالشچ گوڕ یێخ ئەح ەد یێخ سەئید باوگچ یێخ
مەح وود گۆنەیا گوردس ا س {یێخ سەئید و یێخ ئەح ەد
شە بەیچ
پێۆەوا شە مووسل گوژرا } .دراەشا
گوڕ
گۆمە یەتیچ داییو ند .ژمارا ەو ندگارا گورداگانچ هەموو
یەگەمچ دایە
بەەداس شەنێوا
گۆشێژاگانچ زان گە
رابوردوودا نەداەەیش ە (80هەی ا)
پەنجاگانچ سەتە
ەو ندگار گە بەیچ ز ریا شە گۆشێژ پەرواردابوو  .شەنێو
ئەم هەی ا ەو ندگارادا تەنێ  6ا  7گت هەبوو  .بۆ و نە :شە
گۆشێژ مافیەل(حقو ) سێ گت هەبوو س یەگێۆیا فەزیلە
بایەەە(گیچ محەم ەد بایقە /بایەەە) و هەتاوس گیچ مار
جیاووس؛ ئەو دیچ زاگیە ئی ائیل حەقچ فەیلیچ بوو.
پەراسەندنچ ژمارا ەویندگارا گورداگا (بە گوڕ و گیەوا)س چ
شەنێو ئێ اقدا وس چ شە داراوا ئێ ا ؛ شەسەردامچ قاس ەوا
(تەمووز  )1958داس یپێۆ د .ئەمەشس پاش ئەوا ر چ و تچ
سۆڤێت و ر ژهە تچ ئەوروپا سەر بە سۆڤێت شەبەردام ئێ ا
و سووریادا گ ایەوا وس ەو ندگار شەم دوو و تەواس بەتایبەتیچ
شە ئێ اقەواس دانێ درا بۆ ەو ند بۆ ئەو و تانە شەالیە
حۆوومەتچ ئێ ا و سووریاواس یا پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا و
پارتچ گۆمۆنی چ سووریا(زاماشە)یا وارداە ا بۆ چەند
ەو ندگار و وس هێنداس شەو "زاماالنەش" دادرا بە ەو ندگار
گورد .شەنێو ئەم ەو ندگارانەیداس جاروبارس گیێۆچ گورد
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تێداگەواس واس ف یاب ەا (ەویۆچ دوگ ۆر فەرهاد نوور
ئەمین و دوگ ۆر ئەزیز نوور ئەمین) گە شە ئەش انیا
و
ر ژهە ا شە بەیچ تەگنیو داییو ند و نەس ین فەە
موگ یانیچ گە شەبەیچ زمانچ گوردیچ شە
د.گوردس ا
زان گە مۆسۆۆ دایانیو ند .ئەوا سەرنجڕاگێش بوو؛ هیت
گیێۆچ گۆشێژاگەا نەداد پەچەس یا سەرپۆیچ ە تبێ ەوا.
بە م بە داە ە هەڵداگەوا گیێو شە زان گە بەەدا
پان ۆڵچ شەپێدابێس هەموو گ اسیا شەبەردابوو .هەڵ وگەوا
شەنێوا ەو ندگارانچ گوڕ و گیچ گۆشێژ پەرواردادا ئاسایچ
بووس بۆ بی وڕاەۆڕینەوا و باسچ گاروبار ەو ند  .گۆشێژاگە
یانەیەگچ هەبوو گە گوڕانیش و گیانیش داچوونە ئەوێ پێۆەوا
دادانیش ن و داگەوتنە وتوو ژ و گەسیش هیت راەنەیەگچ شەم
راویە نەداە ا و ز ر بە ئاسایچ دابیندرا.
یایەنچ باسەس بەرقچ رایید گە شە سلێ انچ دراوسێ ا بووس شە
قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییدا هاوقوتابیچ بووینس
فڕ گەوانیچ و
چووبووا گۆشێژ
پێن
شەپاش بەگاشۆریا
فڕ گەوانێۆچ ز ر یارازا شێدارچووبوو .دایزانچ گە هێنداس
شە گۆنە قوتابییەگانچ سلێ انچ شە گۆشێژ پەرواردا داەو ننس
جاروبار و شەپڕ فڕ گەگە داهێنایە ئاس انچ گۆشێژاگە و
داس یداگ د بە یارییۆ د بە فڕ گەگەس جار و دایی ە سەر
ال و جاراگچ دیچ هەڵیداەێڕایەوا .جاراگچ دیچ دایۆوژانداوا و
واماندازانچ داگەو ە ەواراواس شەپڕ دایی ەوا گار.
ەو ندگارا ئارابەگا دایانگواس ئەوا گیێۆچ هاوڕ چ هەیە شە
گۆشێژاگە و دایەوێ ئازایەتییچ ەۆ پێشانچ گیەگە بداس ئەشچ
بووس شە بەیچ
مەح وود گە شە سلێ انچ دراوسێ ا
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گۆمە یەتیچ داییو ند و ز ر هاوڕ چ بەرقچ بووس جار ۆیا
ەوتچس "وادیارا ئەو گیە من ".....

 113ـ خۆکوژییی خوێندکارێکی کوڕ ،بەخۆخستنە بەر شەمەندەفەرێك لەکاتی
جوواڵندا
و گە یەمەندافەر بەەدا اا گەرگووس ا هەوشێ چەند
هەنگاو و شە گۆشێژ پەروارداوا دوور بوو .واس شەمەوبەر ەوت
هێیێۆچ یەمەندافەراگەش راس ەوڕاست بە تەنیشت گۆشێژدا و
ئێ ە(چەند
بەسەر بەرزاییەگەوا تێپەڕ دابوو .ر ژ ۆیا
ەو ندگار و) شە داوروبەر بەیچ نێوەۆیچ پیاسەما داگ دس
شەپڕ یەمەندافەر و تێپەڕیچ و ئی ۆپێۆچ یەگجار تێژ گ د
وس شەەەب ئەو ئی ۆپە زاالمێو بە تەپاوتل شە بەرزاییەگەوا
گەوتە ەواراوا .گە نیزیو بووینەوا شێچس الیە زاالمێو بووس
سەر پەڕ بوو .دوایچ دارگەوا گە ئەوا الیە ەو ندگار ۆە
بەر یەمەندافەراگە وس بەوا ەۆگوژیچ
ەۆ ە وواتە
گ دووا .بۆ ر ژ دوایچ گەسوگار ەو ندگاراگە گە ەەڵۆچ
ئەماراس یا ناس ییە بوو س هاتن و شە نێزیو گۆشێژاگە
ەۆگوژاگە؛
گۆبووینەوا بۆ بەڕ ۆ دنچ .باوگچس یا ب ا
وتار ۆچ بەسۆژ دا وس سوپاسێۆچ گۆراگەمانچ گ د .بەڕاس یچ
رووداو ۆچ ز ر ناەۆش بوو .گەسیش نەیزانچ بەتەواویچ
شەبەرچچ ەۆ گوی ووا .دایانگوا دڵچ بە گیێۆچ ەو ندگاردا
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چووا وس وی وویەتچ بییوازێس بە مس یا گیەگە ەۆ س یا
گیەگە داس یانناوا بەڕوویەوا .هەرچەندا
گەسوگار
راس ییەگەش ال ەوا مایەواس بەالم ئەوا هەبووس گۆشێژاگانچ
بەەدا وس بەتایبەتیچ گۆشێژ پەروارداس گە ژمارا ەو ندگارا
گیەگا پ بوو شە گۆشێژاگانچ دیۆەس دارفەتێۆچ هێنابووا
پێشەوا بۆ گوڕا و گیا س تا ب وانن چاویا بەیەگبۆەوێ و
شەەەب یەس بدو ن و شەیەس نێزیكببنەواس گە ئەمە شە
گۆمەڵگە پیاوفەرمانیچ و دواگەوتوو ئێ اقداس نێوبەداربوو.
ئەەەرچچ گەنەف ییچ ژ و چەوساندنەوا ژ ئەو سەردامەس
واس ئەم سەردامە ئێ ا نەبووس گە بەسەتا و هەزارا گت و
ژ ەۆیا ب ووتێننس یا بۆوژر ن شە الیە گەسوگاریانەوا وس
ر ژانەس ئەمەش بەنێو
ژنۆوژیچ ببێ ە بەرنامە
"نامووسپار زیچ"یەوا .گە شە بێنامووسیچ پیاوا و گۆمەڵگە
بەوالوا هییچ دیۆە نییە.
 114ـ خوێندکارە کوردەکانی کۆلێژی پەروەردە
ەو ندگارا
واس شە یو نێۆچ دیۆەدا باس ۆ د؛ ژمارا
گورداگانچ گۆشێژاگە داوروبەر  20ا  25ەو ندگار و دابووس
واتە نێزیۆە  %5ژمارا ەو ندگاراگانچ گۆشێژاگە گە ەۆ
شە  400ەو ندگار و دادا .بەدڵنیاییەوا دابێژمس ز ربە ز ر
ەو ندگارا گورداگانچ گۆشێژاگانچ بەەدا شە گۆشێژ پەرواردا
بوو  .هۆ ئەمەش هەر یەس یت نەبوو .شەالیەگەوا گۆشێژ
پەرواردا؛ ف ا بابەا بووس ەو ندگار دای وانچ بەپێچ چێژ و
هەڵبژ ێ.
ەو ندنەگە
بابەتچ
ەۆ س
شێوایاوایچ
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دامەزراندنچ ەو ندگار شەالیە حۆوومەتەواس پاش تەواوگ دنچ
بە
ەو ندنەگە س م ۆەەر بوو .و ا پێوی ییەگچ ز ر
مامۆس ایا هەبوو .مانگانە مامۆس ایا مانگانەیەگچ باش
بوو .گۆشێژاگە بەیێۆچ نێوەۆیچ هەبووس گە قوتابییە
هەژاراگا دایان وانچ بەەۆڕایچ شەوێ نیش ەجێببن وس ر ژانە
سێ جار بەەۆڕایچ بیۆ وس شە ەەرماواگەیدا ەۆیا بشۆ .
ئەو هەژاریش نەبووایە وس حەز بەوا بۆ دایە شەنێو
ەو ندگاراندا بژ س دای وانچ مانگانەیەس گە ( )5دینار بوو بدا
و شەوێ نیش ەجێببێ و ەواردنچ ەۆڕایچ بێ .گۆشێژ
مافیەل(حقو ) و هەندازیاریچ(هندسة) و بژیشۆیچ (طب) و
زان یەل(علوم) و و ژایەل(آداب) ئەم سەراتییە(إم یاز)یا
نەبوو.
گە شەبەیچ فیزیو و
بێجگە شەو ەو ندگارا گوردانە
مات اتیۆدا بوو و شەمەوبەر نێوم هێنا  .چەند ەویندگار ۆچ
گورد هەبوو شەبەیچ گی یا؛ واس حەسە تۆفی س گەمال جەالل
ەەریبس مەسی ئەسۆەندار ئەشەگەس ئیب اهی واس ا فەراجچ
گەبابیچس فایە ئار س ئەشچ تۆفی س حەمە یاریچ و ئەح ەد
ئەبدوشال ئامێدیچس زانوو پی یادیچ و جەالل ساڵ گە
هەردووگیا گاتچ ەۆ چوونەداراوا بۆ ەو ند و بوونە
گی یازانچ بەنێوبانگ .بەیچ ژیارناسیچ نەج ەدین موف چ و
تۆفی یەفی و ئەنوار سیێ ا و ئادیل(عادل) م ەفا (ئادیل
گەشلە) .شەبەیچ گۆمە یەتیچ :ئەشچ مەح وود فەراج(ماڵیا شە
سلێ انچ شە تەنیشت ماڵچ مامۆس ا مەال جەالشچ گارەێڕ
قوتابیانە فەی ەشییەوا بوو) گەری فەراجس م ەفا مەال
محەم ەد
نەیتەا
ب ا
دوو
داشۆیچس
سەئید
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سەفواا(نێواگانیان شەبی نەماوا) .ناجچ و ەان زوهدیچ(دوو
گیە گورداگە) بەیچ مات اتیو ئەشچ ئیح ا حەگی  .سەئد
ئیب اهی ەانەقینیچ و ئێزادین م ەفا راسووبس ئەم دووانە
دوایچ شەبەیچ ئارابیچ بوو  .گاگە ئومەر و هەبوو گە شە
یو نێۆچ دیۆەدا باس ۆ دووا شە بەیچ ئینگلیزیچ داییو ند.
گوڕ ۆچ بادینانیچ(نێواگەی شەبی نەماوا شە بەیچ ئینگلیز
داییو ند) .ەەنجێۆچ گەرگووگیچ(شەبەیچ ئارابیچ داییو ند).
بورها نەج ەدین و تاهی سلێ ا و مەجید ئاسنگەر؟ (بەیچ
ئینگلیزیچ) ەەفوور رایید داراەاش ەو ندگار بوو نازان شە چ
بەیێو داییو ند .ئەم ەو ندگارا گوردانەس هەر ئەوانە گە
ئەو سا نە ئەز شە زان گە بەەدابووم شەوێ دایانیو ندس
نەس ئەوانە پێش ئەو سا نەس یا دوا ئەو سا نە شەوێ
بوو  .یایەنچ باسە چەند ەو ندگار ۆچ ئاراب شەبەیچ
ئارابیچ دایانیو ند گە بوونە هەڵبەس وانچ بەنێوبانگ شەنێو
ئارابداس شەمانە :سەئد یوسف(س دي یوسف) گە دوایچ گەوتە
ئەبدوشواحید(عباش زا
ئەبدوشڕازا
گورد.
دوژمنایەتچ
عبداشواحد) گە شە یار ئەمارا(اش ارا) شە 1930دا شەدایو
بووبووس دوایچ بوو بە بەئ چ(ب ثي) و شە 1987دا ەە تچ
سەددام ح ەینچ بۆ و ژا ئارابیچ پێدرا .گە شەیۆ ئەم یۆا
شە 2003دا گشایە ئێ اقەواس رایۆ د بۆ دی ەی و ئەوجا پاری
و شەوێ شە 2015/11/8دا م د.
 115ـ بەشی نێوخۆییی کۆلێژی پەروەردە
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پاش ئەوا چەند مانگێو شەو ژوورادا ژیام گە باوگ بەگ چ
ە تبوو بۆمس ەەشێو شە ەو ندگاراگان ناسچ و حەزمۆ د
دوورنەگەومەوا شێیا  .شەبەرئەواس چوومە بەڕ وابەر ییچ
بەیچ نێوەۆیچ و ەوت ؛ ئامادام مانگانە بدام و شەبەیچ
نێوەۆیچ بژی  .گ چ بەیچ نێوەۆیچ بۆ ئەوانە شەو بەیە
نێوەۆییە جێگەیا بەگ ێ وارداە ا پێن ( )5دینار بوو.
شە
داپێ
ر ۆەوتین شەسەر ئەو گ یە و جێگەیا
"رادهە"(قاوش) ۆچ ەەورا گە یو نچ نووس نچ( )12گەس بوو.
چارپاییەگانچ نووس نس بەڕ زا شە تەنیشت یەگەوا بە دووریچ
( )50س دان ابوو  .هەر ەو ندگار و د بێۆچ هەبوو بۆ جلو و
ی وومەگیچ تایبەتیچ .جا شەبەرئەوا رادهەگە هەر بۆ ()12
گەس دان ابووس چارپایەس بۆ من شە نێواڕاس چ رادهەگەدا
دان ا .س ێ ەرێ بەو یێوایە مامەوا .بۆ س ێ ەر دوایچس
تەە چ نووس نەگەم شە تەنیشت دارەەگەوا بوو .پاش ساڵێو
گۆشێژ
ئێزادین م ەفا راسووب بوو بە ەو ندگار
پەرواردا(بەیچ ئارابیچ) وس شەبەیچ نێوەۆیچ وارەی ابووس
بە م ئەویش واس ساڵێو شەمەوبەر من؛ جێنەمابوو بۆ ؛
یو ندا .پێ گوا داگ ێ تۆیش واس من
داەەڕا بەدوا
س ێ ەر و تەە چ نووس نەگەا شەنێواڕاس دا دابنێن.
ئێزادین بە ەو ندگاراگانچ رادهەگە ناساند وس تەە چ
نووس نەگەیا شەو یو نە جارانچ مندا دانا بۆ  .ەزمەتۆەر
رادهەگەس شەپێشەوا نێو ئێزادینچ نەدازانچس دایگوا "ابو
اشوسطاني"(گاب ا نێواڕاست) (مەبەس چ نێواڕاس یچ رادهەگە
بوو) .بێجگە شە ئێزادین و من؛ گورد ۆچ دیۆەش شەو رادهەیەدا
بووس ەەشۆچ ەانەقین بووس نێو سەئد ئیب اهی (س دي
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إب اهی ) بوو .ئەویش واس ئێزادین شە بەیچ ئارابیچ
داییو ند .دوو ەو ندگار ئەردانیچس یەگێۆیا محەم ەد
ب ی ۆ( گە چەپیچ بوو) و ەویندگار ۆچ سووریایچ گە
ماوایەس شە ت گیا ەو ندبوو و زمانچ ت گیشچ دازانچس شەەەب
ئەم ەو ندگارانە :ی قوب مح د اشج یلس عبداشله س یدس ساش
ریید ذنو س س دو اش ام ائيس ح ید اشج ایس مح د علچ اشحلوس
سەعد یوسف (هەڵبەس وا گە شەسەراوا باس ۆ د) ەاشد
اش س ی با صبار اش اوي(ئەم دووانە دوایچ شە بەیچ
مات اتیو بوو  .یەعبا چەند ساڵێو شە سلێ انچ ژیابووس
چۆنۆە ب اگە شەوێ مامۆس ا قوتابیانە بووبووس یەعبا
گوردیچ دازانچ و ق ەیداگ د پێچس سەر بە ر باز چەپیچ بوو).
ەو ندگار ۆچ دیۆەش شەو رادهەیەدا بووس نێواگەی شەبی
نەماواس بە م ب ا مح د فاضل اشظاه بوو گە شە بەیچ
مات اتیو داییو ند و شە مات اتیۆدا ز ر ژی اس بووس سەر بە
ر باز چەپیچ بوو .ەو ندگار ۆچ ەەڵۆچ دیاشە هەبوو نێو
مەهد موباراس بووس س ێیچ واس س ێیچ یوسف واهبچ
پەرواردا داگ د وس الساییچ یوسف واهبچ
یانۆەەر می
داگ داوا .ەو ندگار ۆچ دیۆە نێو ئەبدوشقادر شەبیب؛ ەەڵۆچ
ئەمارا(یا دیوانییە) شەو رادهەیەدا بوو شەبەیچ ژیارناسیچ
داییو ند گە ەو ندنچ تەواوگ د شە سلێ انچ بوو بە مامۆس ا.
چەند و نەیەگچ هێنداس شە ەو ندگاراگانچ ئەم رادهەیەم
شەالیە گە یەگێۆیا شە  10مارتچ 1952دا ەی اوا .چەند
و نەیەگچ ەۆم و ئێزادین م ەفا راسووب و محێدین سەید
ئەح ەدم الیە گە بە گامێ ا من ەی او  .ئەو ەو ندگارانە گە
شە سووریا و ئەردانەوا هاتبوو و شەسەر ئەرگچ حۆوومەتچ
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هەبوو.
ئارابییا
ناسیۆناشی انە
داژیا س بی
ئێ ا
حیزبچ بەئ (ب ث) شەڕ چ ئەو
تەنانەا بی گە
ەو ندگارانەوا هاتە نێو ئێ ا .
شەبەیچ نێوەۆیچ؛ هەموو هەف ەیەسس یا بە دوو هەف ە
جار وس پێیەفەگان انیا داەۆڕیچ و دایانب د بۆ یش ن.
بەیەگەس راڕاو ۆچ ەەورا تێدابوو بۆ دانیش ن و ژوور ۆچ
تێدابوو بۆ وتووگ دنچ گ اس و پان ۆبس گە پیاو ۆچ گورد
بادینانیچ بەگ یگ تبوو و بە پارا وتوگاریداگ د وس ەەشێو
جاریش گ اسچ ەو ندگاراگانچ شەژ وتووگ دندا بەەەرما
وتوواگە داسووتاند و دابوو بە هەراس هەر شەنێو ئەو بەیەدا
یو نچ داموچاو ی ن و ئاوداست هەبوو .شە نهۆمچ ەواراواس
بێجگە شە رادهە ئێ ەس دوو رادهە واس ئەوا ئێ ە هەبوو.
ژوور ۆچ ەیۆەش شەهەر نهۆمێۆدا هەبووس بۆ دانیش ن و
وتوو ژ گورتیایە  .بەیەگە دوو نهۆم بووس نهۆمچ سەراواش
دوو رادهە و ژوور ۆچ یەگۆەسیچ تێدابوو بۆ سەرپەری ۆەر
بەیەگەس گە مامۆس ایەس شەوێ نیش ەجێداگ ا وس شەجیاتچ
سەرپەری یۆ دنچ بەیەگە؛ گ چ ژووراگە وارنەداەی ا شێچ.
ئەویش دابووس بێجگە شە گاتچ پشوواگا س هەر شەو ژوورادا بژ .
ئێ ە
بەیچ نێوەۆییچ ئەو ەانووا
سەرپەری ۆار
تێیدابووین شەو ماوایەدا گە ئەز شەوێ بووم؛ نێو مامۆس ا
ئەبدوشهاد مەحبووبە بوو .مەحبووبەس ییتەیەگچ ەەڵۆچ
نەجە بوو .مەحبووبە ژوور ۆچ هەبوو بۆەۆ بە تەنێ شە
نهۆمچ دووامدا گە ژوور گار و نووس نچ بوو .بە م ئێ ە
ەو ندگار نێزیۆە  12گەس پێۆەوا شە رادهەیەگدا بووین.
مەحبووبە شە می ەو ندبوو وس شە زمانچ ئارابییدا ماس ەر
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وارە تبوو .م ڤێۆچ زمانشی ینس بە م ز ر دوڕوو بوو .ر ژ ۆیا
هاتە بەیەگە وس ەو ندگار ۆیا ە ا و ب دیا  .گە
پۆشی
ەو ندگاراگا شە مەحبووبەیا پ سچ ئەوا چچ بوو؟ ەوتچ"أشقي
اشقبض على أحد إەواننا اشطلبة من قبل إەواننا
اشش طةس(ب ایەگچ ەو ندگارما شەالیە ب ا پۆشی ەگان انەوا
ەی ا) .بەمەس وی چ دڵچ هیت الیەس نەیەیێنێ.
جار ۆیا ئێزادین م ەفا راسووب ەوتچ ماوایەس شەوابەر
ەی اوا و بە ب یۆارییچ باوگچ بەراڵ گ اوا وس باوگچ نێونیشانچ
ماڵچ ئەدیبە فەندیچ داوا بە پۆشی س گە ەوایە ئێزادین شەو
ماڵە نیش ەجێ یە وس ئەدیبە فەندیچ ەزمیانەس ئێ ە پۆشی
چوواتە ئەو ماڵە و هەواڵچ ئێزادینچ پ سیوا شێیا س چۆنۆە
ئێزادین سەردامێو شەو ماڵە ەزمە داژیاس ماڵچ ئەدیبە
فەندیچ نەیانگوتووا گە ئێزادین شە بەیچ نێوەۆییچ گۆشێژ
پەرواردا داژ س ەوتوویانە بۆ چەند ر ژ و چووا بۆ سلێ انچ و
داەەڕ ەوا .ئێزادین ەوتچ دابێ بیێ ەۆ بداتە داست
پۆشی ؛ نەبا گوڕاگە ئەدیبە فەندیچ بگ  .ئەز ئەدیبەفەندی
بووس ەانەنشین گ ابووس
پۆشی
داناسچس گۆنە ئەف ەر
سەردانچ "گابە گوردا " داگ د .ەزمچ یێخ محەم ەد
مەحویچ بوو.
ئەوجا ئێزادین ەوتچ؛ "سبەینێ ئەو گوڕا ەزمە دێ بۆ گۆشێژ
شەەەب ەۆ دایبا بۆ پۆشی یانەس بۆ ئەوا ەۆ توویچ ەێیەب
نەبێس بە منچ ەوا تۆیش پاش ئەواس بە ر ژ و ئەەەر
نەهات ەواس بیۆ بە مەحبووبە بیێ گە ئێزادین دو نێ شەەەب
پیاو و شەبەیچ نێوەۆییەوا چوواتە دارێ و ئێد
نەەەڕاواتەوا" .ەوت بایە .بۆ ر ژ دوایچ گە تا ئێواراش
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ئێزادین دیار نەبووس چوومە سەرێ بۆ ال هاد مەحبووبە و
هەواڵەگەم پێگەیاند .ەوتچ" :ئەو پیاوا ئێزادین ر شەەەڵچ
ناس اوا؟" ەوت " :نایناس " .ەوتچ "دابایە هەوڵدادام
سەرویو نچ پەیداگەم" .بۆ ر ژ دوایچ ال ئێوارێ چوومەوا بۆ
ال هاد مەحبووبە .مەحبووبە ەوتچ "ئێزادین ەی اوا" .ەوت
"شەسەرچچ ەی اوا"؟ ەوتچ" :نازان " .ەوت "داتۆایە هەوڵچ
بەردانچ بدا" .ەوتچ" :ئەوا بەداست من نییەس بە م شەەەب
گاربەداس ا ق ە داگەم" .هەر پاش ر ژ و ئێزادین بەردرا و
هاتەوا بەیچ نێوەۆیچ.
 116ـ چێشتخانەکەی بەشی نێوخۆیی
بۆ ەو ندگاراگانچ بەیچ نێوەۆیچ چێش یانەیەس هەبووس
بەیانیچ و نیوڕ و ئێوارێ نا شەوێ داەوراس ەوارد بەەۆڕایچ
بوو بۆ ئەوانە شەبەیچ نێوەۆیچ بوو  .ەو ندگاراگا شە
ەواردنەگە راز نەبوو س چۆنۆە ەوارد گە بەچەند یچ گەم
وس بە چۆنێ یچ باش نەبووس شەبەر گەمییچ ەواردنەگەس هەموو
بەرچاییەگەس سەموونێۆچ
جار و شەەەب چێش ەگەس یا
شە
ەەورایا دادا .ەو ندگاراگا ز ر بە ەلەیچ بوو
ەواردنەگە وس ەەشێو جاریش یەڕاجنێو دروس دابوو شەنێوا
ەو ندگارا وس ئەو گەسەدا گە ەواردنەگە بەیچ نێوەۆیچ
قۆن ەراا گ دبوو .زان گەش قۆن ەراتۆەراگە رانەداگێشا بۆ
بەرپ سیاریچ.
یەگێو شەو ەو ندگارانە گە ەواردنچ بەیچ نێوەۆیچ بەدب
نەبووس و ەەشێو جار گە داید نەیداەواردس ئەشیچ ەەفوور
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یاڵیچ بوو .جار ۆیا محێدین سەید ئەح ەد هەڵەبجەیچ
پێیگوا" :ئەشیچ تۆ بۆچچ چێش ەگە ناەۆیت؟" ئەشیچ ەوتچ:
"ئاە داڕوجانچ تێدایە" .محێدینیش ەوتچ" :ئێ دابایەس
داروجانەگە شێدارگە و ئەو دیۆە بیۆ؟" ئەشیچ ەوتچ" :ئەوا
ەواردنچ من نییەس ئەوا ەواردنچ سواڵۆەرا .ئێ ە گە شەماڵەوا
قوبیی ا شێدانا ەۆی ەگە بەسەر ر نەگەوا مەشە داگ د".
ئەوجا محێدین ەوتچ" :ئە بۆچچ ئومەر ب اا داییوا؟".
ئەشیچ شەمە ز ر تووڕا بوو ەوتچ" :هە محە سواڵۆەرس بۆچچ
ئومەر ب ام ئەواندا نزمەس بیێ چێش چ حۆوومەا بیوا؟ "
ئەشیچ بەچێش چ بەیچ نێوەۆیچ داەوا"چێش چ حۆوومەا".
ئەشی شە منداڵییەوا وس شە قوتابیانە سەراتاییچ ەاشیدییەوا
داناسچس شەەەب ئەشیچ هاوڕ یەتییەگچ تایبەتیی هەبووس ئەو
ئەشییەس گە نەیداتوانچ بیێ ە بازاڕس بێ دامەقاڵە و
هەراوهوریا؛ گیلۆیەس سێو بۆڕێس باواڕبۆە ئەەەر بیوایە شە
ئەوروپا مات اتیۆچ بیو ندایەس یەگێو دارداچوو واس ئایزاس
نیوتن بەری انیایچ و ەۆتی د الیبنی ز ئەڵەمانیچ و ب نۆڵچ
فەران ایچ .ئەشیچس جار ۆیا زاماشەیەگچ داس ۆەوا بۆ
ەو ندنچ س اتی یو شە زان گەیەگچ بەری انیاس بە م نەچووس
دایگواس "بەەوا ناچ س ەواردنچ ئینگلیزاگا گەر بییوا
داتۆپێ" .شە نەواداگاندا چوو بۆ هۆڵەنداس شەو وا تەشەفۆنیۆ د
بۆم و ەوتچ "دانگ داناسی ەوا"س "ەوت نا" .ەوتچ" :گێ هاوڕ چ
ز ر ەۆیەوی ت بوو شە قوتابیانە ەاشیدییە؟" نێو  3ا 4
گەس پێگواس یەگێۆیا ئەشیچ ەەفوور یاڵیچ .ەوتچ "پێ وایە
من گامیان " گە گەمێۆچ دیۆە ق ەیۆ د ەوت "ئەشیچ ەیا ئەوا
تۆیت؟" ەوتچ "ئا" .ەوت "شە سلێ انییەوا ق ە داگەیت" .ەوتچ
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"نا شە هۆڵەنداوا" .ەوت "بۆ ەو ند هاتوویت" .ەوتچ "نا
پی بوومس تاقەتچ ەو ندن نەماوا" ەوت "ئەشیچ ەیا حەیف گە
در ژیت بە ەو ندنچ مات اتیو نەدا .ئێ ە نێوبانگێۆچ
نێونەتەواییت دابوو" .ەوتچ" :ئە تۆ بۆ ئەو ەلەییە شەەۆا
ناگەیتس تۆ بۆ وازا شە فیزیو و مات اتیو هێنا؟" ەوت " :ئاە
من تووی بوو بە توویچ ی ێۆچ دیۆەوا گە بۆ ەەشەگەما
گەڵۆچ پ ا" .ەوتچ" :راس ت داوێس منیا توویچ ژنهێنا گ دس
ئەوا بەتەواویچ ر چ شە من ە ا" .ماوایەس دوا ئەوا بی
گە ئەشیچ گۆچیدواییۆ دووا .راوانچ یاد بێ .راس ییەگە
شە ژی اگیچ ئەشیچ یاڵیچ شەبابەتچ
ئاەایا
ئەوانە
مات اتیۆدا نەبووس باواڕیا نەداگ د گە دامگوا ئەشیچ شە
مات اتیۆدا بلی ەتە .بۆو نە گە ئەشیچ داهاا بۆ سەردان شە
ماڵەوا و دایۆ ق ە داگ د شەەەڵچ و دامگوا ئەشیچ
شەمات اتیۆدا ەاوا بەه ایەگچ ناوازایە؛ دایۆ ەاڵ ە بەو
ق ەیەم داهاا و دایگوا ئەشیچ ق ەگانچ شە ق ە پی و
پی اژنا داچێ.
شە مانگچ رامەزاندا چێش یانەگە بەیچ نێوەۆیچ داداە ا.
تەنانەا بە ئێوارانیش ەوارد نەبوو .ساڵێۆیا دانگۆیەس
هەبووس دایانگوا دابێ ەو ندگاراگا هەموو بەڕ ژوو بن.
داهێنن بۆ گۆشێژاگە و
ق ەیەگیش هەبووس دایانگوا پۆشی
ئەو ی ێو بە ئایۆ ا بیواس سزا پارا داەەنە سەر .ئەمە
هەر بۆ ەاڵ ە بوو .گاتێو بۆ ئوس اد بەیی مویی م ەێڕایەواس
گە بەتەما پۆشی بۆەنە چاود ما س ئوس اد ەوتچ" :ئێچ....
جا ئەوا ئاسانە" .ەوت "چۆ ؟" ەوتچ" :پۆشی ەگە و بۆە بۆ
نانیوارد س بیێن :فەرموو با پێۆەوا بیین نا بیۆین.
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پۆشی ەگە بۆە بە میوانچ ەۆتا " .شەو سەردامەدا شە بەەدا
ت ومبێل
پۆشی یا نێونابوو"ئەبوشوایێ " .مەبەست شە وایێ
واس پەەشیش(یا
بوو گە شە پەنجا فل یچ داچوو .پۆشی
بێژین بەرتیل) واریانداە ا .ئەز تەنێ ساڵێو شەبەیچ
نێوەۆیچ مامەوا .پاش سەرهەڵدانچ تش ینچ  1952و ەی ان و
ئەبوە ب شەبەەداس دوا
زیندانییۆ دن شە ە تووەانە
شەبەیچ نێوەۆیچ نەمام و جێگەیەگ
بەربوون س ئێد
بەگ گ ا گە شە یو نێۆچ دیۆەدا باسیانداگەم.
 117ـ کاکە ئومەر و دەوڵەتی کوردستان
شە گۆشێژ پەروارداس گاگە ئومەر و هەبوو ەەڵۆچ سلێ انچس
شە بەیچ ئینگلیزیچ داییو ند .جاروبار شەەەب یەس
ق ەمانداگ د .گوڕ ۆچ  27ا  28ساڵیچ و ز ر بە تۆرا و
شەسەرەۆ .ر ژ ۆیا شە یانە گۆشێژ دانیش بووم شەەەب چەند
هەڤاڵیو ندگار وس گاگە ئومەر هاتە الم و ەوتچ حەز داگا
بەتایبەتیچ و بە تەنێ ق ە بۆا شەەەڵ س منیش ەوت بایە.
پێۆەوا گەمێو دوورگەوتینەوا .ەوت فەرموو گاگە ئومەر.
ەوتچ ":دامەوێ داوڵەتێو بۆ گورد دروس بۆەم گە هەموو
گوردس ا و هەتا داەاتە نێوچە قەفقاسیش بگ ەوا .بۆ
ئەمەش پێوی ی بە یارمەتیچ تۆیەس چۆنۆە تۆ بە گورد ۆچ
باش دازان " .شەپێشدا وامزانچ ەاڵ ە داگاس شەبەر ئەوا هیت
وتوو ژ ۆ نەگ د شەەەڵچ .پایا زانی گە شەەەب چەند
ەو ندگار ۆچ گورد دیۆەش ئەو باسە گ دووا و ق ەگە
پەڕیواتە نێو ەو ندگارا گورداگانچ نێو گۆشێژاگە" .ق ەش گە
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گەوتە زارێس داگەو ە یارێ" هێنداس شەەو ندگارا گورداگا
گە سەر بە ر باز چەپیچ بوو س بە تایبەتیچ ئومەر ئار
قاپڕاشس گە شەبەر تەمەنز ریچ و دواگەوتنچ شە ەو ندنداس
جۆرا نەەۆیییەگچ داروونییچ ەۆگەمبینیانە تووش بوو بووس
گاگە ئومەریا دابووا بەر گلۆا و دایانوی ت پێیڕابو .
دایانگوا" :گاگە ئومەر هێندا داس پەڕ گ دووا تێۆیووا".
ئەمە بووبە هۆ ئەوا ەو ندگارا ئارابەگانیش فێ ببن تیز
پێوا بۆە .
شە ئەنجامچ پێپێۆەنین و ت ساندنچ گاگە ئومەر بەوا ؛ ئەەەر
حۆوومەا پێیبزانێ داییاتە زیندانەواس یا حەویچ یێ انەواس
گاگە ئومەر گەمێو ژی یچ ەۆ شەداس دا .جاروبار گە
دامدیچ دایگوا" داوڵەتەگە دروس دابێ وس ئەوجا ئەرگێۆچ ز ر
ەەورا دادامە داست تۆ" .جار ۆیا ەوتچ" :نازان س ئەمانە
بۆچچ دام سێننس ەۆ من باسچ رامیاریی نەگ دوواس ئەوا
باسیداگەمس باسێۆچ مات اتیۆەس دامەوێ بزان ( س  )xچەندا و
(ص  )yچەندا" .بەمەدا بۆم دارگەوا گە هەڵو چ هێنداس شە
نەر نیچ
بەیێوایەگچ
نابەرپ سیاراگا
ەو ندگارا
گاری ێۆ دووا.
ر ژ ۆیا گەیوهەوا بەەدا بەراو ەەرما داچووس چووم بۆ
سەردانچ گاگە ئومەر شە بەیچ نێوەۆیچ گە هەر شە تەنیشت
گۆشێژاگەوا بوو .گە ەەیش ە بەر ئەو رادهەیە گاگە ئومەر
شێبووس ەو ندگار ۆچ ئاراب دامبەپێۆەنین ەوتچ" بیۆ بزانە
هاوڕ یەگەتا (صاحبۆ ) راویچ چۆنە" .گەچوومە ژووراگەس
سەر ۆ دیچ شەنێواڕاس یچ شێیەیەگچ گونۆ اواوا دارچووبووا
داراوا و پەرتۆگێۆچ ئینگلیزیچ شەبەردامدا دان ابوو .چەند
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ەو ندگار ۆیش شەوێ بوو گ دبوویا بە ەاڵ ە .توومەز گاگە
ئومەر شەتاو ەەرماس بەڕووتچ شێیەگە بەەۆیداداواس پاش
گونێۆچ گ دوواتە نێواراس چ شێیەگە و سەر
ئەوا
شێدارهێناوا .ەوت "گاگە ئومەر چۆنیت؟ باییت؟" ەوتچ" :نازان
ئەمانە بۆچچ واز ناهێنن شێ  .ەۆ من ە اپەم شەەەب گەس
نەگ دووا .ناو م بی بۆ چێش یانەگە نا بیۆم .ب سی ە".
ەوت " :هەر ئێ ە داچ ەوارد د ن بۆا" .داس بەجێ چووم
بۆ یانەگە و ەواردن گڕ بۆ و شەڕ چ ەەڕانەوادا بۆ رادهەگە
توویچ ئار رائوو نەقشبەندیچ بووم گە ئەویش ەو ندگار
بەیچ مات اتیو و هەوشێ یچ بوو .باسەگە گاگە ئومەرم
ەێڕایەوا بۆ  .داس بەجێ هاا شەەەڵ بۆ ال گاگە ئومەر و
ئێوارێ جەمال و ئەمن د ین داتبەین بۆ
ەوتچ "ال
چێش یانەگەس دابا یەگیو بو ێ بگەفێ" .گاتچ نانیواردنچ
ئێوارێ گاگە ئومەرما ب د بۆ چێش یانەگە وس بە ئایۆ ا
ەوت ا "ئەو ەاڵ ە بە گاگە ئومەر بۆاس مانا وایە ەاڵەتە بە
ئێ ە داگا وس ئێ ەش بە هیت جۆر و مل بۆ ئەوا ناداین".
ماوایەس دوا ئەوا گاگە ئومەر دیار نەما .نازان چچ بەسەر
هاا.
 118ـ چۆن دەبێ کوێر قوبووڵی بخوا؟
هۆتێلێو هەبوو شە بەەدا شە یارع االمینس داوروبەر
حەیدارەانەس ەاوانەگە گورد بووس وابزان نێو هۆتێلەگە
"یەه زاد" بووس یا "سی وا " بووس دڵنیانی شێچ .ئەمە نیوا
یەگەمچ پەنجاگانچ سەتە راب دوو بوو .جاروبار گە داهات ە
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بەەداس شەو هۆتێلە دادابەزی  .گوردیش گە شەگوردس انەوا
داهاتنە بەەدا؛ شەو هۆتێلە دادابەزین .هۆتێلێۆچ ەیۆە و
هەرزا بوو .پێیەفەگانچ پاس و ەزمەتەگەیچ چاس بوو .ئەمە
بەهار ساڵچ  1951بوو؛ شەەەب ئەشیچ ەەفوور یاڵچ گە
هەردووگ ا شە زان گە بەەدا شە بەیچ فیزیو و مات اتیو
بووین وس ز ربە هەرا ز ر ەو ندنەگەما واس یەس بووس بۆ
چەند ر ژ و شەو هۆتێلە دابەزیبووین .چەند میوانێۆچ دیۆە
ئەو هۆتێلەش گە شەو ر ژانەدا شەوێ بوو و داگەونەوا بی مس
ئەمانە بوو  :مەال م ەفا حاجچ مەال راسووبس هاتبووس
ئیشوگار ئێزادینچ گوڕ ر ۆبیاس شەبی م نەماواس ئیشوگاراگە
چچ بوو؛ واس ا فەراجچ باوگچ حەمەساڵ شەوێ بووس حەمە
ساڵ ( 17.08.1974ا  )1940ئەو ەەنجە گوردا پاگە گە
بەئ ییەگا بەیێوایەگچ جانەوارانە گوی یا  .شەپێشەوا
بەبڕینچ چووس و داست وپێچ وس گۆمۆنی ەگا
نێویاننابوو"ساڵ هی لەر" چۆنۆە دایگوا گوردس ا دابێ
سەربەەۆ بێس بەبەیە داەی گ اواگە سۆڤێ یشەوا" .هەر شەو
ر ژادا  8/17هاوبی ۆچ مامۆس ا حەمە ساڵ س مامۆس ا ئێزاا
راییدس ئەویش شە زیندانچ ئەبو ە ب شەسێدارا درا .ر بی ە
جا و گاب ایەگچ ئارابیچ ەواروو ئێ ا و ئارابێۆچ ەەڵۆچ
ئەراب انچ سەئووودیش شەوێ دابەزیبوو  .سەئوودییەگە شەمن
و ئەشیچ پ سچ ئێوا ەەڵۆچ چ یار ۆنس ئەشیچ ەوتچ "سلێ انچ".
شە گاب اما پ سچ؛ سلێ انیت دیوا .ەوتچ :ئا .ەوت ا  :سلێ انچ
چۆ هاتە بەرچاوا؟ ەوتچ" :سلی انیة ق یة صغی ا"( .سلێ انچ
ەوند ۆچ بیۆۆشەیە) .شە ق ەگانیدا دارگەوا گە ئەوروپایچ
دیوا .بۆچچ هاتبووا ئێ ا و چووبووا سلێ انچ و شەو هۆتێلە
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دابەزیبووس نەمانزانچ .جلۆچ ئارابیچ سەئوودیچ شەبەردابوو؛
بە م ئەبا بەیانەوا نەبوو .بێجگە شەمانەس پیاو ۆچ ەەڵۆچ
سلێ انچ شەوێ بوو گە نێو قاشە حەمە حاجچ بووس شەەەب
گوڕ ۆچ ەەنجچ گو  .پیاواگە دایگوا گوڕاگە هەموو قورئانچ
پێلەبەرگ اوا وس دایەو ت بیبا بۆ حەزراتچ یێخ(تەگییە یێخ
ئەوشقادر ەەیالنیچ) گە بۆەۆ هەر شەوێ ب ێنێ ەوا و
قورئانیو نیچ بۆا .پیاواگە شەەەب گوڕاگە ز ر سەە گی بوو.
ەەشێو ق ە نایی ینچ داەوا پێچ .گاب ایەگچ ت گ ا هەبوو
شە چێش یانەیەگچ ەوار هۆتێلەگەدا گاریداگ د؛ ال نیواڕوا
داهاتە سەرێ و شە هەر یەگێۆچ داپ سچس ئایا دایەوێ ەوارد
بهێنێ بۆ  .سەرنج دا ئەم قاشە حەمە حاجییە بۆ ەۆ
ەواردنچ باش و بۆ گوڕاگەیچ یۆرباو نی و و نانچ هێشو
داواداگا .ر ژ ۆیا با بیێین باوگچ گوڕا گو اگە شەوێ نەبوو
گە بەرداس ەگە چێش یانەگە هاا و پ سیچ گێ دایەوێ نا
بیوا .بە گوڕاگەم ەوا چچ داەۆیتس گە داوا بۆەم بۆاس
ەوتچ" :قوبووڵچ و یلە"س منیش ئەوام داواگ د بۆ س ز ر
پێیۆیبوو .ەوتچ":گە قوبووڵییەگە هااس بە "مون ەظەمي"
ئەییۆم" .گە قوبووڵییەگە هاا و شێبوواواس ەوت " :ەواردنەگە
چۆ بوو؟" ەوتچ "ز ر باش بوو"بە مون ەظەمي" ەواردم" .ئەشیچ
و ئەز هەردووگ ا ز ر پێۆەنین ا بەو ویەیە "بە مون ەظەمي"
داهاا .گە باوگەگە هاتەوا وس بەرداس ەگەش هاا داف اگا
بباتەواس باوگچ شەبەرداس ەگە پ سیچ چچ ەواردوواس ەوتچ:
ب ن {سەرن  :ئارابەگا قوبووڵچ و پ و و پەرداپ ویا نییەس
هەموو هەر ب نجێۆە گە شەنێو ئاودا دایۆوڵێنن و بەوا داڵێن
"ت ە " ویە "رز"یش بەگار داهێنن گە ز ر ر ی ێداچێ شە
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گوردییەوا واریانگ تبێس چۆنۆە ویە "رز" بە ئینگلیز  riceو
بە ئەڵ انچ  reisو بەفەران یچ  riesیەس گورد باگووریش بە
ب ن داڵێن رز  .} rizباوگە بەجار و تووڕا بووس ز ر نەمابوو
شە گوڕاگە بدا .منیش ەوت س "گاگە پێوی ت بەو هەڵیوو و ق ە
نایی ینانە ناگاس من ەواردن بۆ داواگ دووا و منیش پاراگە
دادام" .ەوتچ" :نا ناس مەبەس پاراگە نییە" .ئەم گوڕا گو ا.
سبەینێ داچێ ە تەگییە یێخ قادر ەەیالنچس شەوێ هەر
یۆرباو هەیە .بۆچچ دابێ قوبووڵچ بیوا .گو چۆ دابێ
قوبووڵییۆربێس ئەوا جەنابت قوبووڵچ داەۆیت هەقچ ەۆتە".
ئەشیچ ەەفوور و ئەز ز ر شەوا تووتڕگەسەر بووین و تەنانەا
ئەشیچ ەەشێو ق ە راگچ بە گاب اگە ەوا .ر ژ و دوا ئەواس
هێش ا بەیانیچ زوو بووس شە راڕاو هۆتێلەگەدا دانیش بووینس
چاواڕوانچ بەرچایییواردن ا داگ دس شەپڕ ژنێۆچ یەگجار
جوانچ گەڵەەەتچ شەیش شاڵیچ هاتە سەرێ بۆ هۆتێلەگە و
زاالمێو شە پش ییەوا بووس دیاربوو گە ەزمەتۆار بوو .باوگچ
گوڕا گو اگە هەس ایە سەرپێ و بەراوپی چوو :یاەوا بەەێ
بێیت و داس یۆ دا ملچس بەیێوایەگچ یەگجار سەی  .دافەرموو
دانیشە بە قوربانت ب " .ژنەگە ەوتچ :گات نییەس ئەوا
یۆفێ اگەمەس بۆ جار ۆچ گە" ئەوا ەوا و پاگەتێو(زار )
گاەەز دایە داست پیاواگە وس پیاواگەش واس ئەو ەزمەتۆار
بێس بەو یێوایە راوانە گ د" .گە دوایچ شە مەال م ەفام
پ سیچ؛ ئەرێ ئەو گیە گێ بوو؟ ەوتچ ئەوا گیچ ئەم پیاوایە
ژنچ مەجید بەەچ حاجچ راسووب بە بووس ئێ ە ژنچ تۆفی
قەزازا و دیارا ز ر داوڵەمەند بوواس ئە نەتد ەزمەتۆار و
شە پش ییەوا واس ابوو" .ەوت "ئە ئەو زارفە چچ بوو؟" ەوتچ:
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هەر دابێ پارا بووبێ و دا بەباوگچ" .ەوت "سەی اس بەرامبەر
بە گیەگە وا وس بەرامبەر بەگوڕاگەیچ وا ......باییا
ەوتووا"پارا ەزمەتۆار ۆچ باش و ئاەایەگچ ە اپە".
چەند مانگێو دوا ئەواس بەڕ ۆەوا شەسەر یەقامچ راییدس
ئەو گوڕا گو ام دیچ وس چوومە الیەوا و س ومۆ د شێچ و ەوت
"چۆنچس چاگچ؟ دانگ داناسی ەوا؟" ەوتچ "ئا .ئە تۆ گوڕ
هۆتێلەگە نیت؟" ەوت " :با" .ەوت " :شەچییایت شە تەگێ؟" ەوتچ
"بای  .قورئانچ ەۆم داەو ن و ەواردن هەیە" .ەوت " :قوبووڵچ
هەیە شەوێ" .ەوتچ" :ئائا جاروبار هەیە وس بە "مونەتەظەمي"
"مونەتەظەمي" بۆ
ئەییۆم" .نازان س ئێ ەش بە ویە
ەواردنچ قوبووڵچ پێۆەنین دێ .ئەم چی گەم بۆ ەویۆەگان
ەێڕابوواواس گە شە سلێ انچ شە ماڵەوا ەواردنیا دروس داگ د
ومنیش ەەریۆچ ەو ندنەواس یا نووسین دابووم وس جارێ
نەداچووم بە ال ەواردنەگەداس ەویۆەگان دایانگوا" داوارا
چێش ەگەا سارد بوواواس قوبووڵییەگەا بە "مون ەظەمي"بیۆ".
 119ـ ئەو گەنجە کوردە ئازا و مەردەی نێویان نابوو "سالح هیتلەر"
باوگچ ئەم گوڕام شە هۆتێلەگە شە بەەدا ناسچ نێو واس ا
فەراج بوو ەەڵۆچ سلێ انیچ بووس گاسپۆار بووس هەمیشە جلۆچ
گوردیچ شەبەرداگ دس شە ق ەگانیدا دارگەوا بۆم م ڤێۆچ
نیش انپەروارا .چۆنۆە گە باسچ یێخ مارفچ نۆد یچ گ ا و
ەوت ا ەەشێک پەرتۆگچ بە ئارابیچ نووسیواس ەوتچ ":ئەوا
ئاساییەس ئەو پیاوا ئاراب بووا و ەزمەتچ زمانچ ئارابیچ
گ دووا .ئەەەر گوردبوایە ەزمەتچ زمانچ گوردیچ داگ د".
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گاتێو نووسینێۆچ ەۆم بە گوردیچ بۆ ەو نداواس ز ر پێچ
ەۆش بووس ەوتچ"ئەمە بایەس چۆنۆە منداڵچ من داییو نێ ەوا و
یت فێ دابێ شێچ".
وابزان س یا ساڵچ 1956س یا  1957بووس مەالیەگچ
جەزایی یچس هاتبوو بۆ سلێ انچ بۆ باسچ ەەباتچ
جەزایی ییەگا دژ بە ئی پ یاشیزمچ فەڕان ا و پاراگۆگ دنەوا
بۆ "بەرا رزەاریچ جەزایی " .حۆوومەاس مەال م ەفا حاجچ
مەال راسووڵچ راە تبوو بۆ ەەڕا شەەەڵچ .ەەڵكێو شە
مشی اوا سلێ انچ گۆبووبوونەوا و ەو یا شە وتار ئەم مەال
جەزای ییە داە ا .ئەزژ شەەەب یەس دوو گەس گە شە
ق ەم داگ د وس ەوت جەزایی مافچ
تەنیش ەوا بوو
سەربەەۆیچ هەیەس گە ئاوڕم دایەوا حەمە ساڵح دیچس
داس بەجێ ەوتچ":جەمال نەبەزس تا ئێ ە تۆم بە مامۆس ا
ەۆم دازانچس وا شەئێ ەوا بە مامۆس ا ەۆمت نازان " ەوت
بۆچچ؟ ەوتچ :تۆ داڵێیت جەزایی دابێ سەربەەۆ بێ؟ جا
ئەەەر جەزایی سەربەەۆبێ بزمار ۆچ دیۆە داداگوت ێ بە
تەرمچ گورددا ...ه د .بەداەەوا ق ەگە ەیانشاد حەمە
ساڵحچ جوانەمەر راست دارچوو.
ئێ اقیییەگا (بەپارتییەگانیشەوا) نێویا نابوو"ساڵ هی لەر".
بەرەچ دووامچ
شە الپەڕا()102
می زاگەری
قادر
بی اواریینامەگەیدا "بی اوار مێژوویەگچ پڕ شە یانازیچ"
(سلێ انچ  )2009داڵێ":پێ ا ئەوا هی لەر" و داڵێ":شەسەر
ج وجووب و ئازایەتیچ شە سێدارا درا" .راوانچ یاد و یاد
زیندوو بێ.
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 120ـ کۆچی دواییی باوک
باوگ هەرچەندا تەمەنچ شە حەف ا ساب تێپەڕیبووس هێش ا
م ڤێۆچ تەندروست بووس تا دواڕ ژانچ ژیانچس نەەو چ ە ا بوو
بووس نە پێوی چ بە چاویلۆە بوو .نە پش چ گۆمابوواواس نە شە
ر یش ندا هیت جۆرا یەگەتیچ و ماندوویەتییەگچ پێوا دیار بوو.
جاروبار سنگچ دایەیا و دڵچ ەورپە ەورپچ داگ د .دوگ ۆر
نوور فەتووحچ ئەشەگە گە ئەو دامە تازا ەو ندنچ بژیشۆیچ
ژنێڤ(سو ا) تەواوگ دبوو؛ شە سلێ انچ
شە زان گە
نۆرینگە هەبووس پار ز بۆ باوگ دانا .دوگ ۆر نوور دایگوا:
ەویار ەو نچ باوگت نابێ بەرز بێس دابێ ەواردنچ چەو رو
هێلۆە و ی چ سو نەەوا .سەوزا واس :سی س یا باینجانچ
راشس یا گووشەگەس یا بامێس شەەەب تەماتە تەڕس یا
د یاو تەماتە بۆوڵێندرێ و بۆ ێ بە یلە و بییوا .ماوایەس
باوگ شەسەر ئەو بەرنامەیە ر یچس ئەو ئازارا سنگچ و ەورپە
ەورپچ دڵچ نەما .هەر گە هەس چ بە چاگبوونچ تەندروس ییچ
ەۆ گ دس پار ز یۆاند .ئێ ەش شە ماڵەوا دڵ ا نەداهاا
پێیبیێین پار ز بۆە .ەواردنچ ئەو سەردامەش بە ر نچ ئاژاب
دروس داگ ا گە گۆڵ ینچ ز راس چۆنۆە ئەو سەردامە ر نچ
روواس شە سلێ انچ نەبوو .ساڵچ یەگەمچ ەو ندن شە زان گە
بەەدا تەواوگ دبووس شە هاویندا ەەڕابوومەوا سلێ انچ .هەر شەو
هاوینەدا باوگ ەوتچ دابێ پێۆەوا سەفەر و بۆەین بۆ بەەدا
بۆ ئەوا دوگ ۆر ۆچ باش شێنۆڕینێۆچ ەش یچ بۆ بۆا و
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بەرنامەیەگچ چاراسەرگ دنچ بۆ دابنێ .شەو گاتەدا دوگ ۆر
نوور فەتووحچ هاتبووا بەەدا و شەسەر یەقامچ راییدس
نێزیو (رأس اشق یة) نۆرینگە هەبوو .شە ماوا ئەو ساڵەدا گە
شە بەەدا دامیو ندس جاروبار داچووم بۆ سەردانچ .بەڕاس یچ
م ڤێۆچ م ڤد ست بوو .جا شەبەرئەوا هەر شە سلێ انییەوا
د ست بووینس ر ز ۆچ ز ر شەنێوان اندا هەبوو .یەگەمین ر ژ گە
ەەیش ینە بەەداس ر ژ پێنجشەم ە بووس شەەەب باوگ پێۆەوا
چووین بۆ ال ئەوڕاح ا جادرس گە بەڕاس یچ شەەەب باوگ
واس ب ا وابوو  .موفید گوڕ مامە ئەوڕاح ا جادر و منیش
واس ب ا یەس وابووین .ئەوڕاح ا جادر ەوتچ سبەینێ
هەینییەس فەرموو وار بۆ ماڵەوا بۆ نانیواردنچ نیواڕ .
سبەینێ ال نیواڕ ئۆتۆمۆبیلەگە نارد بۆ ئەو هۆتێلە گە
شێیبووین وس نێزیۆچ فەرمانگە ئینحی ار تووتن بوو گە
ئەوڕاح ا جادر بەڕ وابەر ەش یچ بووس بەت ومبێلەگە
چووینە ماڵەوا .بۆ نانیواردنچ نیواڕ س دوو گەسچ دیچ شەوێ
بوو ؛ ئەوڕاح ا جادرس باوگ و منچ ناساند پێیا س یەگێۆیا
دوگ ۆر ئێزاا ئار بووس ب ا دادوار رایاد ئار و جەمال
ئار گەرگووگیچ گە یەگێو بوو شە گۆنە ئەف ەراگانچ یێخ
مەح وود و زوو زوو داهاتە دوگانچ ئوس اد بەیی مویی  .ئەو
دیش هەر گورد بوو؛ بە م شەبی م نەماوا گێ بوو .بەگورتیچس گە
ەوارد هاتە پێشەوا؛ پ و و ەۆی چ م یشۆچ شە ر ندا
سووراواگ اوس پاش ئەواش پاقالوایەگچ یەگجار چەور و یی ین.
و من
و ماوایەس ق ەگ د س باوگ
نانیوارد
دوا
ماڵتاوایی انۆ د و ر یش ینس ئەو ر ژا و بۆ سبەینێ و دوو سبە
بە ەەشێو یو نچ بەەدادا ەەڕاین .یەو سێیەم گە هاتینەوا
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هۆتێل و ژووراگەما گە دوو چارپا نوس نچ تێدابووس باوگ
پاش نو ژگ د ەوتچ؛ ز ر ماندووم و دامەوێ بنوومس سبەینێ
پێۆەوا داچین بۆ گۆشێژاگەتا س با ئەو ش ببین  .باوگ نووست
و منیش چوومە داراوا بۆ حەویچ نێو هۆتێلەگە و داس ۆ د بە
ەو ندنەوا تا پاش نیوایەو ۆچ یەگجار درانگس ئەوجا
هات ەوا ژوورێس باوگ نوس بووس منیش نوس  .ئەز ز ر گەم
بە نوس نەس ئەەەر دامژمێ و بنووم داتوان  5ا 6
پێوی
دامژمێ دوا ئەوا گار بۆەم و ماندوو نەب  .ەەویش سووگەس
بە نزم ین دانگ هۆییار داب  .ر ژانچ پێشوو گە باوگ بۆ
نو ژ بەیانیچ شەەەو هەڵداس اس منیش بەئاەا داهات  .هەموو
بەیانییەگیش شە هۆتێلەگە ەزمەتۆار ۆچ فارس هەبوو؛
بەیانیا گاتچ نو ژ بانگچ دادا .ئەم بەیانییە گە 1951/10/17
بوو گە بانگچ داس هێش ا باوگ شەەەو هەڵنەس ابوو .ئەمەم
بەالوا سەی بووس گە چوومە سەر بە هیت جۆر و هەناسەدان
نەدیتس یا پ ەە ەەوم نەبی تس پەنجەم ب د بۆ قۆڵیچس هیت
نەبزووتەوا .ئەوجا باوای پێداگ د و جوو ندم تەمایامۆ د
شەیچ را بوواس یەگ ەر شە ژووراگە چوومە داراوا و ەاوا
هۆتێلەگەم بانگۆ د و ەوت تۆایە وارا بزانە بۆچچ باوگ
ناجووڵێ ەوا؛ گە هاا و چەند جار و باوگ چ بزواند و داس چ
دا شە دڵچ ەوتچ":اشحجي م وفي"(حاجچ م دووا) .هەتا ئێ ە
ئەو دوو ویەیە شەەو دا دازرنگێنەوا .بەڕاس یچ ناتوان بە
نووسین هەس چ ەۆم دارببڕمس بە م ئەوانە گە داگەونە
ر ویێۆچ واواس دازانن هەس چۆ بووا .جلۆەگان شەبەرگ د و
چاواڕوانچ ئەوام گ د گە گاتچ گ دنەوا فەرمانگەگا بێس
ئەوجا بی بۆ ال مامە ئەوڕاح ا جادر گە چووم بە ە یانەوا
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ەوت "مامە ئەوڕاح ا باوگ م د" .چاو پڕ بوو شە ئاو و
ەوتچ" :تۆ شێ ا دانیشەس هەقت نەبێ بەسەراوا؛ ئاماداگ دنچ
تەرمچ باوگت و ناردنەوا بۆ سلێ انچ ئەوا گار منە" .ئەوا
ەوا و بە فەڕایەگە ەوا؛ "جەمال شەم ژوورادا دامێنێ ەواس
هیت گەسێو جارێ نایەتە ژوورێ تا ەۆم نەیەمەوا" .ئەوا
ەوا و ر یشت.
پاش دوو دامژمێ س یا ز س گە ئەز شە ژووراگەیدا شە
فەرمانگە ئینحی ار تووتنس بە تەنێ دانیش بووم و داە یام و
هەزار جۆرا ەەیاب بە سەرمدا تێداپەڕینس مامە ئەوڕاح ا
شەەەب پیاو و هاتەوا ژووراگە و ەوتچ" :جەمال ەو بگ اس
تەرمچ باوگت پاش ئاماداگ د ە اواتە سنووقێۆەوا وس وا
شەسەر پش چ ئۆتۆمۆبێلچ ئەم پیاوایە .ئەم پیاوا بەرپ سیارا
گە تۆ و تەرمەگە باوگت بگەیەنێ ەوا سلێ انچ .تۆیش
شەمەودواوا بزانە گە شەەەب موفید هیت جیاوازییەگ ا نییە.
هەر گار ۆت بوو وارا بە مامچ ەۆا بیێس مامت شەجێچ
باوگ ە" .ز ر ز ر سوپاس ۆ د .ەوت "تەشەفۆ داگەم بۆ دایۆ و
ەویۆەگان "س ەوتچس "هەواڵەگە ەەیش ووا پێیا "س مامە
ئەوڕاح ا جادر تەشەفۆنیۆ دبوو بۆ مامۆس ا یێخ محەم ەد
ەاب وس ئەویش دایۆ و ەویۆەگان و گەماشچ ب ام و
ەزمەگان انچ ئاەادار گ دبوو.
گە ەەیش ەوا سلێ انچ شەەەب تەرمەگە باوگ س ر ژ بەراو
داچوو .ەەڵۆێۆچ یەگجار ز ر شە گۆ نەگانچ
ئاوابوو
داوروپش چ ماڵچ ئێ ە گۆبووبوونەوا .دایۆ و ەویۆەگان و
گەماشچ ب ام هاتبوونە سەر جاداگە و داە یا س دی ەنێۆچ
دایۆ و ەویۆەگان بێنە
یەگجار ەەموەەفەتهێنەر بوو .وی
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داوروپش چ تەرمەگە باوگ س بە م ەەڵۆەگەس بەتایبەتیچ
یاڵیچ و حاجچ فەقیچ یاڵیچ
بنەماڵە حاجچ ئەبدوڵ
نەیانهێشت .مامە یێخ محەم ەد ەاب سەرەۆییچ شە من و
ەویۆەگان و دایۆ گ د وس ەوتچ "تەمەنچ در ژ بۆ ئێوا
بەجێهێش بێ" و بڕیار درا هەر بەو یەوا بینێژ  .ئەزژ
مێ منداڵێو بوومس تەمەن هێش ا نەەەیش بووا()18سابس مافچ
بڕیاردان نەبوو .حەزم داگ د گە بۆەو ە سبەینێس بە م ئەوا
نەری ێۆە ال هێنداس ەەالنچ ر ژهە تیچ گە یەگێو م د
داس بەجێ داینێژ  .گە تەرمچ باوگ نێژرا و هات ە ماڵەوا.
هەر ئەو یەوا تا درانگ پ سە دان ا بۆ وس پاش سێ ر ژ
پ سەدانا و ەوارد دروس ۆ د بۆ بەپ سەواهاتووا و؛
شەوایدا دراوسێۆا و ەزمەگا و ناسیاواگا یارمەتیچ
ەویۆەگان یانداس پ سە بڕایەوا .ئەوجا دایۆ و ەویۆەگان
ەوتیا ":تۆهەقچ ئێ ەا نەبێس تۆ بیۆ بەال ەو ندنچ ەۆتەواس
چۆنۆە تۆ حەز شە ەو ند داگەیت .ئێ ە پێوی یی ا بە تۆ
نییە".
دایۆ و ەویۆەگان راس یانۆ د .ز ر پش گی ییچ منیا گ د.
ئەو پش گ یچ و یارمەتییەواس نەس هەر توانی
بەهۆ
ەو ندنەگەم شە زان گە بەەدا تەواو بۆەمس بەڵۆو توانی شە
ژیان دا هەنگاو بەراو پێشۆەوتن بنێ وس بب ە ئەندامێۆچ
بەگەڵو شە گۆمەڵگەدا.
پاش ئەوا ەەڕامەوا بەەدا؛ چوومە ال مامە ئەڕاح ا جادر
وس سوپاس ۆ د بۆ هەموو ی ێوس ەوتچ "سوپاسچ پێناوێس
فەرمانچ سەر یانچ ەۆم بەرامبەر ب ایەگچ ەۆم بەجێهێناوا.
بە م حەز داگەم ی ێو بیێ پێتس بۆ ئەوا نا گە ەەفەتەگەا

392

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
پ بۆەم؛ بە م بۆ ئەوا بزانیت چەند ر ژ و بەر شەوا
باوگت گۆچیدوایچ بۆاس دامزانچ گە باوگت ز ر ناژ " .ەوت
"چۆ ؟" ەوتچ "ئەو ر ژا گە شە ماڵچ ئێ ە پێۆەوا نان انیواردس
دوگ ۆر ئێزااس گە دگ ۆر و نۆژدار ۆچ ز ر بایەس شەوێ بووس پاش
ئەوا ئێوا ر یش ن ەوتچ" :ئەم پیاوا بەمزوانە دام ێ"س ەوت
"چۆ ؟" ەوتچ "شە داموچاویدا دیارا گە ەویار ەو نچ هێندا
بەرزاس هەر گاتێو دڵچ بواس ێ داواس ێ" .دگ ۆر ئێزاا
ئەوایچ ەوتبوو" :چەند جار و ەەریو بووم پێیبیێ س ئەو
ەواردنە نەەواس چۆنۆە ئەو ەویار ەو نچ بەوجۆرا بەرز بێس
دابێ بە هیت جۆر و ەواردنێو نەەوا گە ەۆیت و چەوریچ و
ەو چ تێدابێ .بە م دوایچ ەوت ئەم پیاوا بانگێش ۆ اوا بۆ
نانیوارد س بۆچچ دابێ ما بدام بە ەۆم و پێیبیێ ئەم
ەواردنە مەەۆ .ئەم ەواردنە واس ژاه وایە بۆ تۆ".
داەچ ە ان س مامە ئەوڕاح ا جادریش شە تەمووز ساڵچ
1958دا بە دڵواس ا گۆچیدواییۆ دس راوانچ یاد و یاد
زیندووا شەالم .موفیدیش بەهۆ گاراساتێۆچ ت ومبێلەوا شەڕ چ
نێوا گەرگووس و سلی انیدا ەیانچ بەەشچس یاد موفیدیش
زیندووا شەالم.

 121ـ کۆلێژی "شەریعە" و مامۆستا مە محەممەدی قزڵجیی( 14.09.1959ــــ
)1895
مامۆس ا مەال محەم ەد
ر ژنامە
سەرنووسەر

قزڵجیچ نیش انپەروار ۆچ گورد بوو.
گورد" بوو گە شە ورمێ
"ر ژ
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شەسەردامچ س ایل ەانچ س ۆۆدا دارداچوو .قزڵجیچ یەگێو
بوو شە زانا هەرا بەنێوبانگەگانچ جیهانچ ئی الم .شەگۆشێژ
بەەدا مامۆس ا بوو .بەهۆ ئەواوا گە زوو زوو
"یەری ە"
داهاتە سەردانچ دوگانچ ئوس اد بەیی مویی س نێوان ا ز ر
ەۆش بوو .جاروبار داجووم ەو شە وانەگانچ داە ا .هەربەو
ئەو
هۆیەوا ناسیاوی شەەەب چەند ەو ندگار ۆچ گورد
گۆشێژادا پەیدا گ د شەوانە مەال یوگ م ەفا( 2004اا )1928س
ئیح ا ئەبدوشحەمیدس نوور ئەبدوڵ س ئەبدوشڕاحی س هەر
شەو ش ناسیاواتی شەەەب نیزامەدین ئەبدوشحەمید گەرگووگیچ
پەیداگ د گە سەر بە ب ا موسوش انەگا بوو .نیزامەدین
ئەبدوشحەمید نامیلۆەیەگچ حەسەنوشبەننا(ح ن اشبناء)
بەنێو "بۆ ەەنجەگا " گ دبوو بە گوردیچس تۆایۆ د شێ
گوردییەگە بۆ سەرراست بۆەمس گ دم .نیزامەدین پەرتۆگێۆچ
بە ئارابیچ نووسچ شەژ نێو "قل هذه سبیلي" (بێژا ئەمە
ر چ منە)س واس وارامێو بۆ نامیلۆەیەگچ زانا و ر ینبی
ەاشید محەم ەد ەاشید( 29.02.1996ا
می
ەەورا
جۆربەجۆر
 )15.06.1920گە هەوڵچ دابوو بە بەڵگە
چاگ ازیچ شە سزاگانچ ئایینچ ئی المدا بۆا .مامۆس ا قزڵجیچ
پێشگۆتنێۆچ بۆ پەرتۆگەگە نیزامەدین ئەبدوشحەمید نووسچ
بوو .گە پێ گوا ئەوا چۆنە پێشگوتنت بۆ ئەو پەرتۆگە نووسیوا.
مامۆس ا قزڵجیچ فەرموو نیزامەدین گورداس نەموی ت دڵچ
بشۆێن  .یایەنچ باسەس مامۆس ا یێخ محەم ەد ەاب بەەۆمچ
ەوا گە شە هەموو بی وڕاگانچ ەاشید محەم ەد ەاشیددا
شەەەڵێ یچ.
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 122ـ راپەڕینی تشرین و زیندانییبوون لە گرتووخانەی "ئەبوخرێب"
حۆوومەتچ
شە مانگچ مارتچ  1950داناگۆگیچ نێوا
سەر گڤەژی انچ ئێ ا تۆفی سو دیچ و ئەو پارشەمان ارانە
سەر بەحیزبەگا بوو توندوتێژ بوو  .پارشەمان اراگا داوا
و هەڵبژاردنچ نو یانداگ د.
پارشەما
هەڵوایاندنەوا
حۆوومەا بە ق ەیانچ نەگ د 37 .ئەندام پارشەما وازیا شە
ئەندامەتیچ هێنا .وازاراتچ تۆفی سو دیچ هەر توانچ چەند
مانگێو شەسەر گار بێس الب ا و نوور سەئید هاتەوا سەر گار بۆ
ماوا دوو ساڵێوس بە م شە  12تەم وز  1952دا م ەفا
ئومەریچ مووس ویچ وازاراتچ پێۆهێنا .پارشەمان ارا
بەرهەڵ ۆاراگا داس یا گ داوا بە راەنەە تن شە حۆومەا
و شە بەەدا چاالگییەگچ بەرچاویا نواند .ەو ندگاراگانچ
گۆشێژاگانیش ەەشێو داەوازییا ە ە بەرچاو گاربەداس ا س
بە م حۆومەا هەر شەسەر الساریچ ەۆ چوو بەڕ وا .ئەمە بوو
بەهۆ ئەوا شە مانگچ نۆڤەمبەر  1952دا ەۆپێشاندانچ
ەەورا ەەورا بەڕ وا بیێ وس ەو ندگاراگا شە گۆمۆنی ت و
ناسیۆناشی چ ئاراب (بەز ریچ سەر بە حیزبچ ئی یقالل) و
گوردس هەموویا شەسەر یەقامەگانچ بەەدا بە تایبەتیچ
شەسەر یەقامچ رایید و شەنێو گۆشێژاگاندا گەوتنە بێزاریچ
داربڕین دژ بە حۆوومەا؛ ئەم بێزارییداربڕین و گۆبوونە
جەماوارییانە شە گۆشێژ ئێ ە(پەرواردا) شە هەموو گۆشێژاگانچ
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دیۆە بەتین بوو .ئەم ەۆپێشاندانانەش بە گوی نچ ژمارایەس
پۆشی و ەۆپێشاندار در ژایا گێشا و ژمارا ەۆپێشانداراگا
هێندا ز ر بووس بە پۆشی دانەدام گانەوا وس ەەیش ە ئەوا
داس چ ەۆیا .
حۆوومەا بڕووەێنن و بەەدا بیەنە ژ
گورد ۆچ هەڵەبجەیچ گە نێو "ئەح ەد حاجچ راحی "بووبە
ەوشلە پۆشی گوژرا و شە سلێ انچ بەەۆپێشاندا نێژرا .بۆ
بەرە تن شە یۆریێۆچ ەو ناویچ ەش گی و شەداس یوونچ
نۆڤەمبەر م ەفا ئومەریچ
داسە تداریچ؛ ئێوار چ21
داس چ شەگار گێشایەوا وس واسیچ ئەبدوشتیاله (عبداالشه) گە
گاریداگ دس چۆنۆە
یافەی ەڵچ ەویۆەزا
واس ب یۆار
فەی ەب هێش ا تەمەنچ نەەەیش بووا( )18سا س شە ر ژ 23
نۆڤەمبەر ئەو ساڵەدا ( )1952داوا شە فەرماندار
ەش ییچ سوپا ئێ ا فەری نوورادین مەح وود( 1899ا )1981
گ دس حۆوومەتێۆچ سوپایچ داب ەزر نێ .هەر ئەو ر ژا
حۆوومەتچ دامەزراند و حوگ چ ئورفچ دانا .هەموو حیزبەگانچ
جەب یشەوا) شەەەب
سەئید و ساڵ
(بەحیزبچ نوور
ر ژنامەگانیا و ر ژنامە راەنەە اگانیشس داە تس شەەەب
ئەوایداس ئەو ر ژا شە بەەدا ەۆپێشاندانێۆچ یەگجار ەەورا
گ اس گە ەو ندگاراگا ر ڵێۆچ بەرچاویا تێداەیڕا .گورد ۆچ
ەەڵۆچ سلێ انچ گە نێو یەوگەتچ حاجچ ئەزیز بە ( 1938ا
 )2012/5/4بووس بە یەوگەتچ سەیداشچ داناس اس شە گۆشێژ
دارمان ازیچ داییو ند و پاش تەواوگ دنچ ەو ند شە سلێ انچ
دارمانیانەیەگچ گ داوا بەنێو "دارمانیانە یەوگەا" اواس
شە ەۆپێشانەگاندا دایقیژاند "یاشله یا یباب جددوا اشوثبة"(دا
ەەنجەگا س راپەڕین تازا بۆەنەوا){سەرن  :مەبەس چ شە
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راپەڕین(وثبة) ساڵچ  1948بوو :ج } .گورد ۆچ دیۆە ەەڵۆچ
سلێ انچ وابزان شە بنەماڵە چەشەبیچ بوو شە گۆشێژ
بازرەانیچس یا یاسا داییو ندس دایقیژاند" :ی قط رازمارا
اش ا "(بڕووەێ رازمارا ئێ ا ) {رازمارا سەر گچ ئەرگانچ
ئێ ا بوو  :ج .} .بۆ ر ژ دوات  11/24ەۆپێشاندا
شەیۆ
پیڕ پیڕ هەر هەبوو .شە ئەنجامچ ئەم ەۆپێشاندانانە گە
هێش ا حۆوومەا بەتەواویچ شە گاردا نەبووس جارێ هەر پۆشی
بوو  .ژمارایەگچ ز ر پۆشی یش و
شەسەر یەقامەگا
ەۆپێشاندارانیش ب یندار بوو  .وابزان پۆشی ێۆیش گوژرا .شەو
ر ژانەدا گە هێش ا حۆوومەتچ شەیۆ یچ نەهاتبووا سەر گار وس
ەۆپێشاندا بوو بوو بە بەرنامە ر ژانە شە بەەداس جار ۆیا
شەم پەڕ یەقامەگەوا بپەڕمەوا بۆ ئەوپەڕ (بەر
وی
بازاڕ یۆریجە) شەگاتێۆدا ئەو سەردامە الی چ ت افیو نەبوو.
ماوایەگچ ز ر واس ام هەر شەبەر هاتوچوو ت ومبێڵ ر
نەبووس پۆشی ێۆچ هاتوچوو شەنێواڕاس چ یەقامەگەدا واس ابووس
بە ئارابیچ پێ گوا ر گە بۆاتەوا بۆم تا بپەڕمەوا ...ز ر
بەتووڕایچ و بە ئارابییەگچ سەروەوێ یۆاو گەوتە ق ە .ەوت :
"تۆ گوردیت؟" ەوتچ" :ئا" .ئەوجا بە گوردیچ گەوتینە ق ەگ د س
ەوتچ ەەڵۆچ گەرگووگە .گە پێ گوا ەو ندگارم شە زان گەس
ەەشێو ق ە نایی ینچ بە منیش و بە هەموو ەو ندگار و
ەوا .ەوت " :گاگە تۆ هیت ە اپەیەگت شەمن بەرامبەر بە ەۆا
دیواس گە ئەم جنێوانە دادایت؟" ەوتچ" :سەی گەس سەی گە.
گار من ر ۆی نچ ت ومبێل و ەەڵۆە .بەدر ژاییچ ر ژ شەسەر
جادا ژیانچ ەەڵو داپار زمس گە چچ ئێوا{سەرن  :مەبەس چ
ەو ندگاراگا بوو :ج } .د ن داس در ژیچ داگەنە سەرم و
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پێ داڵێن "سەەچ ئی ی ار" .گوڕم ب ێس ئەوا بووم بە چل
سابس هەتا ئێ ە یەگجاریش چییەس ئی ی ارم نەدیوا .ەوو بە
ریشچ بابچ ئی ی ارس ئەوجا ەوو بە ریشچ بابچ ئێوا .ئەەەر
ب سێ یچ و بێ نانیچ نەبێ؛ د ئەم گارا داگەم"؟ هەرچەند و
گ دم و گۆیام هێور بۆەمەواس ەاو نەبوواوا .ئەەەرچچ ەوت
ەو ندگاراگا مافچ ئەوایا هەیەەۆپێشاندا ساز بۆە دژ بە
داسە تدارا س و جاروباریش شە تاگەتاگە ەو ندگارانەوا
گ داوا نابەجێ روودادا س "بە م شە گانچ دڵ ەوا باواڕم
هێنا گە ما بەال وییەوایە .ال ئێوارێ گەچوومەوا بەیچ
ئەو ر ژام
نێوەۆیچ و هەڤاڵیو ندگاراگان دیچس ئەوا
ەێڕایەوا بۆیا  .ەوتیا ؛ "دابوو تیت بۆ دایە روو  .ئەوانە
هەموویا سەەچ ئی ی ار " .گەشە سەر ق ە ەۆم ر یش س
ەوتیا "هەڤاب تۆ هێش ا ماگچ بۆرژواز یت تێدا ماوا" .ەوت :
"هەڤاڵینەس ئەەەر ئێ ە بۆ چینچ هەژار و شێقەوماو هەوڵبداین
واس داڵێینس بەراس یچ ئەو گاب ایە شە هەژار هەژارت بوو .ئەو
گاب ایە سەەچ ئی ی ار نەبوو" .ەوتیا " :جا بایە تۆ هیت
سەەێۆت دیوا گۆیو و تەالر هەبێ؟" .گە دی ق ە و
یەگجار دواگەوتووانەبوو ؛ بە ناەۆییچ
بی وڕاگانیا
دوورگەوت ەوا شێیا وس ئەو ئەزموونەش گار ۆچ نەر نیچ ز ر
گ دا سەر م انەم بەو جۆرا تێگەیش نانە .ر ژ 11/24
حۆومەتچ سوپایچ؛ هەموو گۆشێژاگا و قوتابیانەگانچ بۆ
ا گە شە
ماوایەگچ نەزان او داە ت .هەر ئەو ر ژا بی
سبەینێوا بەیچ نێوەۆیچ داداە ێس چۆنۆە نازاندرێس زان گە
گەینێ داگ ەوا .ئەمەش بۆ ئەوابوو گە ەو ندگاراگا بێ
نوس نگە و ەواردنگە ب ێننەوا و ناچاربن بەەدا بەجێبهێین.
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شە جلەگان و
ب ی یچ بوو
ی ومەگەگان گە هەموو
پەرتۆگەگان س ە نە نێو باوڵێۆەوا و چووم بەراو یەقامچ
ئەمینس چۆنۆە ئەو ت ومبێالنە گە شەنێوا بەەدا و گەرگووگدا
نەفەریا داهێنا و داب د شەو یەقامە داواس ا  .ئەو ر ژا
بەڕ ۆەوا ت ومبێل نەبوو بۆ سەفەر .شەبەر ئەوا چوومە ئەو
هۆتێلە گە نیو یا یەه ازاد بووس یا سی وا س بای شەبی
نەماواس هەر شە یەقامچ ئەمین بوو بەرامبەر یەقامچ
موتەنەبچ .ەاوانەگە گورد بوو .ژوور ۆ ە ا بۆ یەو وس گە
سبەینێ بگەڕ ەوا یار .ئەوجا بەسەر یەقامچ راییددا و
بەال دوگانچ ئوس اد بەیی مویی دا تێپەڕی و س وم گ د شێچ
وس بە پیاسە چووم تا بەر"باب اش ظ " گە نێزیو گۆشێژ
زان ت(علوم) و هەندازیاریچ(هندسة) و بژیشۆیچ(طب) بوو.
شەوێ بە سەتا ەو ندگار گۆبووبوونەوا و دایانیڕاند"بڕووەێ
ئی ی ار" .هەر شەوێ یەم ەدین می چ ( 1933ا  )2012/9/5و
ئەح ەد ئەشچ گاگە ەا و فازیل سەئییدم دیچ وس پێۆەوا
ق ەمانداگ دس گە چەند پۆشی ێو بە گێ افیلەوا هاتن بۆما .
زانی ا گە دایانەوێ ب انگ س چۆنۆە پۆشی ەگا بەژمارا
ز ربوو و شە س انەگانچ دیۆەیەوا پۆشی یا هێنابووا بەەدا.
زووس هەر یەگەما بەالیەگدا رامانۆ د .پۆشی ێو دوا من گەوا
بەگێ افیلەگە دوو جار بە قای گێشا بە پش داس پش چ
ب یندارگ دس بە م نەیداتوانچ ب گ ێس رامۆ دا گۆ نێۆچ
تەنیشت مزەەوتەگە باب اش ظ و هەر بە راگ د ەۆم
ەەیاندا ماڵچ مار جیاووس گە شەو نێزیۆانە بووس تابلۆ
"یانە سەرگەوتن" شەسەر دارەەگە دابو .شە دارەەم داس یا
بۆتا بووس یا جوامێ بووس دارەەگە گ داوا .منیا داناسچس
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ەوتیا واراژوورێ .شەوێ چاوم بە مار جیاووس گەوا وس
بەزمەگەم ەێ ایەوا بۆ  .ەوتچ" :ئاەاا شەەۆا بێ .ئەوا
حۆوومەتچ شەیۆ یچ هاتە سەر گار وس ز ر یێ انە
داس داوایێنێ "...ئەوجا بە پێۆەنینەوا ەوتچ :فەری
نوورادین مەح وود گورداس نەدابوو ئەو گارا بگ ە داست.
بەمە ەۆیچ سووگۆ د وس گەسیش سوپاسچ ناگا" .مار جیاووس
نوورادین مەح وود ئارامیچ
راس یۆ د .هەر پاش ئەوا
ەەیانداوا بە و اس شەسەر گاراگە الب ا .دوو ساب دوا ئەواس
بەڕ ۆەوتێۆچ ز ر سەی س چاوم بە نوورادین مەح وود گەوا شە
ماڵەگە ەۆیدا شە بەەدا؛ بە ەانەنشینۆ اویچ .ئەم باسەی شە
چەند یو نێۆچ دیۆەیدا گ دووا و دوایچ شێ ایدا بەگورتیچ
د ەوا سەر .
نوورادین
حۆوومەتچ نوێ بە سەر گایەتییچ فەری
مەح وود( 1981ا  )1899حۆوومەتێۆچ شەیۆ یچ بوو .هەر ئەو
ر ژا داس یۆ د بە هەڵوایاندنەوا هەموو ئەو حیزبانە گە
بە ئایۆ ا گاریانداگ د .شەوانە" :حیزبچ ئی یحاد داس ووریچ"
نوور سەئیدس "حیزبچ ئوم ە ئیش اگیچ" ساش جەب س
یەنشەلس "حیزبچ واتەنچ
حیزبچ ئی یقالشچ سەدی
د ۆگ اتیچ" گامیل چادرچچ .ەەشێو رامیار و ر ژنامەوا
ەی ا س شەوانە :گامیل چادرچچ و سەدی یەنشەل .داس وور
بنیینەیچ ئێ ا هەڵپەسێ درا .بەیەو ەەڕا بە گۆ ناندا
ر بەند گ ا .شە باتچ پۆشی س سەرباز یەقامەگانیا داەی گ د.
هەر شەەەب ئەم فەرمانانەیداس فەرمانچ دارگ د بە
هەرزانۆ د و ن ەبڕینچ هێنداس ەواردامەنیچس واس :پیوازس
...ه د .م ڤێۆچ ساداس
توورس ەێزارس یێل س سەموو

400

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
و نووسیبوو :
ڤەژی ا
ب وسۆەیەگچ ناردبوو بۆ گۆڕ
"ن ەبڕینچ یێل شەالیە ئێواواس ئاو ۆچ فێنۆچ گ د بە
ەوا بڕ بەڕ واس ەەشیش شە
دڵ اندا .هەر ئاوا شەسەر ەێ
پش انەوایە"(ت ی گ اششلغ أثل صدورنا .سی وا على ب گة
اشله واشش ب من ورائۆ ) .گاب ایا ە ا .بە گاب ایا ەوتبووس تۆ
ەاڵ ەا بە حۆوومەا گ دوواس ئەویش ەوتبوو هیت ەاڵ ەم
نەگ دوواس ەۆم گاب ایەگچ هەژارم و ەواردن هەر یێل و توور
و سەموو و پیواز و ئەو ی انەیە پێ ەۆیە گە ن ەەگەیا گەم
گ اوا .دوایچ بەراڵ یا گ د .واس شەمەوبەر باس ۆ دس وی
هەر ئەو ر ژا بی ەوا بۆ یار .بە م ت ومبێلچ نەفەرهەشگ
داس نەگەواس ناچاربووم ئەو یەوا شە هۆتێلەگە ب ێن ەوا.
نێزیو گاتچ  21بوو دوو گەس بە جلچ سەربازییەوا هاتنە
هۆتێلەگە و داس یانۆ د بە پشۆنینچ هەموو ئەوانە شە
هۆتێلەگە بوو  .شە هەر یەگێۆیا داپ سچ بۆچچ هاتووی ە
بەەدا .گە شەمنیا پ سچس ەوت ئەز ەو ندگارم .ەوتیا بایە
زان گە داە اواس تۆ چ داگەیت شەم هۆتێلە و بۆچچ
بڕ مەوا سلێ انچس
نەەەڕاوی ەوا یار ەۆا؟ ەوت  :وی
بە م ت ومبێلچ نەفەرهەڵگ ئەوڕ نەبووس سبەینێ داڕ مەوا".
ەوتیا ":ئەوا در یە" .بێجگە شەمەش باوڵەگەمیا گ داواس
شەنێوییدا ر ژنامەیەگچ "ژین"یا د زییەوا .یەگ ەر گاب ا
ئەف ەر تەشەفۆنیۆ د بۆ یو نێو و ەوتچ" :ەو ندگار و شە
هۆتێلەگەیەس ەەڵۆچ بەەدا نییەس ر ژنامەیەگچ پێیە بە
زمانێۆچ سەی نووس اواس شەسەر سەراوا بەەەورایچ ویەیەس
هەیە"ر"ێ یەس و سێ ەاب(نقطة) بە سەراوایە(راء و ثالث
نقط فوەاه)" .ەوت ئەوا ر ژنامە "ژین"ا گوردییە" .ژین" مانا
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"اشحیاا"ا بە ئارابیچ .ر ژنامەیەگچ و ژایچ یە و بە ئایۆ ا شە
سلێ انچ دارداچێ" .ەوتچ" :نا ئەوا شە ئێ انەوا هاتوواس هچ
حیزبچ توودایە" ر ژنامەگەیا داەی گ د .ئەمەش ئاس چ
تێگەیش ن و ەو نداوارییچ گاربەداس انچ رژ چ ئێ ا بوو.
گورا وگ مانجیچ؛ بێجگە شە منس چەند گەسێۆچ دیۆەییا
شەەەب ەۆیا گێشۆ د گە هەموو شە هۆتێلەگە بوو و گورد
بوو  .شەپێشدا ب دمانیا بۆ بەڕ وابەر ییچ ەش ییچ پۆشی چ
بەەدا وس ئەوجا بۆ ئەبو ە ب و نێزیۆە ()10گەسچ ئێ ەیا
ە ە ژوور ۆچ ەیۆەوا گە چ ا تێدا نەبوو .زاوییەگەش هیت
رایەەێۆچ شەسەر نەبوو .یەگێک شەەەب ئێ ە ەی ابوو نێو
حەمە فەتای بووس پیاو بابە ئەشچ گوڕ یێخ مەح وود بوو.
ەەڵۆچ گۆنە دێ بوو .وادیار بوو گۆنە فەقێ بوو .چۆنۆە گە بە
ئارابیچ ق ەیداگ دس ئارابیچ پەتیچ بەگارداهێنا .بۆ و نە :گە
ئێ ەیا ە اس بە گاب ا ئەف ەر ەوا" :إ إج ائ ۆ ظاش ة.
إنها التنطب على اشقانو أبدا" .ئەو یەواما شەوێ ب دا سەر و
بۆ بەیانیچ ئێ ەیا ب دا تەویلەیەگچ یەگجار در ژ و پا س
نێزیۆە ( )70گەسێو دابووین گوردس ئارابس ەو ندگارس گ ۆارس
ەی ابوو
گارمەندس ر ژنامەوا س رامیار .یەگێو شەوانە
"حیزبچ ئوم ە
ر ژنامەوانێو بوو گە شە ر ژنامەگە
جەب دا گاریداگ د .شە تەویلەگانچ
ئیش اگیچ" ساش
داوروپش چ ئێ ەدا چەند رامیار ۆچ نێودار زیندانیۆ ابوو س
شەوانە راح ەتیچ گامیل چادرچچ .بەرپ سیار ە تگەگە ئێ ە
ەەم اس" بوو .سەربازاگانچ
ئارابێو بوو نێو "رئی
دابووس بە گوردیچ
شە دانگیا
بەردارەە ەو ا
ق ەیانداگ د{سەرن  :دوایچ گە چاوم بە نوورادین مەح وود
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گەوا ساڵچ  1954ەوتچ گە ئەو بە مەبەست فی قە دوو شە
گەرگووگەوا هانیوا بۆ بەەدا} بۆ سبەینێ بەرچایچ هاا بۆما س
چاییەگە شە دوو تەنەگە بەنزیندا بوو س شەەەب چەند
د ڵۆەیەس گە بە نۆرا چا یۆ ا داەوارداواس شەەەب پارچە
سەموونێوس ال نیواڕ شە مەنجەڵێۆدا گە شەسەر چەند
راوڕاوایەس هێنایانە ژووراوا یلەیەگچ تێدابووس ز ربە ز ر
ەی اواگا بێدانگ بوو س بە م چەند گەسێو شە چەپییەگا
ەوتیا س ئەمە ەواردنچ م و نییە .ەواردنچ سەەە و ئێ ە
ەەم اس تۆا شە یەگێو گ د گە تامچ
ناییۆین .رائی
ەواردنەگە بیێژێ و بزانێ چۆنە و گەوچۆێۆچ دایە داست ئەو
گەسەس ئەویش گەوچۆەگە گ د بە یلەگەدا و ب د بۆ دامچ.
شەپڕ چەند گەسێو قیژاندیا و ەوتیا "ئەم ەاینە نو نەر
ئێ ە نییە" .ئەو "ەایینە" سەرنووسەر ر ژنامەگە "حیزبچ
ئوم ە ئیش اگیچ"(أألمة) بوو .گە ئەوایانگوا یەگ ەر گاب ا
ەواردنەگە تیۆ داوا و ەوتچ "بایە بایەس نو نەر گەس
نی " .پاش ئەوا بوو بە دامەقاڵەیەگچ ز ر سەەتس سێ چوار
گەس شە ەی اواگا "مەنجەڵەگەیا بەالداهێنا و یلە رژا و بە
ماینەوا.
هەموو تەویلەگەدا ب وبوواوا و بێ ەوارد
من بەو گ داوانە پێۆەنین داهاا .ئەوجا
راس ییەگە
چەپییەگا س شەوانە ئەزیزوششێخ(عزیز اششیخ) گە شە
گۆشێژاگەما (م ید) بوو شەبەیچ گی یا و یەگدی ا داناسچس
شەەەب چەپییەگانچ دیۆەس یەگێو شەوانە هشام جەوداا دشێ چ
(ب ا دوگ ۆرا نەزیهە دشێ چ) گە شەوازاراتچ گش وگاب گارمەند
بووس ەوتیا پێوی ە ما بگ ین شە ەوارد تا بەراڵ ما
داگە  .حەمە فەتای ەوتچ ب ایینە هەر شە ئێ اوا پێ ا
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شەەەڵ ان س بەس شە چایچ
داڵێ شە هەرچییەس ما داە
داب بە پیاو حۆوومەا .ز ر
ماننەە  .شە چایچ ما بگ
پێۆەنین بەوا .یەگێو شە ەی اواگا جەالل بێ وویچ بوو .دوو
ئومەر
نێو
یەگێۆیا
بوو
گۆییش شەەەڵ ا
گوڕ
حەمشین( 2007ا )1927ب ا گاس مار گۆیچ(مار ییویتیچ)
بوو هەڵبەس ەگانچ ئەح ەد م ەفا دڵزار و حەمەتۆفی ورد
( 02.12.1975ا  )1923داەو نداوا بۆما  .دوایچس واس داەوت اس
شەەەب ژنەگە ورد ر ۆەوتبووس ئەمە شەگاتێۆدا گە حیزبچ
گۆمۆنی ت ورد ناردبوو بۆ ئێ ا بۆ پێواندییۆ د شەەەب
حیزبچ توودا .یایەنچ باسەس وازاراتچ نوورداین مەح وود
هەتا  6مارتچ  1953واتە گەم شە سێ مانگ در ژا گێشا.
شە 1953/1/17دا هەڵبژارد شە ئێ اقدا گ او پارشەمانێۆچ نوێ
دروس بوو .هێند و شەم پارشەمان ارانە "بەرا ەەشێ " یا شە
چەند حیزب و گەسایەتییەس دروس ۆ د .حۆوومەتچ نوێس
شەالیە جەمیل مەدفەعییەوا شە 1953/3/7دا دامەزرا و تاگە
یەس وازی گورد ە تە ەۆ ئەویش ماجید م ەفا بوو .ئەم
وازاراتەش هەر یەس ساب مایەواس پایا دوگ ۆر مح د فاضل
 .20.04.1903شە گازمییە و م د
ج اشچ (شەدایۆبوو
شە 24.05.1997دا شە تون ) بوو بە سەر س وازی ا بۆ ماوا
مانگێو .ئەوجا ئەریەد ئومەریچ مووس ویچ وازاراتچ پێۆهێنا
و سەئید قەزاز گ د بە وازی نێوەۆ .ئەم وازاراتە هەر سێ
مانگێو بەرەە ە ا .شە 1954/8/3دا نوور سەئید هاتەوا
نێوەۆ وارە تەوا.
سەر گار و سەئید قەزاز واس وازی
ئەح ەد موە ار بابانیشچ گ د بە واگیلچ ەۆ  .تا حوزای انچ
 1957نوور سەئید شەگاردابوو .یایەنچ باسە نوور سەئید گە
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شەسەراتا تەباەچ 1954دا وازاراتچ پێۆهێناس پارشەمانچ
هەڵوایانداوا گە نو نەرانچ چەند حیزبێۆچ بەرهەڵ ۆاریا
تێدابوو .هەڵبژاردنێۆیش گ ا گە ساە ەگاریچ ز ر تێدا گ ا.
نوور سەئی د شەوگاتە بەدواوا گەوتە راوادوونانچ هەموو
شەەەشێو
ئێ اقچ
جن ییە
راەنەە بوو .
ئەوانە
بەرهەڵ ۆار گورد و ئاراب سانداواس شەوانە بەهادین نوور
و ئەزیز یەریف.
 123ـ وازهێنان لە بەشی نێوخۆیی کۆلێژ و گەڕان بەدوای نشینگەیەکدا
پاش ئەوا شەە تووەانە ئەبوە یب بەراڵال گ ام دایۆ و
ەویۆەگان ەوتیا بۆئەوا هەر ی ێو قەوما و توویچ ە تن و
زیندانیچ نەبی ەوا بای وایە شەبەیچ نێوەۆیچ نەمێنیت گە
شەوێ چاود یچ ە نەسەر ەو ندگارا بۆ حۆوومەا ئاسانە.
شەگاتچ یێواویشدا پۆشی بە ئوتێلەگاندا داەەڕا و ئەەەر شە
ئوتێلیش جێیەس بگ یت دادتد زنەوا؛ بای وایە یو نێو
بەگ ێ بگ یت سەربەەۆ بێت .بەەو یان گ د و ەەڕام بەدوا
نشینگەیەگدا .شەو سەردامەدا شەبەەدا نووسینگە ەانوو
بەگ ێ ە تن نەبوو .شەهێنداس شە ەەراگەگا دا ڵچ ەانوو
بەگ دا شەسەر سووچچ گۆ نەگا داواس ا و هەریەگەیا
نیشانە چەند ژوور و ەانوویەگچ البووس ئارازوومەندانچ داب د
بۆ تەمایاگ دنیا  .ماوایەگچ باش ەەڕام بەدوا یو نێۆدا و
پەنام ب دا بەر چەند دا ڵێوس بە م سەرگەوتوو نەبووم .ژوور
هەبوو بۆ گ ێ شەماڵە دیانەگانچ بەتاویندا بە م نەموی ت
بب بەژ ماڵە ەێزانێو گە نەمناسیبن .راس ییەگە گ چ
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ژوور و ەانوو ەیۆە ە ا نەبوو  .بە م بۆ ئەو گەسانە گە
سەڵت بوو واس منس ەانوویا ز ر زاح ەا داس داگەوا.
بەپ سیار دا ڵێۆ د زییەوا گە شەسەر گۆ نچ ەەڕاگچ
فەزل(فضل) یو نچ واس انچ بوو .گەچووم بۆ ال س تەمایامۆ د
گاب ایەگچ تەمە پەنجاساب بووس قژ سەر شەڕانگچ پەڕ
ملچ گۆت ا گێویلە داچوو گاتێو تیشۆچ ەۆر بدا شێچ .ساب
ەەیش بووا  1953هێش ا زس ا بووس یەقامەگا و گۆ نچ
ەەڕاگەگا چۆنۆە هەموو ەۆب بوو س گە بارا بباریایە دابوو
بەشی ە و قوڕ ۆچ یەگجار ەەستس بەتایبەتیچ دای اییەگانچ
نێو هێنداس شەەەڕاگە گۆنەگا  .شەەەب دا ڵەگە پێۆەوا چووین
بۆ تەمایاگ دنچ نشینگەگا  .بۆچوونە بەردام یەگێۆیا دابوو
بەدای اییەگچ پڕ شە قوڕوشی ەدا بڕ ین .زاوییەگە هێندا شووس
بووس قاچ ەلی ۆا و گەوت س گاب ا هەوڵچ دا راس گاتەواس
داس چ دایە داس ێۆ گە هێزم دایە بەرەۆم بۆ هەس انەواس
جاراگچ دیچ پێ هەڵیلی ۆایەوا ئەمجارا ئەویش شەەەب ەۆم
گوتا بەزاو داس شەش و داموچاوما هەموو پڕ بوو شە قوڕ و
گاب ا بە ئارابیچ ەوتچ :ها س ئیشدا ت ەویچ؟ ئا ئەوا چچ
داگەیت؟ بەم یێوایە ەۆما ەەیاندا بەردارەە ماڵەگەس گە
قەڵەو دارەە گ داواس
گاب ا شە دارەاگە دا ژنێۆچ پی
دا ب ەوتچ ئەم گوڕا ەەنجە دایەوێ ەانوواگەا بەگ ێ بگ ێس
ژنەگە گە تەمایا هەردووگ انچ گ د شە قوڕا ەەوزابووین ەوتچ
بەهیت جۆر و ەانووم نییە بۆ ئێواس "ئحنا ت س نەزییین" (إحنا
اش س نظییین) ا ئێ ە ت س پاگوەاو نین" .ژنەگە ت س بوو.
گورا و گ مانجیچ ساڵچ  1953هیت جێیەگ داس نەگەواس گە
بەەویۆەگان ەوا نشینگە نادا بە پیاو سەڵتس باجچ
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نافی ە و باجچ گافێ ەوتیا بایە ئێ ە شەەەڵت د ین .ساڵچ
 1954پاش ەەڕا بەدوا ەانوودا و بە یارمەتیچ بەڕ ز ب ای
ەا گە دوایچ بوو بە ەەزوور مامۆس ا مەال یوگ م ەفاس
جێگەیەگ ا داس ۆەوا گە دای اییەگچ شەبەردابوو پڕ شەقوڕ و
چەند مانگێو ەواس انەوا ەانوویەس شە
شی ەس دوا
داربوونەیەگدا نێزیو مزەەوتچ حەیدارەانەس هەرگاتێو بارا
بباریایە گۆ نە تەسۆەگە پڕ دابوو شە ئاو .بەو جۆرا
گۆ نانەیا داەوا گۆ نچ "نزیز" و ئێد گە ساڵچ  1955هاتە
پێشەواس شە بەهاردا ەو ندنەگەم تەواوگ د.

 124ـ چاوم بە نوورەدین مەحموود کەوت لە ماڵەکەی خۆیدا
رژ چ یانشینییچ ئێ ا (واسیچ ئەبدوشتیاله و نوور سەئید)س
پاش ئەوا گاریا بە نوورادین مەح وود نەما شە  6مارتچ
1953دا شەسەر گار الیانب دس بێ ئەوا هیت گار ۆچ گ دبێ؛
گوژاندنەوا سەرهەڵدانچ ەەڵۆەگە نەبێس تەنێ ئەوا هەبوو
سی ەمچ هەڵبژاردنچ پارشەمانچ ەۆڕ شە سی ەمچ دوو
دانگییەوا بۆ یەس دانگیچس واتە پێوی ت نەبوو ەەشۆەگە
گە پێیانداەوتن"من یب ثانوي"س ئەوجا
گەسانێو هەڵبژ
ئەوا نو نەرا بۆ پەرشەما هەڵبژ س بەشۆو ەەشو یەگ ەر
دانگ بدا بۆ پارشەمان اراگا  .بەبۆنە ئەواوا گە هەژار
موگ یانیچ توویچ سیل بوو بووس شە نەەۆییانە سیالوییەگا
واریاننەداە اس تۆام شە ئەقید ئەمین راواندزیچ(06.11.1955
اا  )1898گ د ب با بۆال گەسێۆچ داس ڕ یش وو گە گاراگە
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جێبەجێ بۆا بۆ  .ب دمچ بۆال نوورادین مەح وودس گە
ەانەنشین گ ابوو .هاوین بوو شە حەویە دانیش ین و ئەمین
راواندزیچ ەوتچ پایا گورداس منیش پ سیار ئەوام شە پایا
گ د گە بۆچچ ئەو دارفەتە گەوتە داس چ و گار ۆچ بۆ گورد
نەگ د و ەوت ببووراس نەداگ ا پێواندیچ بۆەیت بە ئەف ەرا
گورداگانەوا و ئامادایا بۆەیت بۆ ئەو دارفەتە .نوورادین
مەح وود بە پێۆەنینەوا ەوتچ "بۆچچ شەیۆ واس زان گە و
ەو ندگارییە؟ گە ئەەەر گار ۆچ ناقانوونچ بۆەیتس
ئەوپەڕاگە دارداگ یتس یا ماوایەس داەی یت .ئەو
شەشەیۆ دابێ و گەم ین ەومانچ شێبۆ ێ ملچ داگە بە پەتدا".
داگ داوا .ئەو یەوا گە
ەوتچ "ژنەگەی واس تۆ بیی
حۆوومەت پێۆهێناس گاتچ ( )2پاینیوایەو هات ە ماڵەواس
ژنەگەم هێش ا نەنوس بووس هەر شەپشت دارەەگەوا بە نەڕانەڕ
بەراوڕووم بوواواس ەوتچس ت سنۆس هەتا ئێ ە شەبەر رادیۆ
دانیش بووم وامزانچ ی ێو بۆ گورداگە ەۆا داگەیتس {سەرن :
نوورادین مەح وود ەوتچ :گە ژنەگە ئارابەس گورد نییە :ج} .
بە م تۆ ت سنۆگیتس راواس ە بزانە چۆ شەنێوا دابە ".
نوورادین مەح وود منچ ب دا ژووراوا و پەرتۆگیانەگە ەۆ
پێشان دا گە ەەشێو پەرتۆگچ سەر بە گورد و گوردییشچ
تێدابوو .ەوتچ بزانە؛ ئەز گوردیچ نازان ؛ بە م ئەمانە ئەوا
ناەەیەننس گە حەز بە گوردایەتیچ داگەم؛ هەرواها ەوتچ گە
و داس نێژ یەهید بەگ سیدقچ( 12.08.1937ا  )1887یە و
ئەو یەوا شەەەب ئەف ەرا گورداگا ق ەیۆ دوواس تەنێ دوو
ەانەنشین
بوو پش گی یچ بۆە  .ئەقید
ئەف ەر راز
محەمەد ئەشیچ گوردیچ وئەف ەر ۆچ دیچس گە دوایچ شە
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محەم ەد ئەشیچ گوردی پ سیچس گە بەز ریچ داهاتە دوگانچ
ئوس اد بەیی مویی س ەوتچ "پایا راس داگاس پ سچ بە من گ د و
منیش ەوت تام د شەەەڵ " .فەری نوورادین مەح وود
گەرگووگچ
ئەو گارا فی قە
ئەوایچ ەوا گە بەنیاز
هێناواتە بەەدا .ئەوا ئەز ئاەام شێیە ئەوایە گە پاش
هاتنەسەرگار نوورادین مەح وود و گەوتن ە ە تووەانە
پاسەوانچ ە تووەانەگەیا
ئەبوە بەوا ئەو سەربازانە
داگ د هەموو گورد بوو ؛ بەگوردیچ ق ەیا داگ د .گاس جەالل
بێ ووییچ گە ئەویش ەی ابوو شەەەڵ ا س ئاەا شەوا هەیە.

 125ـ زۆری نەمابوو بەری رەسافەی بەخدا فاوی دیجلە نوقمی بکا لە مانگی
مارتی 1954دا
ئاو ر بار دیجلە شە بەەدا پ شە ئاس چ ئاسایچ هەڵۆشا وس
الفاو ۆچ ەەورا زیانێۆچ ز ر بە ماڵچ ەەڵو ەەیاند .بەەداس
بەتایبەتیچ بەر راسافە گەوتە بەر مەت سییچ ئەوا الفاو
بیباا .ئێ ە ەو ندگارانچ گۆشێژ پەرواردا گە شۆێۆچ
گۆشێژاگەماندا تێداپەڕ س ەەریۆچ
رووباراگە بەال
بەربەس دروس ۆ د بووین بە ەڵ بۆ بەرە تن شە الفاواگە .هەر
شەو گاتەیدا ەو ندگارا ئەمەیا بەهەل زانچ و گەوتنە
ەۆپێشاندا و چڕاند بە "بابڕووەێ" دژ بە حۆوومەا .شەبەر
ئەواس فەرمانێو شە وازاراتچ زانیارییەوا دارچوو گە
ەو ندگاراگا نابێ ەەریۆچ ئەو گارانە بنس ئەوا گار وا
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نییە .هەرچچ دازەە حۆوومەتییەگا و ەەڵو بوو ؛ ەۆیا
ئاماداگ دبوو بگو زنەوا بەر گەرخ .سەئید قەزاز گە شەو
گاتەدا ڤەژی نێوەۆ بوو شە دژ ئەوا واس ا و بەرپ سیار یچ
ە تە ئەس ۆ ەۆ و ر چ نەدا بەو گارا وس ەوتچ بەەدا دابێ ە
بەهەی چ دز و جەردا وس راس یشچ داگ د .پاش چەند ر ژ و
ئاس چ الفاواگە هاتە ەواراوا و بەر راسافە شە نوق بوو
رزەار بوو.

 126ـ تێکدانی کۆبوونەوە حیزبییە جەماوەرییەکان لە بەخدا لە یەن ئەندامانی
حیزبی بەئسەوە
پێش ئەوا فەری نوورادین مەح وود بەفەرمانچ واسیچ
تش ینچ دووامچ 1952دا واس
ئەبدوشتیاله شە 23
سەر گڤەژی ا بێ ە سەرگارس جۆرا سەربەس ییەس شە ئێ اقدا
هەبوو .هێنداس شە نو نەراگانچ پارشەمانچ ئێ ا و رامیارانچ
بێالیەنیش شە گۆتایچ مانگچ ەو نچ 1951دا بەرنامە
حیزبێۆیا ئاماداگ دبوو بەنێو "پارتچ بەرا ەەشێ " (حزب
اشجبهة اشش بیة) گە گامیل چادرچچ و تەها های چ و
پاچەچچ داقچ ئەو
ئەبدوشجەبار جۆمەرد و موزاحی
واژ گ دبووس حۆوومەتیش ر یدابووپێیا .
دامەزرداندنەیا
ئەوانیش بە ئایۆ ا گاریا داگ د .داسە تچ گامیل چادرچچ و
حیزبەگە "حیزبچ واتەنچ د ۆگ اتچ" شە داسە تچ هەموو
ئەوانچ دیچ پ بوو.
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گە ە امە ە تووەانە ئەبوە بەواس شە زینداندا ەەشێو گەس
ناسچ گە سەر بە حیزبە جیاواز جیاوازاگا بوو  .شەنێو
ئەوانەدا یەگێۆ ناسچ سەر بە حیزبچ واتەنچ د ۆگ اتچ گە
گامیل چادرچچ بوو .ئەم ەەنجە باوگچ
جێچ باواڕ
دوگاندار ۆچ هوردا ف ش بوو شە گازمییە .پاش بەردانچ
هەردووگ ا س جاروبار یەگدی ا داد و بی وڕاما داەۆڕییەوا.
ر ژ ۆیا ەوتچ گۆبوونەوایەگچ حیزبەگەیا هەیە شە یەگێو
شە سینەماگانچ بەەدا(وابزان سینەما ەەیام بوو) و سەر گچ
حیزب گامیل چادرچچ ەۆ دێ و ق ە بۆ بەیدارا داگا.
سەرپەری ۆار(ع یف)
دابێ ە
(ب اداراگە)
ئەویش
گۆبوونەواواگە و ر ۆیەر شی ە ق ەگەرا و پێ چ ەوا" :تۆ
نەە ێو زوو واراس ئەەەر نا جێچ دانیش ن داس ناگەوێ بۆا".
ەوت " :بایەس د ".
ئەو ر ژا گە چووم بۆ گۆبوونەواگە شەنێوا  700تا  800گەس
هاتبوو س ەەشێو هەر بەپێوا واس ابوو  .هەر گە گامیل
چادرچچ هاتە سەر دوانگەس یەگ ەر گۆمۆنی ەگا
قیژاندیا "عاش نضال اشش ب اش اقي بقیادا اشطبقة
اش املة"(بژ ەەباتچ ەەشچ ئێ ا بە سەر گایەتییچ چینچ
گارگەر) ئەمەیا چەند جار و چەند جارس یەس شەدوا یەسس
دووبارا داگ داوا وس چەند جار و ق ەگانیا بە چادرچچ بڕ .
ئەو ب ادارا گە سەرپەری یار گۆبوونەواگە بووس بە میۆ فۆ
هاوار داگ د" ایها اش واطنو االح ار إس وا هذا اش جاء
إس وا هذا اشنداء .حافظوا على اشهدوء .شی ۆن رئی حزبنا
یواصل ەطابه".
م اشي االس اذ گامل اشجادرجي ا
(هاونیش انە ئازاداگا  .تۆایە ەو ا شەم بانگەوازا بێ.
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بێدانگیچ بپار ز تاگو سەر گچ حیزبەگەما ەاوا بەرز یچ
بدا) .ئەوا
گامیل چادرچچ ب وانێ در ژا بە وتەگە
گۆمۆنی ەگانچ گەمێ بێدانگ گ د .بە م پاش ئەمە جۆرا
هۆرایەگچ دیۆە بی ا .چوار گەس شە تەنیشت یەگەواس چەند
ریز و شە پێش ئەو ریزاوا بوو گە منچ شێدانیش بوومس
قیژاندیا "اش وا ش الء موسۆو .عایت اشوحدا اش بیة"( .م د
بۆ نۆگەراگانچ مۆسۆۆس بژ یەگێ ییچ ئاراب) ئەوایا بێ
وچا داەوتەوا .گە سەرنج دا دوانیان داناسچس ەەشۆچ
سووریا بوو و ەو ندگار بوو شە گۆشێژ پەرواردا .گە ئەما
ئەمەیا گ دس ئەوجا گۆمۆنی ەگا شە دژیا قیژاندیا "اش وا
شل ج یة و ع الء االس ار"(م د بۆ گۆنەپەرس یچ و نۆگەرانچ
ئی پ یاشیزم) ئەم پشێوییە ەەیش ە رادایەس گە چادرچچ
نەی وانچ در ژا بە وتەگە بداس بە تووڕاییەوا یانۆگە
بەجێهێشت و گۆبوونەواگە تێۆیوو .بۆ سبەینێ گە ر ژنامە
گامیل چادرچچ ەۆ
"االهاشي" دارچووس سەروتاراگە
نووسیبوو و باسچ پشێویچ دو نێچ گ دبوو .ئۆباڵچ ئەوا
ە بووا سەر داروداس ە "میشێل ئەفلە (میشیل عیل ).
ئەواش یەگەمین جار بوو گە نێو میشێل ئەفلە و حیزبچ
وس ەەڵۆەگەش بە ز ریچ شەو بارایەوا هیییا
بەئ ببی
شە ئێ اقدا
نەبی بوو .چۆنۆە ئەو سەردامە حیزبچ بەئ
نەبوو .هەر حیزبچ "ئی یقالل" هەبوو گە حیزبێۆچ
ناسیۆناشی چ ئاراب بێ .چادرچچ شە وتاراگەیدا باسچ ئەوا
گ دبوو گە ئەم حیزبە حیزبێۆچ دژ بە د ۆگ اسیچ و ئازادییە و
شە سووریا دامەزراوا .ئەو دامە زانی گە ئەو دوو ەو ندگارا
سووریاییە گە شە گۆشێژ پەرواردا دایانیو ندس ئەوانە سەر
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بەو حیزبچ بەئ ە بوو س سەی ئەوایە رژ چ ئێ ا ەەشێو
و تون و
ەو ندگار ئارابیچ شە سووریا و ئەردا و می
مەراگیشەوا بانگۆ د بۆ بەەدا و شەسەر ئەرگچ حۆوومەتچ
ئێ ا دایانیو ند و داژیا و ز ریا ئارابچ ناسیۆناشی ت
بوو و دژ رژ چ ئێ اقیش بوو  .تەنانەا یەگێو شەوانە گە
مەراگیشچ بوو جار ۆیا سەمینار ۆچ گ د شەژ نێو "ئاراب و
بەربەر"دا و ەوتچ" :بەربەر یەگا {سەرن  :ئارابەگا بە
ئەمازییییەگا دابێژ  :بەربەر :ج } .و ئارابەگانچ مەراگیش
هەردووگیا ئارابن" .شەسەر ئەوا ز ر راەنەم ە ا شێچ و ەوت
گەواتە "گورد و ئاراب شەئێ اقدا هەردووگیا ئارابنس ەوتچ:
"ئا" .ەوت "مەراگیش وا شەژ داسە تچ فەڕان ادایە بۆچچ
ناچی ەوا بۆ و تچ ەۆا و هەوڵچ رزەارگ دنچ مەراگیش
نادایت؟" ەوتچ" :شێ اش هەر بۆ رزەارگ دنچ نیش انچ ئاراب
هەوڵدادام" ەوت " :بەڕاس یچ ئەمە ەوناهچ تۆ نییەس ەوناهچ
ئەم حۆوومەتە گۆنەپەرس ە ئێ اقە گە نانچ ەەڵۆچ ئەم و تە
دادا بە تۆ".
شەم گاتە بەدواواس حیزبچ ئی یقالل هەرچەندا حیزبێۆچ
ئارابییچ ناسیۆناشی یچ بووس بە م بەرا بەرا ریزاگانچ چۆب
بوو و ئەندامە چاالگەگانچ چوونە نێو حیزبچ بەئ ەوا و حیزبچ
شەئێ اقدا بە چەپیە منداڵە وردگە و ەەوجێ یچ
بەئ
گاربەداس انچ ئێ ا هێز سەند .رژ چ ئێ ا شە ەەوجێ یچ
پێچ وابوو بەبەهێزگ دنچ فاییزمیچ ئارابیچ و
ەۆ
تەنگەتیلۆەیچ ئاینیچ ئی المیچس داتوانێ رێ شە ەو ندگارا
بگ ێ وس وابۆا نەتوانن شە دژ حۆوومەا چاالگیچ بنو نن.
حۆوومەا شە هاوینچ  1954دا شەیۆ ەە "سۆ ین" دامەزراند
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شە هاوینە هەوار سۆ ین بۆ راهێنانچ ەو ندگارا شەسەر گار
سەربازیچ بۆئەوا هێز گۆمۆنی ەگا الواز بۆاس بە م گەوتە
داواوا .ئەز بەبیانوو ئەواوا گە تەندروس ی تەواو نییە
بەیداری نەگ د تێیدا.
شە ساڵچ 1954دا ئەنداما و الیەنگ انچ حیزبچ جەبهە
یەعبیچ(پارتچ بەرا ەەشێ ) بڕیاریاندا بینە هەڵبژاردنەواس
واتەنچ موت ەحیدا" (اشجبهة
"جەبهە
ئەمجارا بەنێو
اشوطنیة اش حدا)(بەرا نیش انیچ یەگگ توو) .گە حیزبچ
گۆمۆنی چ ئێ ا و پارتیش(دیارا ئەم دووانە بە راس چ ناس
چۆنۆە بە راس یچ نەناس ا بوو ) چوونە هەڵبژاردنەوا.
پار زار ئیب اهی ئەح ەد( 08.04.2000ا ( )06.03.1914واس
بەرزنجچ( 23.06.1963ا
نو نەر پارتچ) و پار زار مار
 )1921واس نو نەر گۆمۆنی ەگا ) چوونە هەڵبژاردنەواس
بە م هیییا نەیانب داوا .ئەمە شە گاتێۆدا گە "بەرا
نیش ی انیچ یەگگ توو" یانزا گەسیا بوو بە ئەندام پارشەما .
گە نوور سەئید هەر شەو ساڵەدا واسیچ داوایۆ د شێچ
حۆوومەا داب ەزر نێس ئەویش مەرجچ دانا بۆ ئەوا گە
شە  1954/8/3دا
هەڵبوایێنێ ەواس پارشەما
پارشەما
هەڵوایایەواس بەرشەوا یەس گۆبوونەوایچ گ دبێ.
رامیاریچ و
ساڵچ  1954/1953چاالگییەگچ بەرچاو
ر ژنامەەەریچ شەئێ اقدا هەبوو .بەتایبەتیچ شەسەردامچ
سەر گڤەژی ا دوگ ۆر مح د فازیل جەماشیچ( 24.05.1997اا
بەرز
ەانە
)20.04.1903دا .جەماشیچ گۆنە مامۆس ا
مامۆس ایا (دار اش ل ین اش اشیة) بووس ئارابێۆچ ییتە
ەەڵۆچ گازمییە و ناسیۆناشی ت بوو .شە  1953/9/17اوا تا
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 1954/4/28سەرگڤەژی ا بوو .شەم سەردامەدا و شەپڕس حەسە
بەنێو
دارداگ د
ر ژنامەیەگچ
پەیدابووس
جەواد و
و گارەێڕ
ەاوا
"اشحقیقة"(راس یچ)یەواس گە ەۆ
بەرپ سیاریشچ بوو .ئەم پیاوا هەر شەگاتچ دارچوونچ
ر ژنامەگەیەوا شە دی ەمبەر 1953داس تا ر ژ داە نچ شە
1954/12/7داس بەەوتار ناسیۆناشی انە ئارابیچ بەرە یچ
و
و دژایەتچ گۆمۆنی ە ئێ اقییەگا
شە رژ چ ئێ ا
چەپاژ گانچ داگ د .ئەز ئەو گاتە ەو ندگار گۆشێژ پەرواردا
هەموو
بووم شەبەەدا وس ر ژانە دام وانچ بە( )4فل
ر ژنامەگا تەمایا بۆەمس شەبەرئەوا نێو ئەم پیاوام شەبی
نێواندیچ
مابوو .ساڵچ  1956گاتێو شە قوتابیانە
ر ژاوا(غ بیة) شە گەرگووس وانەم داەوتەواس بەڕ وابەر
زان ە
قوتابیانە مامۆس ا مووسا سەمەد بە مامۆس ا
ژیارییەگانچ ەوا؛ ئەوڕ پشۆنەر ئەو بەیە دێ و نیو
حەسە جەوادا .گە حەسە جەواد هاا و و نەگەی شە
ر ژنامەگەیدا دیبووس ناسی ەوا .شە ژووراگە مامۆس ا مووسا
سەمەددا نەەشەیەس بە دیواراگەدا هەڵواس اوبوو گە باگوور
ئەف یۆا و ئی پانیا گۆنچ پێشا دادا .حەسە جەواد بە
یانازییەگەوا ەوتچ :ئا بزانن ئاراب ەەیش بوونە گوێ؟ .منیش
شە
ەوتاراگان
گ د و ەوت ":گاتچ ەۆ
تەمایایەگ
ر ژنامەگەتدا داەویندنەوا؛ بەندا وامدازانچ جەنابت
ر ژنامەوانیت" .گە ئەوام ەواس واس یەپازشلەیەس درابێ شێچس
رانگچ ەۆڕا و زانگچ وانەش شێیدابووس یەگ ەر بێ وارام
ژووراگە بەجێهێشت .ئەمەش هەر ن وونەیەگە بۆ ئەوا
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رژ چ ناد ۆگ اتیچس بەپێچ پێوی تس ر ژنامەوا و پشۆنەر
زان ت و چچ و چچ شە گەسانچ ەۆف ش داداتاین...
 127ـ نووری ئەحمەدی تەها و بێزارییدەربڕینی لە بەرەڵاڵکردنی لە زیندان
نوور ئەح ەد تەها( 21.05.1991ااا  )08.08.1921گۆنە
ئەف ەر ۆچ سوپا ئێ ا بووس گە شە بەهار ژیانییەواس
شەپێناو ەزمەتۆ دنچ گورددا ەیانل ەر داست بوو .چەند
ساڵێو بوو شە زینداندا بوو .گاتێو فەی ەب شە ساڵچ 1953دا
و ە ایە سەر تەەتس شێبوردنچ
تەمەنچ بووبە ()18سا
دارگ د بۆ ژمارایەس شەو بەندانە گە سا نێو بوو شە زینداندا
بوو  .شەوانە گاس نوور  .ر ژ ۆیا ر ژنامەیەگچ بەەدایچ
هەواڵێۆچ ب وگ دبوواوا شەژ سەرنێو "زیندانییەگچ بەربووس
بێزاریچ داردابڕێ بەرامبەر بەربوونچ ەۆ " .شە هەواڵەگەدا
نووس ابوو نوور ئەح ەد تەها گە ئەف ەر ۆچ زیندانییە و
بەر شێبورد گەوتووا؛ بێزاریچ داربڕیوا بەرامبەر بەوا
بەردانەگە بە شێبورد دان اوا .ئەو ەوتوویەتچ؛ "بەردانچ و س
بەهۆ ئەو ەویارا ەەورایەوا بووا گە جەماوار گ دوویەتە
سەر گاربەداس ا س نەس چاگە حۆوومەاس هەرواهاس داوا
گ دووا گە زیندانییەگانچ دیۆەش بەراڵ بۆ ن".
شەەەب گاس نوور س سەراڕا ئەوا گەنێوانچ تەمەن ا ز ر
بووس بە م شەبەر ئەوا م ڤێۆچ نیش انپەروار و فیداگار و
هاوڕێ و د ست و هاوپیشە و هاوزیندانیچ گاس نوور گوڕ
ەاڵ (نوور مەالحەگی ) بووس بێجگە شەمەش شە سلێ انچ
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دراوسێ ا بووس زوو زوو یەگ ا داد  .شەپاش بەراڵ گ دنیشچس
هەر شەژ چاود یچ سییوڕاگانچ رژ چ ئێ اقدا مایەوا.
پاش گوداتا قاس ئەو مافە گە زاوتۆ ابوو شێچس پلە و پایە
ەەڕ ندرایەوا بۆ س بە م ئەو هەر ەەریۆچ
پیشەگە
گوردایەتیچ بوو وس شەسەردامچ یۆریچ ئەیلووشیشدا ئەف ەر
پێش ەرەە بوو وس ئەندامێۆچ سەرگ دایەتییچ پارتیچ بووس
ئەەەرچچ بی وڕا و هەڵ وگەوتچ ز ر شە حیزبایەتیچ دوور بوو.

 128ـ رەشەی خەفوور (رشید سیدقی) و "گوو بە ریشی بابی تەرەفەین"
شەیو نێۆچ دیۆەداس باسچ رایە ەەفوور(ریید سیدقچ بە )م
س اندار(م ەسەرییچ)
گ د گە قای قامچ هەڵەبجە و جێگ
سلێ انچ بووس بە م پیاو ۆچ ساداپۆش و ەاگەڕا و ق ەەۆش
بوو .ئێ ە چەند ەو ندگار ۆچ زان گە بەەدا بووین و بۆ
پشوو بەهاریچ ەەڕابووینەوا سلێ انچ و پشوو بڕابوواوا و
دامانوی ت بگەڕ ینەوا بەەدا .گە ئەشیچ ەەفوور یاڵیچس
هاوەو ندگار و ئەز چووینە بەر ەەراجچ ئەبداس تەمایامانۆ د
رایید بە شەوێ دانیش ووا و چاواڕوانییچ ئەوا داگا ژمارا
نەفەراگانچ ت ومبێلە نەفەرهەڵگ اگە تەواوببێ و ت ومبێڵ
بۆەو ە ڕێ .واس دارگەوا گاب ا دا ب بە رایید بەەچ
ەوتوواس "قوربا هەر یەس نەفەر ماوا" تومەز ئەمە در
گ دووا .گە ئێ ە چووینس رایید بە بە دا ڵەگە ەوا:
"بایەس ئەوا ئێ ە دوو نەفەر دیچ هاتن وس یەس نەفەرما
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ز دایەس دابا بۆەوینەڕێ" .دا ڵەگە ەوتچ" :بەە س ببووراس بە
ەوا بەهەڵە چوومس هێش ا نەفەر ۆچ دی ا ماوا" .گە
باواڕبۆە
قوربا
ەوتچ":
هااس
دیش
نەفەراگە
سەرملێ ێۆیوواس نەفەر ۆ ا هێش ا ماوا" .رایید بە ز ر
تووڕابوو بوو .گە نەفەراگە دیش هااس ەوتچ باوڵەگە شە
ماڵەوایە و دابێ جارێ بیین بۆ ماڵەگەیا تا گو باوڵەگە
بهێنێ .باوڵەگە قورسە .بەهەر جۆر و بووس دا ڵەگەش
شەەەڵ ا هاا بۆ ماڵچ گوڕاگە و ت نجانینە نێو ت ومبێلەگەوا.
گەچووینە بەر ماڵچ ەاوا باوبس نەفەراگە و دا ڵەگە چوونە
ماڵچ ئەو گوڕا بۆ هێنانچ باوڵەگە و ی ەگانچ دیۆە س بە م
بەهۆ
ماوایەگچ بایچ پێیووس دیار نەبوو  .رایید بە
ناسیاواتییەوا شەەەب باوگ منچ داناسچس ەوتچ " جەمال
دابەزا بیۆ بزانە بۆچچ نەهاتنس ئەەەر نایە بابزانین"س گە
چووم و شە دارەەم داس دایۆچ گوڕاگە بە پی مەوا هاا و ەوتچ:
"وا بەساقەا ب س یاەوا بەەێ بێیتس داوارا تۆیش نانەگە
بیۆ" ....گە چوومە ژووراواس دا ڵەگە و گوڕاگە دانیش بوو
قوبووڵچ و یلەیا داەوارد .ەوت " :باواڕ بۆە رایید بە ز ر
تووڕا بوواس بەرد هەڵدادا و سەر ەۆ داداتەبەرس ەێ اگە س
ەواردنچ چچ؟" داالڵەگە شە ت ساندا دامچ ەۆ داسڕ وس
چەند دانۆێو ب ن بەشت و شێو و چەناەەیەوا ەی سابوونەوا.
هاتە بەر ئۆتۆمۆبێلەگە و ەوتچ" :بەە س تۆ هەر جنێو بە دا ب
دادایتس دا فەرموو ئەواتا نەفەراگەش ئاس یچ بووا وس دایۆچ
داڵێ دابێ نانەگە بیوا و ئەوجا بڕوا "....رایید بە ەوتچ:
"جا ئێ ە تۆ مەبەس ت چییە؟ داتەوێ بیێ س دا ب باین و
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ەوو بەڕیشچ بابچ تەرافەین"(واتە

نەفەر ە اپن؟ نەواڵ
هەردوو ال).
ئەمەش بوو بە دارداس ێۆچ ق ەگ د بۆم گە شە رایە
ەەفوور (رایید بە )اوا بۆم ماواتەواس بەگاریداهێن ؛ گاتێو
دوو گەسس یا دوو الیە س هەردووگیا واس یەس ە اپبن وس
تۆیش گەوتبی ە نێوانیانەوا و نەتوانیت بیێیت گامیا جۆراگچ
دیۆەیە و هەڵ وگەوتیا واس یەس بێ.
 129ـ مەجید شەیتان وکیمیای "کەوەر و کشمیش"
هاتوچووگ دن بۆ باەچ بەرتەگێ(تەگێچ یێخ مار ) شە
سلێ انچ گە "باەچ فەراجچ حەمەم اد" یشیا پێداەواس
بووبەهۆ ئەوا ناسیاواتی شەەەب ەەشێو گەس پەیدا ببێ.
هەموو جۆرا گەسێوس بەتایبەتیچ ەەنجا س سەر ئەو باەەیا
دادا .ئێ ە چاییانە ەەل(یەئب) شە سلێ انچ چۆنەس باەچ
بەرتەگێش هەر ئاواس بوو بوو بە"باەچ ەەل" .گورسیچ ز ر سادا
و ەیۆە و بێ پاڵپشت و مێز ەیۆە شێدان ابوو س دراە ەگانچ
هیییا دراە چ بەردار نەبوو س بەز ریچ دارچنار و داربیچ
بوو  .ەاوانچ باەەگە؛ گاس نەزمچ بابا بوو گە مێ د
ئی ەا ەانچ گیچ ەاڵ بوو .باەەگە بەەۆڕایچ دابوو بە
فەراجچ حەمەم ادس بەرامبەر ئەوا شە ر ژانچ ەەرما
هاویندا بە ئاو حەوز مزەەوتەگە تەنیشت باەەگەس ئاو
دراە ەگا بداس تاگو هیشو نەبن.
ئەوانە بەز ریچ داهاتنە باەچ بەرتەگێ :مام ئەوڕاح انچ
ەامەسنەیچ ئاسنگەرس می زا ئارفچ باوگچ مامۆس ا فایە
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ئار س گاس فایە ەۆ و گاس ئەشچ تۆفی س ئومەر سەئیدس
جەماشچ حەگی ئاەا(جەمال ئاەا)س مامۆس ا ئەبدوڵ میدیاس
حەمبۆر(گەشەەەب جەمال ئاەا بەز ریچ باسچ هۆن اوایا
داگ د)س ئەشیچ ەەفوور یاڵیچ و ئومەر ب ا س گامەرا
گاس گامەرا
تەها) و ب اگە
ئەح ەد
موگ (حەمە
(نێواگەی شەبی نەماوا)س ئەح ەد س ێڵ گاگەیچس جەمال
بابا س جەمال فەقێ یاڵچس جەالل ئومەرس حەمە دامە {گە پێن
یەش زمانچ دازانچس شەوانە ئینگلیزیچ و فەڕان یچس دایگوا
شە سەردامچ جەنگچ دووامچ جیهانییدا شە قوب س ئەف ەر
"شیڤچ"ئینگلیز بوواس بە م داریانۆ دووا .شە سەراتا
پەنجاگاندا شەال گۆمپانیایەگچ فەڕان چ شە داربەندییا
واس وارەێڕ گایۆ دوواس شەمەش داریانۆ دووا .دایانگوا ز ر
شە حوزای انچ ساڵچ
سەرەۆش دابێ و زما یڕا{ واس بی
1963دا گاتێو زاعی سەدیقچ فەشەس ینیچ شە سلێ انچ گەوتە
ەەشۆوژیچ شەەەشچ گوردس شەنێویب دووا :ج } .حەمە م ڤێۆچ
ز ر سەرنجڕاگێش بووس سەر بەهیت حیزبێو نەبوو ەوشە
ئەشیچ
ئەوشێس ئەشیچ مەح وود و ئەوڕاح ا
حەمە
ئۆس ا (ب ا دوگ ۆر مەح وود ئەشیچ ئۆس ا بووس گەواس
یاند و نێ درابوو بۆ ەو ند شە زان گە ئەم یۆییەگا شە
بێ وواس بە م سەراڕا ژی اگیچ ەۆ شەەو ندندا سەرگەوتوو
نەبوو بوو) .گوڕ ۆچ ەەنجچ دیۆەش گە نێ درابوو بۆ زان گە
ئەم یۆییەگا شە بێ ووا بۆ ەو ندنچ مات اتیو وس ز ر یەیدا
دانگچ فەرید ئەت اش بووس بە هاو نا داهاا بۆ باەەگە وس
پێۆەوا بەگۆمەب داچووین بۆ پیاسەس تا ئەو دیو ە د سەیوا .
هەرواها یەگێو شەوانە گە داهاتنە باەەگە مەجید یەی ا
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ئەزیز ئاەا بوو.
بووس مەجید یەی ا گوڕا ەەورا مەال ئەو
پێوان ابوو؛ نازان س چۆنۆە هیت جۆرا
بۆچچ ئەو نێوا
ز رزانییەگچ تێدا بەدیچ نەداگ ا .مەجید یەی ا ەۆ دایگوا
" شە زان گە قوب س دارچووا وس باواڕنامەگە هێندا
بەڕایەس دابێ وس یەست و ئەواندا واژ (ئی زا) پێوایە".
دوایچ دارگەوا گە هەر ەو ندنچ قوتابیانە سەراتایچ
تەواوگ دووا وس بەڕ ۆەوا شەگەرگووس ماوایەس شە  IPCگ ۆار
بوواس ئینگلیز ۆچ ناسیواس گە شە قوب س شە نەەۆییانەیەگدا
گارمەند بووا .ئەو ئینگلیزا مەجید شەەەب ەۆ ب دووا بۆ
ئەوێ تاگو ەزمەتچ بۆا .مەجید شەو نەەۆییانەیە
ەەسۆلێداربووا وس ەزمەتچ نەەۆیەگانچ گ دووا وس ەوایە شەوێ
فێ بووا چۆ دارزیچ شەنەەۆش بدا.
پاش چەند ساڵێو داریانۆ دووا و هاتوواتەوا سلێ انچ وس شەپڕ
گەوتە دارزیلێدانچ ەەڵو .جار ۆیا دارزییەگچ شەژ زمانچ
مناڵێكچ مامۆس ا یەوگەا ئەوڕاح ا (یەوگەا میقوال) دابووس
مناڵەگە م د .شەت سچ تۆڵەسەندنەوا رایۆ دبوو بۆ بەەدا وس
شەوێ ماوایەس ەۆ ونۆ دبوو .ئەوجا ر ژ و گە ئەز هێش ا شە
بەەدا دامیو ندس ەۆ بە ئوس اد بەیی مویی ناساندبووس
بەنێو "دوگ ۆر مەجید"اوا وس هاتە دوگانچ ئوس اد بۆ ئەوا
دارزیچ شە دامار ئوس اد بدا وس هەرچەند گ د و گۆیا
دامار ئوس اد پێنەد زرایەوا .شەو گاتەدا هەژار موگ یانیچ و
ئەز شە دوگانچ ئوس اد بووینس مەجید هەر دامە ی ێۆچ بە
ئوس اد داەوا .داس ت هەڵبڕاس سەرتۆووڕگە؛ بەال چەپدا
ەۆا بشۆێنەراوا و ...ه د .هەژار و ئەزژ پێداگەنینس مەجید
بە ئوس اد ەواس بەڕاس یچ ئەمانە پێداگەننس بۆیە دامارا
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هەڵناس ێ .ئوس ادیش گە تا ئەو گاتە هونەر "دوگ ۆریچ"
مەجید یەی انچ بۆ دارنەگەوتبووس ەوتچ  :ئا توەوا تۆا داگەمس
هەر پێن ەوشەس پێنەگەنن تا دامارم هەڵداس ێس ئەو دامە چ
داگە بیۆە " .شەەەب هەژار پێۆەوا چووینە ەوارێس ماوا
بی ت ەوشەس و پ پیاسەمانۆ د و هێندا پێداگەنین ەۆما
دادا بە دنگەگانچ داوروبەر حەیدارەانەداس گە هاتینەوا
هێش ا "دامار ئوس اد هەڵنەس ا بوو".س ئێ ەش داس ا
گ داوا بە پێۆەنین .مەجیدیش ەوتچ" ئوس اد تا ئەمانە شێ ا
بن مێشۆ گار ناگا" .ئوس ادیش ەوتچ" :هە ەوو بە دی اغت".
ئەو حەز بەم باسە داگاس با فیل چ "بلی ەا بەیی مویی "
پەیدا بۆا گە شەدارهێنانچ سی وا راحی گەرگووگیچ یە و
چەند جار و شە تەشەفزیۆنچ "ەەشچ گوردس ا " دا پێشاندراوا.
هێنداس گەسچ شە فیل ەگەدا
ئەەەرچچ گاس سی وا
بەیدارگ دووا گە هیت پێواندییەگیا بە ئوس اد بەیی
مویی اوا نەبوواس هەر بۆ ئەوا دڵچ یەگێ یچ و پارتچ
نەیەیێنێ .یایەنچ باسەس ئەو ر ژا مەجید هاتە دوگانچ
ئوس اد و منچ دیچس ناەۆییچ شەداموچاویدا دارگەوا .چۆنۆە
شەەەب من هەبوو .ئەمەش
مەجید ئەزموونێۆچ سو
چی گێۆچ ناەۆش نییە.
بەرشەوا مەجید یەی ا رابۆاتە بەەداس ر ژ ۆیا مەجید شە
باەچ بەرتەگێ هاتە تەنیش ەوا و ەوتچ" :هیوام وایە ەێ ێ
بۆەیت بۆ ەۆا و ەۆڕ باوگت و یارمەتییەگ بدایت" .ەوت
"یارمەتیچ چۆ ؟" ەوتچ" :بەتەمام داس بۆەم بە ەو ند شە
پۆشچ یەگەمچ قوتابیانە نێواندییەوا وس هەرچەند داگەم و
داگۆی سەرم شە گی یا دارناچێ .بەڵۆو نەە ێو گی یام فێ
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بۆەیت "...مەجیدم شەم ماوایەدا ناسچ بووس نەچوومە ژ بار
ئەوا یارمەتیچ بدام .ەوت " مەجید تۆ گە شە قوتابیانە
نێواندیچ داست بە ەو ند بۆەیتس دڵنیایت شەوێ وارتداە ؟
چۆنۆە تەمەنت ز را و ز ر دامێۆە وازا شە ەو ند هێناوا".
ەوتچ " :پ س گ دوواس بەەۆیییەوا هاتن بە دانگ ەوا" .ئەوجا
نێواندییدا
ەوت " :گی یا شە پۆشچ یەگەمچ قوتابیانە
ناەو ندرێس شەپۆشچ دووامدا داەو ندرێس جارێ پێوی ت بە
گی یا نییە" .ەوتچ" :ئاە ئەوا ی ێۆە سەرم شێیدارناچێس و
دابێ هەر شە ئێ ەوا ەۆمچ بۆ ئامادا بۆەم" .گە ئەوا ەواس
ەوت "مەجید گار من گی یا نییەس گار من فیزیو و مات اتیۆەس
گی یام واس بابەتچ التەنیشت ەو ندووا .ئەەەر گی یاا پێبیێ س
دابێ بی پەرتۆگەگە بیو ن ەوا وس ئەواش گات دابا .ئێ ە
ەەریۆچ دروس ۆ دنچ زاراوا زان انەم بە گوردیچ بۆ فیزیو
و مات اتیو .شەبەرئەوا گات نییە" .ەەشێو راوڕ وی هێنایەوا
بۆ س مەجید هەر داپاڕایەوا و بەر گ چ بەرنەدا .شە ئەنجامدا
ناچاربووم وانەیەگچ دابدام گە بەجارێ شەگۆڵ بێ ەوا .ەوت س
"بایە مەجید داف ەر و بێنە و واراس ئەو گی یایە دایزان
فی تداگەم" .ەوتچ" :ئە بەقوربانت ب س بە م توەوا بای فێ
بۆە" .ەوت  ":بایت فێ داگەم" .ئەو ەانووا گۆنە گە ماڵچ
تێدابووس واس شەمەوبەر باس ۆ دس گە شەدارەەوا
ئێ ە
هەبوو .گورسی ا
داچووی ە ژووراوا؛ دا نێۆچ ەەورا
شێدانابوو بۆ دانیش ن وس هەر شە دا ناگەوا بە پێپلیۆە
داچووی ە سەراواس ژوور ۆچ ەەورا بوو .گورسیچ و مێز
بوو  .بەز ریچ؛ ەۆم
تێدابوو .دوو پەنجەرایچ شەسەر گۆ
ئەو ژوورام بەگارداهێنا بۆ ەو ندنەوا و نووسین و ەو گ تن شە

423

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
بۆ دانیش ن و

رادیۆ وس جاروباریش ماڵەواما س هەمووما
ق ەگ د شەەەب میوانا بەگارمانداهێنا.
مەجچ هاا و پێۆەوا شە دا نەگە دانیش ین وس داف ەر ۆچ
هێنابوو .ەوت " :مەجچس گی یا ب ی ییە
شەەەب ەۆ
شەتێكەڵۆ دنچ ی ومەس شەەەب یەس وس پەیداگ دنچ ی چ نوێ
شەو تێۆەڵبوونە .بۆ و نە :گەوارس واس ەۆیت دازانیت
سەوزایەگەس گش یش سەوزیچ نییەس میوایە .واتە :گەوار و
گش یش دوو ی چ جیاواز س گە تێۆەڵ ۆ د ی ێۆچ نوێ
دارداچێ" .مەجچ ەوتچ" :ئە بە قوربانت ب س ی ە نو یەگە
چییە؟" ەوت  ":داڕاواس ە جارێس بنووسە دا ":
گەوار  +گش یش = گەرا  +و – اتە -گش یش
ەوت ئەو "ئاتە"یە ە نگە بی ا نەچێ"س ەوتچ" :چۆ بی م
داچێ .ئاتە گیێۆچ جوانچ دراوسێ ا بوو شەسەر گار ز" .ەوت :
"مەجچ؛ ئارازووا هەڵنەس ێ .ئێ ە گی یا داەو نین" ەوتچ:
"ناس ناس بە قوربانت ب  .دڵت نەیەیێ شێ ".
چۆ
"گاربۆ "ا بی ووا؟ ەوتچ" :ئە
ەوت  :ویە
نەمبی ووا" .ەوت ئەمە شە دوو یت پەیدا بوواس دا بنووسە :
گەر  +بۆ س گە پێۆەوا دابنە گەربۆ و ئەوجا بووا بە گاربۆ .
ئەوجا بەمشێوایەس چەند جار و"گی یا"م بە مەجچ ەوا.
ماوایەس مەجچ و بوو .دڵ ەۆش بووس ەوت دابێ ەەیاڵچ
گی یا شەسەر ەۆ دارگ دبێ .تومەز مەجچ چووبووا ال
مامۆس ا حەسە تۆفی گە ماوایەس بوو ەو ندنچ ەۆ شە
گۆشێژ پەروارداس بەیچ گی یا تەواوگ دبووس بوو بوو بە
مامۆس ا گی یا .حەسە ەزم بووس دایزانچ حەز شە ەاڵ ە و
بەزمچ ەۆش داگەم و مەجچ یەی انیشچ باش داناسچ .گە
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مەجچ پێیگوتبوو گی یا شەال من ەویندووا وس حەسەنیش
ەو چ شە گی یاگە ە تبووس پێۆەنیبوو .مەجچ ەوتبوو " :بەچچ
پێداگەنیت؟" ەوتبوو " :هیتس هەروا  ."....پاش ئەوا مەجچ
شێچ پاڕابوواوا پێیبیێ چییەس ەوتبوو " :مەجچ :تۆ نێوا مەجچ
یەی انە .یەی ا مانا ژی اس و ز رزا  .وا شەمەوالوا
نێوتدانێینس مەجچ نەزا  .ئاە س گاب اس گەوار و گش یش و گەر
و ئاتە و ئەم ی انە گە گی یا س م دووا م ێ .دوایچ گی یا بە
تۆ شە داف ەرتگ توو
ئارابیچ داەو ندرێس ئەم ی انە
گوردیین" .ئەز هێش ا ئاەام شەمە نەبووس مەجیش دیار نەبوو
شێیپ س  .ئێوارایەگیا مەجچ هاتە باەچ بەرتەگێ .بە م
ئەمجارا نەهاتە ال ئێ ە و دووراپەر ز دانیشت .ەوت " :مەجچ
ئەوا چییەس ئاو ال داویت؟ بۆچچ نەهاتیت گی یاگە بیو نین؟"
ەوتچ" :دابڕ  .....ز ر پەس شێت .جاراگچ دیچ بش م پەنا
نابەمە بەرتۆ .ئەمجارا هەوڵدادام مامۆس ا حەسە گی یام
پێبیێ .ئەوا گە گی یایە تۆ بەمنت ەواس ەوا بیبڕێ .هەموو
ی ێۆت گ دووا بە ەاڵ ە" .ەوت  :ئە پێ نەەواس گی یا گار
من نییە .هەر ئەو گی یایە دازان " .مەجچ جاراگچ دیچ
چووبووا ال مامۆس ا حەسە  .ئەویش پێیگوتبوو" :مەجچس تۆ بۆ
قوب س
بەر گچ ئێ ە بەرنادایت .تۆ گە شە زان گە
دارچوویت و باواڕنامەگەا ئەواندا بەڕایەس دابێ و یەست
پێوایەس بەڕاس چ سەی ا گە داتەوێ شە پۆشچ
وئەواندا واژ
یەگچ نێواندییەوا داس پێبۆەیت.
 130ـ حاجی مە ئەباس و "شەیتانی مامناوەندیی"
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مەال ئەباس دوگاندار و بوو شەنێو بازاڕس پاش ئەوا
ەانوواگە واس ا محێدینچ دارتایچ گڕ س بوو بە دراوسێ ا .
مەال ئەباس پیاو ۆچ ز ر زمانشی ین و بەتۆرا بوو .هەر گار ۆچ
بۆ دایەس شەپێشدا پ سچ بە مەالیەس داگ دس ئەوجا
داس یدادایە .ەۆ مەال نەبووس بە م نازنێو مەالیەتیچ شە
باوگییەوا بۆ بەجێ ابوو .ر ژ ۆیا ژنەگە هاتە ماڵ ا و بە
دایۆ چ ەوا" :باوگچ {....سەرن  :ژنەگە مەال ئەباسس مێ داگە
بەنێو گیە ەەوراگەیەوا بانگداگ د گە نێواگەی شەبی
نەماوا  :ج } .بە تەمایە بیێ بۆ حەج وس بۆ ئەواش دایەوێ
ەانوواگەما بیاتە راهنەوا وس ئێ ەش شە ماڵچ دنیادا هەر
ئەواما هەیە .تۆیش واس ەویۆێۆچ باش؛ گار ۆچ وا بۆە
پەژیوانچ بۆەی ەواس ز ر ەێ ا داەاس بە م بەهیت جۆر و
نەزانێ گە شەالیە منەوا ئاەادارگ اویت شەو گارا...ه د" دایۆ
ەوتچ " :دابێ بیانوویەس بد زمەوا گە هیت پێواندیچ نەبێ
بەواوا گە تۆ باسیداگەیت وس گار ۆچ واش بۆەمس ئەو شە
ەۆیەوا بێ ە سەر باسچ حەج .دابێ بی بۆەمەوا و بۆنەیەگچ وا
بد زمەوا گە هەس چ پێنەگا."....
پاش یەس دوو ر ژس دایۆ و ەویۆەگان بیانوویەگیا د زییەوا
وس دایۆ ەوتچ؛ جەمال هەس ە بیۆ بۆ ماڵچ مەال ئەباس و
س و منچ بگەیەنێ و بیێس دایۆ س وا شێداگا وس داڵێ ز ر
حەز داگەین ئەەەر بیەرموێ چاییەس بیواتەوا شەەەڵ ا س
ەوتچ":بە م
هەیە شێچ داگەم "....دایۆ
پ سیار ۆ
پێنەگەنیت"س چۆنۆە گە مەال ئەباس ق ەیداگ دس ق ە
وابوو .ەۆ ئەەەر چوار ق ە
ئاساییشچ هەر واس بگ
بۆ دایە"پێنجیا " حەزراتچ ەەوس و یێیچ گەسنەزا و
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یێیچ سەرنەەی او و ئەمانەبوو  .شە گورتیچ بیبڕمەواس چوومە
ەزمەا مەال ئەباس وس تۆاگە دایۆ پێڕاەەیاند وس ئەویش
ەوتچ"بەسەر چاو".....و هاا....
دایۆ س پاش بەەێ هاتنۆ دنچ مەال ئەباس وس پ سینچ هەواڵچ
ەۆ و ەێزانەگە و منداڵەگانچ و گاراگە س مەال ئەباسچ
هێنایە ق ە وس ئەوجا پ سیاراگە گ د شێچ .مەال ئەباس
هێنداس ی چ باسۆ د وس شەو ق انەدا بە دایۆ چ ەواس "بە م
ەویۆێ دابێ ئەوا بیێ ماوایەگچ در ژ شە یار ناب س ئەەەر نا
چی پێبۆ ایە دامۆ د وس شە ەزمەت اندا دابووم" .دایۆ بە
ئامانجەگە ەەیشت وس شە مەال ئەباسچ پ سیچس "ەێ ا وا شە
یار نابیت؟" مەال ئەباس بە دانگێۆچ ە یاناوییەوا ەوتچ:
"ەێ ا...ەێ ا .....ئەەەر ەوا بینووسێ" .دایۆ ەوتچ :ەێ اگە
چۆنە؟ ەوتچ" :بەڕاس یچ فات ە ەا دامێۆە پێوام ئەو گارا
ەێ ا بۆەمس بە م دابێ ەوا بە ن یبچ بۆا" .دایۆیش ەوتچ:
"ئێوا ماڵێۆچ ز ر باین و دراوسێیەگچ باینس دیارا ەواش
ئێوا داوێس بە م بە تەما چیت؟" ەوتچ  " :ەویۆچ
ەێ
ەۆیەوی تس بەتەمام ئەەەر ەوا بە ن یب انچ بۆا بی بۆ
حەج"{سەرن  :مەال ئەباس گە ئەو ق ەیە گ د چاو پڕ بوو شە
ف مێ و :ج } .دایۆ ەوتچ؛ "ئاە ئەوا پارایەگچ مۆڵچ داوێ
وس حەجیش شەسەر هەموو گەسێو دانەن اوا" .مەال ئەباس
ەوتچ":ن ا ا نا ا ەویۆێس پ سچ یەرع گ دووا" .دایۆ ەوتچ:
"بایەس یەرع ەوتچ چچ؟" مەال ئەباس ەوتچ" :یەرعچ یەریف
دافەرموێس ئەەەر نەچ بۆ حەجس ئەوا گە م دم دوو رێ د نە
بەر دام س بەم ڕ یاندا بڕ م؛ داب بە ەاورس بەو ر یاندا بڕ م
داب بە جووشەگە .جا بۆئەوا توویچ ئەو هەڵبژاردنە نەب س
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ئەوا ەانوواگەم داەەمە راهنەوا وس بەو پارا حە ڵە ەۆم شەو
دوو ر یە رزەار داگەم" .دایۆ ەوتچ" :بایەس یەرعچ یەریف
ر یەگچ سێیەمچ نەبوو؟" مەال ئەباس ەوتچ" :نەەێ  .هەر ئەو
دوو ر یە د نە پێش و تۆیش دابێ یەگێۆیا بگ ی ە بەر" .دایۆ
ەوتچ " :بایەس ب ا بەڕ زس حەج شەسەر گەسێو دان اوا گە
پارایەگچ ز دا هەبێ شە بەیچ ژیانچ ەۆیچ و ەێزانچ .تۆ
ئەواتە داڵێیت ەانوواگەا داەەی ە راهنەوا .ئەوا مانا
وایە پارا ز داا نییە" .مەال ئەباس ەوتچ" :ەویۆێ ەۆ من
پارا پەیدا ناگەمس ەوا پارا دانێ ێ" .دایۆیش ەوتچ" :دابایەس
جارێ چاواڕوا بۆە تا بۆا دانێ ێس ئەوجا بیۆ".
گورا و گ مانجیچس دایۆ ز ر شەەەب ەواس بە م مەال ئەباس
بە چاو پڕ شە ف مێ ۆەواس هەر شەسەر ق ە ەۆ بووس
ەانوواگە ە ە راهنەوا و چوو بۆ حەج .ماوایەگچ پێیووس
مەال ئەباس و بوو .گە شە حەج ەەڕایەواس شەەەب دایۆ و
ەویۆەگان و گەماشچ ب ام و نەجاتچ گوڕ پوورما س چووین بۆ
بەەێ هاتنەواگ دنچ شە حەج وس گەسانێۆچ دیۆەش شەوێ بوو .
حاجچ ئەباس باسچ ئەو ی انە گ د گە شە حەج گ دوونچ.
شەنێو ئەو ق انەدا ەوتچ" :سێ یەی ان ا راج گ د بە بەرد".
گە ئەوا ەواس دایۆ شێیپ سچ ":حاجچس بۆچچ یەی ا
سیانن؟" حاجچ بەدانگێۆچ ە یاناوییەوا ەوتچ" :بەڵچس بەڵێ
 "..دایۆیش ەوتچ :چۆ سیانن" .حاجچ ەوتچ":یەی انچ ەەورا و
یەی انچ بیووس و یەی انچ  ".............ئا شێ ادا بۆ واس اس
دایۆ ەورج بۆ تەواوگ د و ەوتچ" :یەی انچ مامناواندیچ".
حاجچ واس مژدا بەهەی چ پێدرابێ ەوتچ":بەڵێ......بەڵێ.....
ەوتچ" :بایەس حاجچ ئێوا
دامیۆش" .ئەوجا دایۆ
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یەی انەگان ا دیچ؟" ەوتچ" :ئەو بەنەحلەتبووانە حەددیا
چییە ەۆیا داربیە " .هەر ەواەوام بووس دایۆ بیێ با
بڕ ینەوا ......چۆنۆە داموی ت ز ر پێبۆەن وس روومنەداهاا
پێبۆەن  .گە گەوتینەڕێ بەراو ماڵەوا و "یەی انچ
مامناواندیچ"ما داهێنایە بەرچاو ەۆما و پێداگەنین.
دایۆ ق ە ز ر ەۆیچ داگ دس بە م ەۆ پێنەداگەنچس ەوتچ
بەو ژنە
ەەوجاندوواس ەواڕاح
":بەڕاس یچ ە اپییا
قوڕبەسەرا بۆا".
 131ـ دەستدرێژیی بۆسەر پارێزەر ئیبراهی ئەحمەد
ب ای ئەح ەد راح ەتیچ ( 08.04.2000اا  )06.03.1914گوڕ
ئەحەڕاش بوو .ئەحەڕاش شە سلێ انچ دوگاندار ۆچ ەیۆە بوو.
ب ای بەهەوب و تەقەال و ژی اگیچ ەۆ ؛ توانیبوو قوتابیانە
سەراتایچ و نێواندیچ و دوانێواندیچ شە سلێ انچ تەواو بۆا وس
بەە یش یارمەتیچ بدا شە گۆشێجچ مافیەل(حقو ) شەبەەدا
بیو نێ و ببێ بە پار زار وس ئەوجا دادوار وس دووبارا پار زار.
گاس ب ای قانوونناس و نووسەر و گوردییزانێۆچ یارازا بوو .جا
شەبەرئەوا ئەز شە سەراتا پەنجاگانەوا داس ۆ دبوو بە
نووسین و وارەێڕا بە گوردیچ و ئارابیچس ناسیاواتیچ
شەنێوان اندا دروست بوو بوو .هەردووگ ا بی وڕاما وابووس
پێوی ە هێنداس شەسەرچاوا ە نگەگانچ ئەو ئید شۆژیانە
شەنێو گورددا ب اویا هەیەس واس مارگ ێی یچ و ئی المەتیچس
بۆ ن بە گوردیچس تا ەەڵو تێبگە بزانن ئەم ئید شۆژیانە
باس شە چ داگە  .بۆ ئەمە شە پاییز 1953دا ر ۆەوتین شەسەر
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ئەوا هەف ە جار وس هەرجارا  3ا  4دامژمێ شە ماڵچ گاس
ب ای گە نێزیو بە ئایچ ئاە اگە(مەگینە ئەشەگ یو) بووس
گۆببینەوا وس ەەریۆچ ئەو گارانە بین .شەپێشەواس داس انۆ د
بە وارەێڕانچ "د ز ناسیۆنال" نووسینچ س اشین گە بەال
پارتیش و گۆمۆنی ەگانیشەوا واس ی ێۆچ پی ز سەی داگ ا وس
وارەێڕانە ئارابییەگە گە شەالیە ەاشید بەەدایەوا گ ابووس
بەدزییەوا ئەمداست و ئەو داس چ داگ د .بۆ ئەمەش ەەشێو
وارەێڕانچ ئەو ەوتاراما پەیدا گ د :فارسیچس ئارابیچس
ئینگلیزیچس ت گیچ  .....ه د .شێ بەداەەوا نەمان وانچ گاراگە
بۆ پێشەوا ببەینس چۆنۆە ماڵەگە گاس ب ای ەانوویەگچ
بوو  .گاس ب ای
ئەمارتە بووس پەنجەراگا شەسەر گۆ
ر ژ ۆیا ەوتچ؛ چاو شە گاب ایەس بووا گە هەر گاتێو شە
داراوا بۆاس ئەو گاب ایە شەوپەڕ
پەنجەراوا تەمایا
گۆ نەگە واس اوا وس جاروبار د ت و داچێت .هەر دابێ
سییوڕ(جاسووس) بێ .ئەواش بێژم گە گاس ب ای شەساڵچ 1949
دا پاش داە نچ ەۆڤار "ەەالو ژ" گە ئەو و مامۆس ا ئەالدین
سەجادیچ( 13.12.1984ااا  )1907بەڕ وایانداب د .س ماوایەس
ەی ابووس شە زیندانچ ئەبوە ب دابوو .شەبەرئەوا مارانگاز بوو.
پار زار یچ و
گار
بێجگە شەواشس گاس ب ای بەهۆ
حیزبایەتییەواس گاتچ بۆ گار "الواگیچ" نەبوو .شەمانەش
ب ازێس واس ەۆیچ دایگوا گەمێو"تەمەب" بوو .شەبەر ئەوا
وازما شەو گارا هێنا .بە م ئەز گە شە هاوینچ 1956دا چووم
بۆ یام و شە دی ەی نامیلۆە "گیای االگ اد"م نووسچ بە
پێشەگییەگچ ەونجاواوا بۆ جەمال ئەبدوشناس ( 28.09.1970اا
)1918س شە چاپیانە گەرام چاپ ۆ دس هەر شەو ر ژانەدا ئەو
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وتارام " د ز ناسیۆنال" گ د بە گوردیچ و بە تیپچ التینیچ و
هەر شەو چاپیانەیە ئەوای بە دزییەوا دا بە چاپۆ د .
{در ژا ئەم باسە شە باسنامە چەند ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا
و بەسەرهات دا بیو نەراواس چاپچ هەوشێ  }2012ب ای
ئەح ەدس هەر چەندا نووسەر ۆچ ز ر بەتوانابووس بە م
گەمبەرهەم بوو .شەوانەیەس ئەەەر هەموو ژیانچ ەۆ هەر بۆ
نووسین تەرەانبۆ دایەس نووسەر ۆچ بەنێوبانگچ شێداربیووایە
شە سنوور ۆچ جیهانییداس بە تایبەتیچ چۆنۆە تەمەنێۆچ
دوورودر ژ ب دا سەر .شە سا نچ دواییچ ژیانیدا نێوان ا ز ر
ەۆش بوو بوو .باواڕ بەەەشێو بی وبۆچوونچ من شەبارا
گوردایەتیچ و گەسایەتیەگانچ رامیارییەوا
بزووتنەوا
هێنابوو .ئەمەیچ بە ئایۆ ا وس جار ۆیا شە تەشەفزیۆنچ "مێد
تچ ڤچ" و جاراگچ دیچ شە گۆنی ان چ "زمانچ گوردیچ بەراو
ساڵچ  "2000داربڕ س گاتێو ئەو گۆنی ان ە شە پاری
شە 28.11.2003دا شەالیە زان گە سۆربۆنەوا سازگ ا وس
هەردووگ ا بانگۆ ابووین بۆ پێشۆێشۆ دنچ وتار .جار ۆیش
هاا بۆ سەمینار ۆ شە شەندا گە بە بانگێش چ گۆنگ ا
بەسەر گایەتیچ هاوبی جەواد مەال
نیش انچ گوردس ا
شە 24.01.1998دا سازگ ا شەژ سەرنێو "گورد و یۆرش'دا
بوو .گاس ب ای ئەح ەد و ئەح ەد هەردیچ و حەمە راسوول
هاوار شەو سەمینارادا بەیدارییانۆ د.
تەواو ئەو سەمینارا بە فیل ێو تۆمار گ ابوو گاسێ چ فیل ەگە
شە گامێ ا ڤیدیۆ گاس یێ گۆ زین ئەشۆش دا بووس شەەەب ەۆ
ب دبوویە ماڵەوا .یەو ۆیا گە ەۆ و ژنەگە شەماب نەبوو س
دز چووبووا سەر ماڵەگەیا و ەەشێو ی یا دز بوو شێیا س

431

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
شەوانە گامێ ا ڤیدیۆیەگە بەو گاسێ ەواس ئەواش زیانێۆچ
ەەورا بوو شە بارا مێژوواواس چۆنۆە ەەشێو وتە راوانشادا
ب ای ئەح ەد و ئەح ەد هەرد و حەمە راسووب هاوار
تێدابوو.
پێش گۆچیدوایچ گاس ب ای س چەند جار و تۆامۆ د شێچ
بی اوارییەگانچ ەۆ بنووسێ و چاپیانبۆا .بەڵێنچ دا پێ .
چاپۆ دنبووس بە م هێش ا
هێند ۆیشچ ئامادا
وابزان
ب ونەگ اونەتەوا .هیوام وایە شەنێو نەچووبن.
مەبەس شەم پێشەگییە ئەوابووس باسچ ئەو داس در ژییە بۆەم
گە شە سلێ انچ شە یەو  21/20ا 1953.12دا گ ایە سەر ب ای
گوی نچس شەگاتێۆدا گە مزاحی ماهی
ئەح ەد بەنیاز
م ەسەرییچ سلێ انچ بووس ئەمەش شەئەنجامچ ئەوا گە بوو
بوو بە پار زار گاب ایەگچ ەەڵۆچ سلێ انچ گە نێو ب ای چ
یاڵیچ بوو .ئەم ب ای ەس پارا بە واو(قەرز) دابوو بە یەگێو
شە ئاەاگانچ نێو یار وس گاتێو داوا پاراگە ەۆ گ دبوواوا
شێچس نەیدابوواوا .ئەویش گێشەگە ب دبووا بەردام دادەە و
ب ای ئەح ەد ە تبوو بە پار زار ەۆ  .ب ای ئەح ەد توانچ
شە دادەە مافچ ئەو ب ای چ یاڵییە ب ەش ێنێ .ئەمە بووبەهۆ
ئەوا ئەو ئاەایە یەگێۆچ ناردا سەر ب ای ئەح ەد بۆ
گوی نچ .بە م بەڕ ۆەوا تەنێ ب یندار بووس شەم د رزەار
بوو .گاس ب ای س راوانچ یاد بێس ەۆ باسەگە بەم یێوایە
ەێ ایەوا بۆم:
بەوا داگ د گە بەیەو داەەڕ ەوا
"ماوایەس بوو هەس
نەدایێ .تا
ماڵەواس گەسێو دوام داگەوێس بە م من ەو
دا()10بووس یەگێو بە
یەو ۆیا گاا داوروبەر دامژمێ
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زوو
پەشە شە پش ەوا هەنگاو دانا بەراو منس منیش وی
بگەمە ماڵەوا و دارەەگە بۆەمەوا و بی ە ژوورێ .شەو گاتەدا
گاب اگە ز ر نێزیو بوو بووا شێ  .گلیلچ دارەە ماب شە
ەی فانچ پش ەوا پان ۆڵەگەمدا بووس داس ب د داریبهێن .
پێ وایەس وایزانیبوو داست بۆ دامانیە دابەمس چۆنۆە گلیل
ناە ە ەی فانچ پش چ پان ۆبس گاب ا سەر شێشێوابووس بەپەشە
گەوتە تەقەگ د شێ و رایۆ دس ەوشلەگە بەر یو نێو گەوا گە
یو نێۆچ شەی نەبوو پێیب م".

 132ـ هاتنی شا فەیسەڵ بۆ سلێمانی
مانگچ نۆڤەمبەر 1955دا یا فەی ەب گە
شە ر ژ 3
هەموو دوو ساب بوو چووبووا سەر تەەتس بۆ سەردا چوو بۆ
سلێ انچ .ئەو ر ژام بە تەواویچ شەبی اس چۆنۆە هەموو
ماوایەگچ گورا بوو گە ەو ندن شە زان گە تەواوگ دبووس شە
گەرگووس واس مامۆس ا قوتابیانەگانچ موسەڵ و ر ژاوا
دامەزرابووم{سەرن  :بە پێچ فەرمانچ ڤەژی انەس ژمارا ()37121
ر ژ  1955/10/25دامەزرام شە قوتابیانە دوانێواندیچ
گەرگووسس بۆ ماوا ساب و نیو و جارێ بۆ تاقیۆ دنەوا}.
نێوەۆ بوو ئەم
یا فەی ەب شەەەب سەئید قەزاز گە ڤەژی
گ دبوو .ئەو سەردامە ئومەر ئەشیچ جیگ
سەفەرا
س اندار(م ەسەریف) سلێ انچ بوو .فەی ەڵیا ب دبوو بۆ
قوتابیانە فەی ەڵییەس گە بەنێو یا فەی ەڵچ باپی ییەوا
نێون ابوو .شەوێ شەالیە مامۆس ا مەال جەالل بەڕ وابەر
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قوتابیانەگە و مامۆس اگانچ ئەوێ وا بەەێ هاتن گ ابوو
بەدر ی چ "یادمانینس یادمانین" "بەەێ هاتنس بەەێ هاتن".
بە چەپۆێو ەوڵەوا چوو بوو بۆ
بە
گوڕ ۆچ رائوو
بەەێ هاتنچ .یافەی ەب بە گوردیچ شە گوڕاگە پ سیبوو نێوا
چییە؟ ئەویش ەوتبوو "بەرزا ".
 133ـ چا کییەکان لەسەردەمی خوێندکارییدا لە زانستگەی بەخدا
چاالگییەگان شەسەردامچ ەو ندگاریدا شە گۆشێژ پەرواردا
سەردامچ سا نچ ەو ندن شە گۆشێژ پەروارداس سەردامێو بوو
تژیچ بزووتنەوا ەەشێ یچ و رامیاریچ شە بەەداس بەتایبەتچ
شەنێو ریزاگانچ ەو ندگاراندا گە هەس یا گ دبوو بەوا
و تەگەیا بەداست تاق ێو داسە تداراوایە گە ەو ڕایەڵچ
بەری انیا س ئەەەرچچ ئێ ا بی ت ساب بووس واس داوڵەتێو
دا بە سەربەەۆییدا ن ابوو .ئێ ا پارشەمانێۆیشچ هەبووس
هەڵبژاردنیش جاروبار داگ اس بە م ز ربە ئەوانە داگەوتنە
پارشەمانەوا نو نەر حۆوومەا بوو س نەس هەڵبژاردا ەەل.
چەند حیزبێۆیش هەبوو س بە ئایۆ ا گاریا داگ د و هەر
حیزبەش ر ژنامە زمانڕاویچ ەۆ هەبووس واس حیزبچ
نیش انیچ د ۆگ اسیچ(اشحزب اشوطني اشدی ق اطي) بە
سەر گایەتیچ گامیل چادرچچس حیزبچ سەربەەۆیچ(حزب
االس قالل) بە سەر گایەتیچ محەم ەد مەهدیچ گوببە(مح د
یەنشەل(مح د صدی
گبە) و محەم ەد سەدی
مەهد
ب ایەتیچ ئی المیچ" بە سەر گایەتیچ
ینشل"گۆمەڵە
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محەم ەد مەح وود سەووا (مح د مح ود اشصوا ) گە سەر بە
"ب ا موسوڵ انەگا "(االەوا اش ل و ) بووس بە م ئەو سەردامە
بەنێو
پێنەدرابووس سەووا
گار
ئەم حیزبە رایە
گۆمەڵەیەگەوا ق ە داگ د گە ئەمجەد زاهاویچ سەرگ دا
بووس حیزبچ گۆمۆن یچ ئێ ا گە سەراڕا ئەوا شەالیە
حۆوومەتەوا بەتوند و تێژیچ بەربەراگانچ داگ ا وس بەنهێنیچ
گار داگ د وس هەرچەندا شەنێو ەۆییدا توویچ شێۆ ازا و
دووبەراگیچ و سێ بەراگیچ بوو بوو؛ شەەەب ئەوایدا ز ر چاالس
بووس بەتایبەتیچ شەنێو ەو ندگاراندا.
هەر شەم سەردامەدا بوو گە سەرهەڵدانچ تش ین (إن یاضة
ساڵچ  1952روویدا و واسچ ئەبدوشال ناچاربوو داوا
تش ین)
نوورادین مەح وود(سەر گچ روگنەگانچ سوپا
شە فەری
ئێ ا ) بۆا حۆوومەا داب ەزر نێ وس شە ئەنجامچ
هاتنەسەرگار حۆومەتچ شەیۆ ییەوا داس گی گ ام و چەند
هەف ەیەس شە ە تووەانە ئەبوە یب زیندانیچ بووم .ئەمەی
شە یو نێۆچ دیۆە ئەم بی اواریینامەدا باسۆ دووا.
ئەز واس ەو ندگار و گە سەر بەهیت حیزبێوس یا ر ۆی او و
نەبوومس پێواندیی ە دا شەەەب ەو ندگارانچ سەربەبی وڕا
جیاوازس گوردس ئارابس شەوانە :چەپیچس ئی المیچس
ناسیۆناشی یچ ئارابس د ۆگ ااس ییتەس سوننیچس دیا س
پارتیچس گۆمۆنی ت .هەوڵ دادا گێشە گورد باس بۆەم بۆیا وس
شەوبارایەوا بزان و ەۆتوبێژ بۆەم شەەەڵیا
بی وڕایا
شەتەمەنێۆچ یەگجار گەمەوا گە هێش ا  20ساب نەبووبووم
داس ۆ د بە نووسین بە گوردییش و بە ئارابییش .شە ر ژنامە
رامیاریچ و
"ژین"(سلێ انچ) و "هەتاو"(هەوشێ )دا ەۆتار
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گۆمە یەتیی دانووسچ .جاشەبەرئەوا هێزم بەسەر زمانچ
ئارابییدا دایۆاس شەگاتێۆدا گەم گەس هەبوو ب وانن بە
ئارابییەگچ بێ ە ێ و ەۆب بنووسنس ەەشێو ەۆتارم بە ئارابیچ
ب وگ داوا .یەگێو شەوانە ەۆتار و بوو شەبارا فێ بوونچ
"صدى
ەۆڤار
زمانچ گوردییەواس شە یەگەمین ژمارا
قبل"داگە شە 1953/1/1دا دارچوو .داموی ت شەوباراوا
اش
زنجی ایەس ەۆتار بالوبۆەمەوا .بە م شە ژمارا دوودا ەۆڤاراگە
داە ا .ئەو ەۆڤارا رس یچ ئەشتامیل(رس ي اش امل) داریداگ د
گە ئارابێۆچ دژ بەڕژ چ ئێ ا بوو .بۆ ئەمە ژوور ۆچ شە
بە
یەقامچ موتەنەببچ (م نبي)بەگ ێ ە تبوو گ دبوو
نووسینگە .شە ساڵچ 1952دا شەر ژنامە "صدى االهاشي"
دا
د ۆگ اسچ
نیش انیچ
پارتچ
زمانڕاویچ
ەۆتار ۆ (ب وگ داوا شەبارا مافچ ەو ند بەزمانچ گوردیچ
شەجیاتچ ئارابیچ شە قوتابیانە سەراتایچ و نێواندیچ و
دوانێواندییەگانچ گوردس انداس گە ئەمەش یەگەمین جار بوو
ەۆتار و بە ئارابیچ و تایبەا بەو باسە ب وبۆ ەوا .شە
ساڵچ  1953سەفا حافز(صیاء ج یل صاش اشحافظ)م ناسچ گە
ەۆڤار "اشثقافة اشجدیدا" دارداگ د .ز ر حەز داگ د
شە 1979دا
شەبارا گورداوا یت بنووس بۆ ( .واس بی
شەالیە رژ چ سەدامەوا ەی اوا و بێ سەرویو ن گ اوا) جەالل
بەیارس سەرگۆمار ت گیا شەسەردانێۆچ دا بۆ ئەم یۆا شە
وارامچ ر ژنامەنووسێۆدا ەوتبوو شە ت گیا هەر ت س هە و
ئەوا
هیت گەمە نەتەوایەس نییە .بۆ بەرپەرچدانەوا
ەۆتار ۆ نووسچ بوو شەژ سەرنێو "سیاسة ت یو االگ اد في
ت گیا"(نەەشە گوردگ د بە ت س شە ت گیا) گەشەوادا گورتە
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مێژوویەگچ ئەو نەەشەیەم ە بووا بەرچاو .جا چۆنۆە شەەەب
نەسی (نصی ) گوڕ راوانشاد گامیل چادرچیچ( 01.02.1968ااا
 )04.04.1897گە شەگۆشێژ مافیەل شە (حقو ) داییو ند
د س ایەتیی هەبووس نەسی یاد بەەێ بێس چاوپێۆەوتنێۆچ
ر ۆی ت بۆم شەەەب باوگچ گە سەر گچ حیزبچ واتەنیچ
گ ابوو
د ۆگ اتیچ بووس شەو دامۆاتەدا گە داس نیشا
ەۆتاراگەم شەەەب وارەێڕانێۆچ ئارابیچ پارچە نووسینێۆچ
جوانچ پار زار و نووسەر ب ای ئەح ەد شەژ سەرنێو "بەراو
ر ناگیچ"(نحو اشنور) دا ب د و دامە داست گامیل چادرچچ .گە
بەیێۆچ شە نووسین و وارەێڕانە ئارابییەگەم ەو نداوا ەوتچ
ئەمە ئارابیچ ەۆتە؟ ەوت ئەرێ .ەوتچ :جاتۆ گوردیت؟
ەوت :ئەرێ .ەوتچ :ئەم ئارابییە شەگوێ فێ بوویت .ەوت شە
گوردس ا و گورتەیەگ شە پەرواردا و ژیانچ ەۆم باسۆ د بۆ .
بە تەشەفۆنێۆچ نێوەۆیچ نووسینگەگە سۆ تێ اگە بانگۆ د و
پیچ ەوا:ئەم ەۆتارا و ئەو وارەێ انە بیو نەراوا وس شەبارا
زمانەگەیەوا ەوتچ"تحوي م ا ع بية جدا أصيلة" گە تا
ئێ ەش داقچ ق ەگەی شەبی ا .راوانشاد چادرچچ شەو
بەیەگگەیش نە گورتەدا ەوتچ" :ئێ ە ئاراب دامانەوێ بەراو
یەگێ یچ ئاراب بڕ ینس شەبەرئەوا ئەەەر گورداگا بیانەوێ
ئەو چەند س انە هەیانە جیابۆەنەوا و داوڵەتێو بۆەۆیا
دروست بۆە مافچ ەۆیانەس بە م ئەمە هەر بی وڕا ەۆمەس
شەنێو حیزبەگەم دا ەوتوبێژم نەگ دووا شەبارایەوا" .ز ر
سوپاس ۆ د .ئەوجا ەوتچ :ببوورا ئەوڕ گات نییە دووسبە
واراوا شەبارا ەۆتاراگەیەوا ق ە داگەین .بۆ دامۆاتەگە
د جەالل تاڵەبانی ئاەادار گ د و ئەمجارا پێۆەوا چووینە ال
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چادرچچ ەوتچ بڕیاردرا ەۆتاراگە و وارەێڕانەگە بێ
داس ۆاریچ ب وبۆ ەوا .یایەنچ باسەس ئەز ئەم ەۆتار و
وارەێ انەم هەرواس ئەو ەۆتارانە گە شەوا پێش بەگوردیچ و
ئارابیچ ب گ دبوونەواس بەنێو "ج.أ.گیۆب" یا هەر "گیۆب"اوا
نووسچ بوو  .بە م ئەوانە ەۆتار منیا ب وداگ داوا نێو
راس ینە منیا دازانچ .دوو ر ژ دوا ب وبوونەوا ەۆتار و
وارەێڕانەگە شە ر ژنامە "صوا االهاشي"دا .مامۆس ا جەمیل
ر ژبەیانیچ گە دوایچ زانی ئەندامچ پارتچ نیش انیچ
د ۆگ اسییە شە گەرگووسس ەۆتار ۆچ هەر شە "صوا االهاشي"دا
ب وگ داوا بۆ پش گی یچ نووسینەگە من گە ئەویش نێو ەۆ
نەنووسچ بوو بەڵۆو"ج.ب.ر" واتە(جەمیل بەندیچ ر ژبەیانیچ).
شەو ەۆتارادا نووسچ بوو س ئەو جەالل بایارا گاتێو ئەو
ق ەیە گ دووا ەۆ بەەۆ پێۆەنیوا؛ ئەەەرنا یەگێو شەو
و تە بژ و ئاەا شە مێژووو بێ دازانێ گە ئەو ق انە در .
ەۆتاراگە مامۆس ا جەمیل شەژ سەرنێو "اش یو الیزید
(ت گاند هەر
اشش ب اشۆوردي إال قوا و ثورا على اش
دابێ ە هۆ بەهێزبوونچ ەەشچ گورد و پاڵیپێوادانێ بۆ یۆرش
دژ بە داەی گەر) .ئەم دوو ەۆتارا شە ساڵچ 1954دا دانگێۆچ
ەەورا دایەوا شە ئێ ا و و تە ئارابەگاندا .سەفی ت س شە
بەەدا داس بەجێ ەلیچ (یۆاا) شە ر ژنامەگە و هەردووگ ا
گ د گە سووگایەتیی ا بە سەر گچ داوشەتچ ت س گ دووا .بە م
ناسنامەما (نێو راس ینەما ) دیار نەبوو .چۆنۆە ر ژنامەگە
نێو ئێ ە ئایۆ ا نەگ د شەبەرئەوا یۆاتەگە هەر روو شە
ر ژنامەگە و حیزبچ نیش انیچ د ۆگ اسیچ گ د .ح ەین
و ئەندامچ
جەمیل گە پارا زار ۆچ بەنێوبانگچ ئێ ا
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سەرگ دایەتیچ پارتچ نیش انیچ د ۆگ اتیچ بووس توانچ
ت س یۆاتەگە
شەدادەەدا گێشەگە بباتەوا .سەفی
تازاگ داوا .دادەە تێهەڵیوونەوا فەرمانچ سزادانچ دا بەسەر
ر ژنامەگەدا بە پارایەگچ یەگجار ز ر بۆ ئەو گاتە .پاریزار
ئەباس حەسە جوم ە(عباس ح ن ج ە) گە گارەێڕ
بەرپ سیار ر ژنامەگە بوو بەگامیل چادرچچ ەوتبووس بایە
ئەم یەڕا یەڕ ت س و گورداس ئێ ە ئاراب بۆچچ دابێ
پارا سزا بداین .چادرچچ پێچ ەوتبووس ئێ ە ئەو ەۆتارانەما
ب وگ دوواتەوا واتە راز بووین بەب وگ دنەوا س تەنانەا
ئەەەر حزبەگەی ا شەسەر ئەوا دابیە ؛ ئێ ە هەڵو چ
ەۆما ناەۆڕین .راوانچ یاد و یاد زیندوو بێ.
یایەنچ باسەس ئەو دوگانە گە ئوس اد بەیی مویی تێدابوو
ملۆچ گامیل چادرچچ بووس دایزانچ ئوس اد شەبار ئابوورییەوا
ز ر گزاس شەبەر ئەوا گ چ وارنەداە ا شێچ .گاتچ ەۆ گە
ئوس اد بەرەدروویەگچ بەنیوبانگ بوو؛ جلۆچ بۆ چادرچچ
بەەۆڕایچ درووبوو .ئەویش ئەو چاگەیە شەبی نەچووبوواوا.
چەند ر ۆەوتێو هاتنەپێشەواس شەەەب راوانشاد گامیل چادرچچ
و رامیارانچ دیۆە شە گۆبوونەوادا پێۆەوابووین .چادرچچ
م ڤێۆچ د ۆگ اا و ئای ییوازبوو .راس ییەگە سۆسیال
د ۆگ اتچ تەواو چادرچیچ بوو.
 134ـ خوێندنەکەم لە زانستگەی بەخدا تەواوکرد و بوومە مامۆستا
شە هاوینچ ساڵچ 1955دا ەو ندنەگەم شە بەیچ فیزیۆچ گۆشێژ
پەرواردا زان گە بەەدا بە پلە شی ان گە شە فەڕان ا
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بە هاوتا باواڕنامە ماج ێ دادان اس گۆتاییهاا .قانوونچ
ئەو سەردامە وابوو هەر گەسێو شە گۆشێژ پەرواردا ەو ندنچ
تەواوگ دایەس داس بەجێ دادامەزرا بە مامۆس ا شە قوتابیانە
نێواندیچ و دوانێواندییەگاندا وس شە ەزمەتچ سەربازیش
دابەەش ا .ەۆ ئەەەر بەبێ پاگانەیەگچ بەجێس سەرگێشچ
بۆ دایە وس بیوایە شە جیاتچ مامۆس ایەتیچ گار ۆچ دیۆە
بگ تایە داستس ئەوا حۆوومەا دای وانچ جلۆچ سەربازیچ
پێلەبەربۆا وس راوانە شەیۆ ەەیەگچ بۆا .هۆ ئەمەش ئەوا
بوو گە و ا پێوی ییەگچ ز ر بە مامۆس ایا هەبووس بە
تایبەتیچ مامۆس ایانچ مات اتیو و فیزیوس گە فیزیۆیش
بەبەیێو شە مات اتیو دادان اس گە هەر واش بووس چۆنۆە فیزیو
بەبێ مات اتیو بوونچ نییە و نابێ.
سەباراا بەمەس وازاراتچ زانیاریچس بە پێچ فەرمانچ
ڤەژی انە(أم إداري) ژمارا  37121ر ژ 1955/10/25س منچ
قوتابیانە
دامەزراند بە مامۆس ا شەسەر بناوا (مالس)
دوانێواندییەگا وس یو نچ گاراگەمچ بەدوانێواندیچ یار
گە شە
گەرگووس داس نیشانۆ د .بەمەس ئەو ئاواتە
مێ منداڵیی ەوا گەوتبووا دڵ ەوا هاتە د .
 135ـ دەستپێکی کاری مامۆستایەتی لە باشووری کوردستان و ئێراقدا
هۆی هەڵبژاردنی کەرکووك بۆ وانەگوتنەوە
داس نیشانۆ دنچ یو نچ گاراگەم شە گەرگووسس شەسەر
داەوازییچ ەۆم بوو .چۆنۆە یار گەرگووگچ ئەو گاتەس
بەژمارا دانیش وانچ و ف اوانیچ ەاگەگە شە سلێ انیش و
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قوتابییا و قوتابیانە
هەوشێ یش ەەورات بوو .ژمارا
نێواندیچ و دوانێواندییەگانیشچ شە هچ ئەو دوو یارا ز
بوو  .جا شەبەرئەوا داسە تچ گۆمپانیا نەوتچ ئێ ا IPC
بۆ
بەداست ئینگلیزاگانەوا بووس ف توفێیچ ئینگلیزاگا
هەڵیەڵەتاندنچ ەەڵۆەگە گەرگووس و چاندنچ تۆو ناگۆگیچ
شەنێوانیاندا گە بوو بوو بەهۆ تێژگ دنچ ت گ انەگا شەدژ
گورد و مافە راواگانیا س یو نچ ەۆ ە تبووس بەتایبەتیچ پاش
ئەوا ت گیا و ئێ ا س شەەەب بەری انیا و ئێ ا و پاگ ا
چوونە نێو "پەی انچ بەەدا" شەساڵچ 1955دا .ئەدنا
مەندری ( 17.12.1961ا )1899س سەر گڤەژی انچ ئەو دامە
ت س بەو بۆنەیەوا هاتە ئێ ا و شە 1955/10/6دا چووش بۆ
شەبەرپێیدا
مەڕیا
سەردانچ گەرگووسس گە تۆرانییەگا
تۆرانییەگانچ گەرگووگچ
سەربڕ  .هاتنچ ئەدنا مەندری
شە جارا بوونە دوژمنچ گورد.
بەهێزگ د وس ئەوانیش پ
گۆمپانیا  IPCشەم ماوایەدا داس چ دا بە پش چ تۆرانییەگاندا
و زاتچ گ د بەبەریاندا بۆ پ دژایەتیۆ دنچ گورد .یایەنچ
باسە؛ مەندری ت گێۆچ ناسیۆناشی چ ئی المیواز وس ز ر دژ
حیزبچ گۆماریچ بوو .ر چ دا بە مزەەوا دروس ۆ د و بەوا
پاش
بانگ شە جیاتچ ت گیچ بە ئارابیچ بدرێ .مەندری
گوداتا جەنەراب جەمال ەوری ەل بەند گ ا و شە 1961/12/17
دا شەسێدارا درا .ئەدنا مەندری یەگێک بوو واس راجەب
تەییب ئەرد ەا س ەەیاڵچ داوشەتچ ئۆس انیچ دابوو شە
گەشلە .
بەنو نەر و دامڕاس چ
گە بەدام؛ ەۆیا
تۆرانییەگا
ت گ انەگا دادایە قەڵەمس بەت گ انەگانیا نەداەوا"هەس ن
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بین داوا مافچ ەو نداواریچ و فەرهەنگیچ و ئابووریچ و
شە حۆوومەتچ ئێ ا س بەڵۆو
بۆە
گۆمە یەتییچ ەۆتا
پێیانداەوتنس "باسچ هیت جۆرا مافێۆچ ت گ ا نەگە و بێژ .
ئێ ە ت گ ا هەمووما ئێ اقین و دامانەوێ بە زمانچ
ئارابیچ بیو نین"س ئەمەش تەنێ بۆ ئەوا ب وانن بەرانگاریچ
گورد و پش گی یچ هەڵو چ دوژمنانە رژ چ ت س دژ بەگوردس
بۆە س ئەەەر هاتو گورد داوا مافێۆیا گ د .ئاشەم روواوا
گەرگووس پ شە یاراگانچ دیۆە بایوور گوردس ا پێوی چ
بە ر ینۆاریچ و ەزمەا هەبوو .هەر شەو سەردامەدا چەند
حیزبێۆچ ئێ اقیچ هەبوو س واس "حیزبچ نیش انیچ
د ۆگ اسیچ"(اشحزب اشوطني اشدی ق اطي) بە سەرگ دایەتیچ
حیزبچ
و
چادرچچ(1897/4/4ا)1968/2/1
گامیل
سەدی
بەسەر گایەتیچ
ئی یقالل(سەربەەۆیچ)
یەنشەل( 24\25.12.1990اا  )1910گە بە ئایۆ ا گاریا
داگ د .حیزبچ ئی یقالل حیزبێۆچ ئارابییچ ناسیۆناشی ت
بووس شە گەرگووس ئەندامچ نەبوو .چۆنۆە یار گەرگووگچ ئەو
دامە ئارابچ تێدا نەبوو .بە م حیزبچ نیش انیچ د ۆگ اسیچ
هەبووس واس مامۆس ا جەمیلچ
چەند ئەندامێۆچ گورد
ر ژبەیانیچ( 27.03.2001ا  )1912و سەدی بلووگێنیچس"ب ا
پ وڵ انەگا " (االەوا اش ل و ) گە حیزبێۆچ ئارابییچ
سونینس بە راس یچ ر نەدرابوو پێیا گاربۆە س بە م محەم ەد
مەح وود سەووا گە ئارابێۆچ ناسیۆناشی چ گۆنە نازیچ دژ
بە گورد بوو بەنێو گۆمەڵەیەگەوا گە نێو "ج یة االەوا
االسالمیة"بوو .شە پاب یێخ ئەمجەد زاهاوییدا( 1881ا )1967س
ر بەریچ داگ د  .ئەم حیزبە شە چەند گورد ۆچ گەرگووگیچ
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واس نیزامەدین ئەبدوشحەمید و دوگ ۆر موح ینچ ب ا ب ازێس
گەسچ دیۆە شەنێو گورددا نەد زیبوواوا .حیزبچ گۆمۆنی چ
ئێ ا و پارتچ د ۆگ اتچ یەگگ توو گوردس ا ئەوانیش
هەردووگیا ر پێنەدراو بوو س شەەەب ئەوایدا بەنیوانهێنیچ
گاریانداگ دس بە م هیت چاالگییەگچ بەرچاویا نەبووس هیت
جۆرا جەماوار ییەگیشیا شەنێو ەەڵۆچ گەرگووگدا نەبوو.
شە پارتییەگانچ گەرگووس شەو سا نەداس پاییز  1955تا
پاییز 1957س بێجگە شە پار زارا ب ای ئەح ەد و ئومەر
دابابە گە شە گەرگووس نیش ەجێ بوو س ئەباس ح ەین و
جەالل ئەبدوشڕاح ا و ئەبدوشجەبار تایەر و مامۆس ا محەم ەد
ئەح ەد قەراەیچ ( 1917ا )1973م ناسچ .مامۆس ا محەم ەد
م ڤێۆچ
بوو.
سەراتایچ
قوتابیانەیەگچ
مامۆس ا
نیش انپەروار بوو .شەچلەگانچ سەتە رابووردبوودا نووسینچ
شە ەۆڤار "ەەالو ژ"دا بەنێو "پشۆۆ"وا ب وداگ داوا .یەگێک
"گورد شە
شەوانە شێدوانێكچ راەنەە انە بوو شە وتار
ئەن یۆلۆپیدیا ت س"دا.
شێ ادا دابێ ئاماژا بۆ ئەوا بۆەم گە پار زار هەمزا
ەش یچ پارتچ
ئەبدوشال( 13.12.1998ا  )1915سۆ تێ
د ۆگ اتچ یەگگ توو گوردس ا س ئەو دامە ەۆ شە حۆوومەا
یاردبوواوا وس شە یو نێو شە داوروبەر سلێ انچ نیش ەجێ
بوو .یەهابچ یێخ نوور {سەرن  :ەەیگیا یەهاب شە ر ژ
1976/11/21دا شەالیە رژ چ بەئ چ ئارابەوا شەسێدارا دراس
ئەەەرچچ سەددام ح ەین ەۆ بەڵێنچ بە ەەالو ژەانچ
ەویۆچ یەهاب دابوو شەسێدارا نەدرێ :ج } .گە دراوسێ و
هاوڕ چ منداڵی بووس چەند جار و یەوانەس ز ر درانگ گەگەس
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بە گۆ ندا نەداڕ یشت دایهێنا بۆ ماڵەوا بۆالم و تا درانگ
پێۆەوا باسچ بارود ەچ و ت ا داگ د .بەڕ ز هەمزا ئەبدوڵ
جار ۆیا ەوتچ" :پارتچ شە گەرگووس ر ۆی او ۆچ بەهێز
هەیە" .ەوت " :ەۆا دازانیت گە شە گەرگووس داژی و گار
داگەمس بەڕاس یچ هیت چاالگییەگ نەدیوا شێیا و ز ربەییا
داناس " .ئەوای دازانچ گە ب ای ئەح ەد بەتەمابوو
گۆمپانیایەگچ هاوبەیۆاریچ(ی گة م اه ة) داب ەزر نێ و
چاپیانەیەگچ الینۆتایپ بۆڕێس بە م پڕ ژاگە هەروا واس
بی گەیەس مایەوا تا گوداتا تەمووز بەسەرداهاا و ە ایە
پشت ەوێ.
واس شەمەوبەر ئاماژام بۆ گ د ماوا گاراگەم شە گەرگووس شە
مانگچ ئۆگ ۆبەر ساڵچ 1955اوا تا پاییز ساڵچ 1957بوو.
شەم ماوایەداس مامۆس ا قوتابیانە نێواندییەگانچ موسەڵ و
ر ژاوا(غ بیة) ر ژهە ا(ی قیة) و دوانێواندیچ یەوانە
مامۆس ا ئەشچ حیۆ ەا موباراس بووم .چی گچ گار و
بەسەرهاتچ ئەم دوو ساڵەم شە پەرتۆگچ "باسنامە چەند
ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا و بەسەرهات " دا تۆمار گ دووا گە شە
هەوشێ شە گۆتایچ ساڵچ  2012دا چا و ب وگ اواتەوا.
شە مامۆس ا گورداگانچ گەرگووس شەەەب مامۆس ایا م ەفا
نەری ا ( 1995ا )1925س دوگ ۆر زانوو پی یادیچس ئەوڕاح ا
رازا ەۆەجەیچ( 1922ا  )1979/8/1س ئەشچ ئیح ا حەگی س
ئیح ا ئەبدوشحەمیدس سوبحچ بیالل گاگەیچ وس فازیل ئی فا
گە شە سلێ انییەوا و شە سەردامچ قوتابێ یچ دا مامۆس ام بووس
دامناسچس شەەەب مووسا نوی ئەشقۆیچ د س ایەتیچ و
هاوڕ یەتیی ا ز ر ەۆش بوو .شەنێو مامۆس ا ت گ انەگاندا گە
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ئەو سەردامە ژمارایا ز ر گەم بووس د س ایەتیی ز ر ەۆشس
بوو بەتایبەتیچ شەەەب مامۆس ا ساقچ باقچ گە ییتە وەەڵۆچ
ەوند تی ین بووس مامۆس ایەگچ ز ر ژ هاتچ بوو شە پ پۆڕ یچ
ەۆیداس هەرواها شەەەب مامۆس ا سەنا سەئید مامۆس ا
نیگارگێشا و ەۆرانیبێژ و نووسەر ۆچ باش بوو بە زمانچ
ئارابیچ و ت گیچس گوردییشچ بەبایچ دازانچس دوایچ چوو بۆ
سۆڤێ دا و دوگ ۆرا شەمێژوودا وارە ا.
باگۆ شەسەردام
شەەەب مامۆس ا فەه چ ئاراب ئاەا نێوان ا ەۆش بووس بە م
هەمیشە سەرەۆش بوو .هەرواها شەەەب مامۆس ا فاتی بەەچ
م ەفا بە گە گارەێڕ قوتابیانە دوانێواندیچ گەرگووس و
م ڤێۆچ شێوایاوا و گارزا بووس نێوان ا ز ر ەۆش بوو .چەند
مامۆس ایەگچ ئارابچ ەەڵۆچ تۆ یت و مووسڵ شە
زانیاریچ
قوتابیانەگانچ گەرگووس دامەزرابوو  .گارەێڕ
گەرگووگیش مووس ویچ بوو .ئەم مامۆس ا ئارابانە بەز ریچس
شەالیە قوتابییەگانەوا ەۆیەوی ت نەبوو  .وادیارا نەەشە
وابووبێس گە گەرگووگییەسس گوردس یا
حۆوومەتچ ئێ ا
ت گ ا س ر نەدرێ پێچ بەڕ وابەر زانیاریچ بێ.
شە گەسایەتیچ و بنەماڵە ناس اواگانچ ئەو سەردامە
گەرگووس گە د س ایەتی هەبوو شەەەڵیا بنەماڵە یێخ
یێخ ئەح ەد( 1900ا  .)1989یێخ رایید شە
رایید
باوگانییەوا داچێ ەوا سەر سەیداگانچ پی ەدر یاهۆس گە پی
ەدر یەگێو بووا شە چاگەگانچ ئاینچ یارسا  .یێخ رایید شە
شە گەرگووس هۆتێلچ رافیداین و هۆتێلچ سیندباد بەڕ وا
داب د .گورد ۆچ نیش انپەروار و ەێ ەواز بوو .ز ر حەز بە
ەزمەتچ ەەڵو داگ د .چەند جار شەسەر الیەنگ یچ مافچ گورد
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گ ا .یێخ
توویچ زیندا و داربەداریچ بووس ماڵیشچ تا
رایید باوگچ دوگ ۆر جەمال و گاس گەمال بووس گە هەردووگیا
قوتابیچ من بوو شە قوتابیانە نێواندییچ موسەڵ شە 1956
و  1957دا .دوگ ۆر جەمال رایید زانایەگچ ەەورایە شە مێژوو
گۆنچ گورددا وس چەند بەرهەمێۆچ بەن ەچ شەم بارایەوا
ب وگ دوواتەوا و مێ د دوگ ۆر گوردس ا موگ یانیچ یە.
بنەماڵەیەگچ دیۆە گەرگووسس بنەماڵە سەید ئەح ەد
ەانەقا( 1868ا  )1952بوو .بەداەەواس گە ئەز شەگەرگووس بە
مامۆس ایچ دامەزرامس سەید ئەح ەد چەند ساڵێو بوو
گۆچیدوایچ گ دبوو .شەبەرئەوا چاوم پێینەگەواس بە م شەەەب
گاس ح ەینچ گوڕ (ح ەینچ ەانەقا)(  1909اا )24.06.1984
گە شەجێچ باوگچ بووس ناسیاواتی پەیداگ د .دوگ ۆر ئازاد
ەانەقا گە دوایچ بوو بە پ فی ۆر شە زان گە هانۆڤەرس
قوتابییچ من بوو شە قوتابیانە ر ژهە ا(ی قیة) گەرگووس.
بنەماڵە ەانەقا ناس او بەەێ اومەند یچ وس ەانەقاگەیا
شەەزمەا هەژاراندا بوو .ر باز ئاینییا نەقشبەند ییەس
شەەەب ئەوایدا ز ر پش یوانییا شە ییخ مەح وود بەرزنجچ
گ د گە ئەو سەر بە ر باز قادریچ بوو.
هەر شە گەرگووس بەهۆ هەڤاڵ امۆس ام ئەوڕاح ا رازا
ەۆەیەییەواس توانی هەڵبەس وانچ نێودار گورد ئەبدوشیاشی
ئەسی یچ گەرگووگچ( 1897ا  )1962بناس س گە ئەو دامە
( )1956شە دادەە یەرئیچ واس سەر گبنووسا گاریداگ د.
ئەو هۆن اوایە گە بەگوردیچ یێوازار ەۆرانییە و بەمە
ەۆم
ەو ندییەوا بۆم و ال
ەواراوا داس پێداگاس ەۆ
نووسی ەوا و شەبەرمۆ د.
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 Xشەپشت و نەوا

گورد

قە تچ گەرگووس شەجێچ ج مەنە
ەەورانە س
زمانچ ئێ ە ماچۆ و سۆرانە
سووتاویانن
شۆرانە  Xجەر
گەرگووس ئەشزاسە س گی
هەرچچ گورد هەنە
ببوور هەر هێندایی شەبی ماوا دیوانەگەی شەبەرداس دا
نییە(ج) .
هەر بەهۆ مامۆس ا ئەبدوشڕاح ا رازا ەۆەیەییەواس مامۆس ا
هەباسچ گاگەیچ ( 1882ا )1966م ناسچ .ئەم پیاوا
هەڵبەس وا و مامۆس ا و سەرگ دا هۆز گاگەیچ بوو.
م ڤێۆچ نیش انپەروار بوو .هێش ا ەو ندگار بووم شە
زان گە بەەدا گە بەگەرگووک دا داەەڕامەوا سلێ انیچ شە
چاییانە مەجیدییە ماوایەس دادانیش و چاوم بە د ست و
ناسیاوا داگەوا .جار ۆیش هەر شە چاییانە مەجیدییە
دادا( 11.10.1952ا  )1877گە گەسایەتییەگچ
شەەەب هیج
گاگەیچ و هەڵبەس وانیش بووس چاوما بە یەس گەوا و پێۆەوا
ق ەمانۆ دس بە م م ڤێۆچ ز ر داە او و ەۆپار ز بوو.
گوردییەگچ ز ر بایچ دازانچس بە م پ بە ت گ انیچ ق ە
داگ د.
شە هەڵبەس وانە ناس اواگانچ گەرگووس ئەشیچ باپی ئاەا
گەماشیچ ( 1887ا ( )1974/11/30گەماشیچ) شەواپێش بەهۆ
مەڵبەنداگە ئوس اد بەیی مویی اوا شە بەەداس دامناسچ و
ز ر بەڕ ز بوو الم.
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شە گەرگووگیشس جاروبارس شە چاییانە "ئازادیچ" گە بەرامبەر
قە بووس بەراو ر چ سلێ انچ شەەەب ئەو بەڕ زا و مامۆس ا
م ەفا نەری ا و نووسەر ئەبدوش ەمەد ەانەقا و پار زار و
بەرزنجەیچ و مامۆس ا ئەبدوشڕاح ا رازا
نووسەر مار
ەۆەیەیچ و چەند هەڤاڵێۆچ دیچ دادانیش ین و باسچ زما و
و ژا گوردی ا داگ د و ەو ا شە ق ە ەۆیەگانچ ئەشیچ
باپی ئاەا داە ا.
بنەماڵە "ەادم اش جادا"(ەزمەتۆار بەڕا) بنەماڵەیەگچ
گەرگووگیچ ناس او بوو  .بەر شەوا شە گەرگووس بە مامۆس ایچ
داب ەزر یەگێۆ شەم بنەماڵەیە داناسچس ئەویش بەدیع گوڕ
ئەبدوشیاشی قوتب بوو گە گارەێڕ فەرمانگە تاگداس ییچ
تووتن بوو شە سلێ انچ و بەدی یش بەو هۆیەوا شە قوتابیانە
دوانێواندیچ قوتابیچ بووس بوو بووینە هەڤاڵقوتابیچ .باوگچ
و
باوگ بوو .بەدیع و فاروقچ ب ا
بەدیع ناسیاو
ەویۆەگەیچ یەهالەا سەر بە ر باز پارتچ گۆمۆنی چ
ئێ ا بوو  .بەدیع پاش ئەوا شە بەگاشۆریا دوانێواندیچ
دارچووس ماوایەس شە ت گیا ەو ند س وادیارا ئەو چ بەدب
نەبووبێس شەبەرئەوا هاتە ئەڵ انیا و شە ئەڵ انیاس ەو ندنچ
ەۆ (بژیشۆیچ) تەواوگ د .جاروبار بە تەشەفۆ ق ەما شەەەب
یەس داگ د .بنەماڵە "ەزمەتۆار بەڕا" دایانگوا بەڕایەگچ
پەیامبەر موسوڵ انانیا گەوتوواتە داست و پاراس وویانە.
چەند گەسێۆچ ئەم بنەماڵەیە واس ئەبدوش ەجید قوتب شە
سەردامچ یانشینیداس بوونە پارشەمان ار ئێ ا س بە م هیت
چاالگییەس و داەوازییەگیا بۆ گورد نەبوو.
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شە گەرگووگچ ئەو سەردامە شەوێ بووم (پاییز  1955ا
پاییز  )1957فازیل تاڵەبانچ سەر گچ یاراوانیچ گەرگووس
بووس بە م هیت ەزمەتێۆچ بۆ گورد نەبوو .تەنانەا یاراوانیچ
ر ژنامەیەگچ دارداگ دس بە ئارابیچ و ت گ انیچ تێیدا
گوردیچ تێدا نەبوو .بنەماڵە
دانووس ا وس یەس ویە
تاشەبانیچ سەر بەڕ باز قادریین.
ر ژ ۆیا شە چاییانە مەجیدییە شەەەب هەردوو ەیانگەش؛
ئەشچ ئەسۆەریچ و جەبار جەباریچ دانیش بووین گە باسچ
نووسینچ گوردیچ بە
مێژوو گوردم داگ د بۆیا و فێ
التینیی داگ د س بەڕ ۆەوا پیاو و هاتە ژوورێس یەگێۆیا
ەوتچ"ئەوا ئەشیچ بەس ییە" و بانگچ گ دا الما  .ئەم پیاوا شە
گەرگووگدا ز ر بەنێوبانگ بوو .چۆنۆە ئەو گەسە بوو گە
بەربەراگانیچ هێز ۆچ شیڤیچ ئایوورییەگانچ گ دبوو گە
بەتەمابوو بینە سەر ەەرماو ژنا و پەالمار ژنەگا بدا .
هێز شیڤچ ئایووریچ؛ جای ەرباز ئینگلیزاگا بوو  .باسچ
ئەو رووداوام شەدامچ مامە ئەشیچ بەس یچ ەۆ بی تس ەوتچ:
یەڕا ەوشلە شەەەب ئایوورییەگا گە بووبوونە جای ەرباز
ئینگلیز چەند دامژمێ و در ژا گێشاس هەتا ناچاربوو
شەت سچ ژیانیا پایەگشێ بۆە  .بە م جار ۆچ دیچ گە
ەەیگیا جەبار جەباریی چاوپێۆەوتەوا ەوتچ" :بێجگە شە
ئەشیچ بەس یچس گورد ۆچ دیۆەش هەر شەو بەرە ییەدا دژ بە
ئایوورییەگا بەیداریۆ دوواس نێو محێدینچ جەبارییە و حەز
داگا ب ناسێ" .بەداەەوا ر نەگەوا بەەزمەتچ بگەمس چۆنۆە
بە "فەرمانچ گارەێڕانە" (ام اداري) راوانە یار چۆە زوبێ
هەر شە گەرگووس مەال
گ ام و شە گەرگووس دوورە امەوا.
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هەباسچ گاگەیچ( 1882ا )1966م ناسچ گە سەرگ دا
گاگەییەگا بووس بێجگە شەمەش هەڵبەس وا بوو .فەشەگەدین
گاگەیچ( 31.07.2013ا  )1943هەرزاگار ۆچ ز ر بە تۆرا و
ژی اس بوو .هەر شە گەرگووس محەم ەد ئەمین
ئەس یچ(عص ي)( 1975اا  )1900م ناسیچس چاپیانە هەبووس
گۆنە مامۆس ا بووس حەز بەەزمەتۆ دنچ زما و فەرهەنگچ
گوردیچ داگ د.
ز ربە ز ر ت گ انەگانچ گەرگووس شە چینچ هەژار بوو س
بە م گەوتبوونە ژ گارگ د پ پاەەندا تۆرانیانە چینچ
بۆرژوا ت گ انەوا .بنەماڵە قی داراگا و ئاوچییەگا و
نەف یییەگا و یاقووبییەگا شە بنەماڵە داوڵەمەنداگانچ
ت گ ا بوو  .بنەماڵە یاقووبییەگا شەڕ چ ئەواوا گە
گوڕ ۆیا بژیشو بوو و دوگ ۆر ەەالو ژ گیچ ئارفە سوور
ەواست؛ گە ئەویش هەر بژیشو بووس بوو بوو بە ەزمچ گورد.
ئومەر ئار قاپڕاشس گە پاش راهەنداگ دنچ من بۆ زوبێ ؛
گ ابوو بە مامۆس ا قوتابیانە دوانێواندییچ موسەڵ و
هەموو ئەو نووسینانە من گە شەسەر ئامێ اگانچ فیزیو و
گی یا بە گوردیچ التینیچ نووسیبووم گوژاندبوویەوا و گ دبوونچ
بە ئارابیچ و پاش هاتنە سەرگار گەری قاس بوو بوو بە
زوڕناژانچ رژ چ مۆسۆۆس دژ ئەوابوو گە گیێۆچ گورد یوو بە
ت گ انێو بۆا .ئەم ئومەرا سو ند بە شینین و س اشین داەواردس
گەچچ ئەوا رادا ر ز بوو بۆ ەواست و بڕیار چارانووسچ
گیێو.
شەگوردا ر ینبی اگانچ گەرگووس ەیانشاد پار زار و نووسەر
مار بەرزنجچ( 1921ااا  )23.06.1963بووس گە ەۆ و ح ەینچ
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ب ا جاروبار داهاتنە چاییانە ئازادیچ(ساڵچ )1957/1956
و شەوێ یەگدی ا دادیچ .ئەم دوو ب ایە ن وونە ئای ییوازیچ
بوو شەنێوا گورد و ت گ اندا گەچچ گەری قاس چ دیۆ اتۆر
بەناڕاوا ە نیە زیندانەواس تا بەئ ییەگا هاتنە سەر گار و
هەردووگیانیا شەەەب  26گەسچ دیچ شەسێدارا دا و تا
ئێ ەش گەس شەو گوردگوژییە نەپ سیواتەوا.
سەرن  :شێ ادا داەوازم شەبارا هەوڵدانچ تۆرانییەگانەوا بۆ
ەاپاندنچ ت گ انەگا چەند چی گێو بگێڕمەوا:
( )1اا ئارابێۆچ ەانەنشینۆ او گە گۆ شەوازاراتچ نێوەۆ
ئێ ا
بەیی

گار

گ دبووس جاروبار سەردانچ دوگانچ ئوس اد

مویی

داگ د .جار ۆیا

بەیچ گوردیچ رادیۆ

بەەدا

باسچ دامەزراندنچ

گ د گە ئەوا یەگەمین

رادیۆ بوو بە زمانچ گوردیچ و ەوتچ شەمانگچ یانزا
ساڵچ 1939دا دامەزرا .شەوباراوا ەێڕایەوا گە هەر
پاش ئەوا
ەۆیا

دانگچ رادیۆگە بی

بە ت گ ا

دابوو بە وازی

اس ژمارایەس گە

دابووا قەڵەم داەوزینامەیەگیا
نێوەۆ و داوا

بەیێو بە ت گ انیش بۆ

ئەوایا

گ دبوو گە

ەوا؛ ەۆ ئەەەر حۆوومەا

ئەوا ناگاس دابێ بەیە گوردییەگە دابیە س جا ئەەەر
داەوازیچ بەیچ

بەیە گوردییەگە داە اس ئەوا ئەوا

ت گ انیچ ناگە " .ئەو پیاوا ەوتچ راس انداوێ ز ر
بەالمەوا سەی

بووس دیارا ئەەەر تاق ێو بیانەوێ

بەیێو شە رادیۆدا بە زمانێو بۆ

ەوا شەوا داەەمس

هەرچەندا ئەواش هەشومەرجچ ەۆ

هەیەس بە م
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ەواس با گوردییەگە

ئەوا گە ئەەەر بە ت گ انیچ نەگ

الببە و ئێد ئەوانیش ئەو داەوازییەیا نامێنێ؛ ئەوا
شەمە ناەەم .شەبەر ئەوا داەوازینامەگەیا ە ایە پشت
ەوێ...
( )2ااا پاش یۆریچ ەەڵۆچ ئێ ا
هاتنەسەرگار
داس بەجێ

رژ چ یا و

شەدژ

رژ چ ئی المیچس گورد
گەوتنە

بۆ

هەوڵدا

ر ژهە ا
داس ۆەوتنچ

مافەگانیا  .شەو سەردامەدا تۆرانییەگانچ ئازربایجا
بەهەموو جۆر و گەوتنە دژایەتیچ گورد .گوی ار
قارنا شەگورد تەنێ یەس ن وونەیە و بەس.

ەوند
جار ۆیا

ر ژنامەیەگچ

ت س

ەوتوبێژ ۆچ

شەەەب

ئایەتوشال گازمچ یەری ەت ەداریچ گ دبووس گە ئەویش
ت گیزمانێۆچ ئازربایجانە و پ سیبوو
ئازارییەگا

شێچ؛ ئایا

هیت داەوازییەگچ ئێ نچ یا

یەری ەت ەداریچ شەوارامدا ەوتبوو س ئێ
ئەەەر

بە م

نییە؟

ە نیانەس
داوا

گورد

(ەودموە اریچ)(ەۆبەڕ واب دبن)

بۆە

ئەوا

ئازارییەگانیش بێ چەند و چۆ

داوا

داگە ".

بەگورتیچ داڵێ :رژ چ ئێ ا
بەگورد؛ بۆئەوا

نەگەیت ما

ەەڵۆچ دیۆەش داوا

بدایت

مافچ ەۆیا

نەگە  .ئەمە شەگاتێۆدا دوگ ۆر ئەوڕاح انچ قاس لو گە
سەرگ داگانچ موجاهیدینچ ەەڵو پێیا
بەوا

گورد ئۆتۆنۆمچ هەبێس بە م راز

ەوتبووس رازین
نین بەوا
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ئازاریچ و ئەوانچ دیۆە بیانبێس قاس لو پێیگوتبوو .
ئەوا نابێس ئۆتۆنۆمچ دابێ بۆ هەمووا بێ...
( )3ااا شەسەردامچ ئەبدوشۆەری قاس دا و پاش ئەوا
هەیت مامۆس ا

گوردس شەڕ چ بی ەەراوایەگەوا گە

داما بە قاس و ڤەژی
داوا

ئێ ەس

زانیاریچ دوگ ۆر جاب ئومەرس

دامەزراندنچ بەڕ وابەر یچ ەش یچ زانیاریچ

گوردس ان ا گ د گە نیوانداگە
ەەشێک مافچ دیۆە

گەرگووس بێس شەەەب

مامۆس ایانچ گورد و ئێ اقیچ.

شەپێشەوا پارتیچ و گۆمۆنی ت و تۆرانیچ و بەئ یچ و
رژ چ دوابڕاو گەوتنە دژما س ئەوجا

داروداس ە

بارود خ ەۆڕا و داەوازییەگەما
ەش یچ.

تۆرانییەگا

مامۆس ایانچ ت گ انیا

شە

بوو بە داەوازییەگچ
گەرگووس

دروس ۆ د گە(چەند مامۆس ا

تۆ یت و مووس ویش چوونە نێو
بەست و داوایا

گ د ەو ند

و گۆنی ان ێۆیا

شەهەموو ئێ اقدا بە

ئارابیچ بێس واتە هیت جۆرا مافێۆیا
ت گ ا

گۆمەڵە

داوا نەگ د .ر ژ ۆیا

بۆ قوتابیانچ

گە شەبەەداوا بە

گەرگووگدا ەەڕامەوا بۆ سلێ انچ .چاوم بەەەشێو
مامۆس ا

گەرگووس گەواس شەوانە مامۆس ا فاتی

گە بەڕ وابەر

قوتابیانە

بە

دوانێواندیچ و گارەێڕ ۆچ

ز ر شێوایاوا و ت گ انێۆچ تێگەیش ووبوو .گە باسچ
هەڵوی

چ مامۆس ا ت گ انەگا

گ اس ەوتچ ئەوانە بۆ

سەندنچ مافچ قوتابیچ و مامۆس ا

ت گ ا

هەوڵنادا
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گە ئێ ە(واتە مامۆس ا فاتی

بە

سا نێۆە هەوڵداداین بۆ  .ئەوانە داوا

و هاوڕ ۆانچ)
ئەوا داگە

گە گورد هیت مافێۆچ نەبێ .بە گورتیچ :گەر

دز س

م دنچ ەۆیا و زیانچ گورد.
 136ـ چوونە خزمەت شێخ مەحموود کۆنەشای کوردستان
شە هاوینچ1956دا ر ژ ۆیا شەەەب هاوڕ یان یێخ"ئەح ەد
گوڕ یێخ رائووفچ نەقیب و مامۆس ا ئەزیز محەم ەد (ئەزا
حەشەد وا) بۆ چەند دامژمێ و چووینە ەزمەا یێخ
مەح وود بەرزنجچ( 1882ا  .)1956/10/19یێیچ یادزیندوو
ەەشێو ی چ شەبارا سەردامچ فەرماندار ییچ و یانشینییچ
ەۆیەوا ەێڕایەوا بۆما وس ئێ ەش هێنداس پ سیارما شێۆ د.
گورتە بی اوارییەگانچ ئەو سەفەرام شەەەب بی اوارییەگانچ
یێخ ئەح ەد نەقیب هەر شەو سەفەراداس پێۆەوا شە وتار ۆدا
ب وگ داوا شەژ سەرنێو " :پاینیواڕ یەس شە ەزمەا یا
نەم دا".سەگۆ"(بەرشین) ژ 13
یێخ مەح وود
گوردس ا
ئۆگ ۆبەر " 1997گۆبەرهەم" ژ 6س سلێ انچ  2006ل  66ا 95
راس ییەگە داموی ت بە تۆمارگەر ۆەوا بی ەوا ەزمەا یێخ
مەح وود و ەەشێو چی گچ ئەو سەردامانە بە دانگچ ەۆ
تۆمار بۆەمس بە م داەەگەم چارانووس ی ێۆچ دیۆە
بڕیاردابوو .شە ر ژ سێ یەم ە  1956/10/9دا گە هێش ا شە
گەرگووس مامۆس ا بووم ئەو هەواڵە جەرەبڕام بی ت گە یێخ
مەح وود شە نەەۆییانەیەگچ بەەدا گۆچیدوایچ گ دووا.
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هێنانەوا تەرمچ یێخ مەح وود بە گەرگووگدا بۆ سلێ انچ و
جۆش و ە یچ ەەڵۆەگە و هەڵو چ دوژمنانە حۆوومەا
بوو بەهۆ ەۆپێشاندانێۆچ جەماواریچ دژ بە حۆوومەا گە
شەوادا ئەە ەرەانچ ژنچ رایۆل بە ەوشلە پۆشی یەهیدگ ا.
ئەە ەرەا گیچ ئەح ەد ساڵحچ ەوشە بوو .تەرمەگە یێخ
مەح وودیش چەند ەوشلەیەگچ بەرگەواس گە ئەمە رس و گینچ
ەەڵۆەگە پ هەس اند.
شە پاییز ساڵچ 1956دا شەەەب مامۆس ا م ەفا نەری ا و
گەماشەدینچ ب ام بە ت ومبێل چووین بۆ گنگ با بۆ سەردانچ
ئەح ەد بەەچ بابا  .ئەح ەد بەە شەواپێش شە دوگانچ
ئوس اد بەیی مویی ناسچ بوو .ئەح ەد بە گوڕ جەمیل
بەەچ مەجید پایا بابا بوو .ژنەگە شە بابانەگانچ سلێ انچ
بوو .ئەح ەد بە هەرچەندا هەردوو چاو گو بووس بە م ز ر
گوردیچ شەبەربوو.
ژی اس و وریا بوو .ەەشێو هۆن اوا
نووسینەگانچ منیا ەو ندبوواوا بۆ س ز ر بەدڵچ بوو .
گەچووین ر زمانچ ز ر ە اس بە م گەمێو دڵچ شەەۆ ماس
چۆنۆە بۆ نانیواردنچ ئێوارێ شەوێ نەماینەوا .دابێ شێ ادا
ئاماژا بۆ ئەوا بۆەم گە هەر شەەەب دامەزران شە گەرگووس
داس ۆ د بە نووسینچ بابەتەگانچ زان ت بەگوردیچس
بەتایبەتیچ مات اتیو و فیزیو .بۆ ئەمەش بەر شەهەموو ی ێو
تایبەا بەو بابەتانەم بە یێوایەگچ زان یچ
زاراوا
شەو گاتەوا داس پێۆ دبوو گە
ئاماداگ د .ئەم گارای
ەو ندگاربووم شە زان گە بەەدا(نیوا یەگەمچ دایە
پەنجاگا ) .شەساڵچ 1956دا شە گەرگووس؛ شەپاب نووسینچ
بابەتە زمانەوانییەگانداس واس "ەو نداواریچ بە زمانچ
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گوردیچ"س "نووسینچ گوردیچ بە التینیچ"س بەرەێو جەب شەژ
سەرنێو "سەراتا جەب " و بەرەێو فیزیۆ شەژ سەرنێو
"سەراتا میۆانیو و ەۆماڵەگانچ مادا" دا بۆ چا ئامادا گ د.
هێش ا شە گەرگووس بووم گە شەبەرەە جەب اگە سەا دانەم بە
ر نیۆ شێ چاپۆ د و دام بە قوتابییەگان  .بەرەە فیزیۆەگەی شە
ساڵچ 1960دا شە چاپیانە مەئاریف(م ار ) شە بەەدا
بەیێوایەگچ ز ر جوا بە الینۆتایپس هەزار دانەم بە چاپۆ د
دا وس سەتا دانە بە ەۆڕایچ بەسەر قوتابییا و مامۆس ایا
و ئارازوومەندانچ بایوور گوردس ا و ئێ اقدا دابەیۆ ا .ئەم
دوو بەرهەمە یەگەمین بەرهەمچ زان ت بوو بە زمانچ
گوردیچس شەواپێش هیت پەرتۆگێۆچ فیزیو و جەب و هیت
زاراوایەگچ زان یچ بەگوردیچ نەبوو  .هاوڕ چ ەۆیەوی
دوگ ۆر زانوو پی یادیچس گە ئەو دامە مامۆس ا گی یا بوو شە
قوتابیانە دوانێواندیچ گەرگووس و دوایچ چوو بۆ ئەم یۆا بۆ
در ژادا بە ەو ند س شە وتار ۆدا شە ەۆڤار "رانگین" ژمارا
( )114بەەدا تەمووز  .1998دابێژێ" :راس ێۆچ بەرەچ
گاس جەمال شەەەب وتاراگەمدا ب وداگەمەواس
گ ێبەگە
سەرن بدا ناو ەۆیچ شەسەر بەرەەگە نەنووسیواس تەنها شە
پایۆۆ پێشەگچ گ ێبەگەدا ناو گاس جەمال نەبەز هەیە.
ییانچ باسە پێشەگچ گ ێبەگە ز ر ویە ە نگ و بۆچوونچ
گوردایەتیچ تیادایە .ئەوا سەی و هونەرا شێ ادا گاس جەمال
بەتاقچ تەنیا هەموو ویە و زاراوا فیزیا و زان یچ ەۆڕیواتە
سەر زوبانچ گورد تەنها بۆئەوا ئی پاتچ گاا زوبانچ گورد
هییچ گەم نییە شە زوبانەگانچ ت و زان ت و تەگنۆشۆجیا بە
زوبانچ گورد دانووس ت .گاس جەمال شەپاش نووسینچ گ ێبچ
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فیزیاگە واتە(:زنجی ا فیزیو ا  1ا سەراتا میۆانیو و
ەۆماڵەگانچ ماددا)س هەس ا شەسەر ئەرگچ ەۆ ( )500دانە شە
گ ێبەگە چا گ د .هەموو نوسیەگانچ بەەۆڕایچ پێشۆەش
بەهاوڕێ و د ست و قوتابچ گ د .توەوا حاڵچ حازر چە
داوشەمەند و ملیۆنێ گورد شە بەەدا و گوردس ا هەیە؟ هیت
ر ژ و بی ت یەگێۆیا شەسەر ئەرگچ ەۆ گ یبێۆچ گورد
چا بۆاا و بەسەر ر ینبی انچ گورددا بەەشچ بۆااس بەڵێ
ر حچ نیش ا پەروار چ راس ەقینە ز ر داە ەنە شەناو
گوردا  .بۆیە گە میللەتێۆچ هەمیشە دواگەوتووین .هەمیشە
شەبی مە گە گاس جەمال گ ێبە فیزیاگە پێش گەش گ دم ەوتچ:
بائەوانە ئەڵێن زان ت و تەگنۆشۆجیا بە زوبانچ گورد
نانوس ت دام گوا بن"(دوگ ور ذنو پی یاد  :چە ویەیەس
داربارا هاوڕ چ د ین دگ ۆر جەمال نەبەزس ەۆڤار رانگین
ژمارا 114س بەغدا تەمووز )1998
{سەرن  :ئەم تێۆ ە سەراوا هەر بەو ر نووسە نووس اوا گە شە
ەۆڤار "رانگین"دا پێینووس اوا}.
 137ـ سەردان لە رەواندز و ئاسەوارەکانی میری کۆرە
شەنیوا یەگەمچ پەنجاگانچ سەتە راب دوودا وس پاش ئەوا
گۆراوا
چەند گورتە نووسین و زانیاریی شەبارا می
ەو ندبوواوا وس هەر شەو ماوایەیدا مامە یاگی
مەج ووم( 14.09.1957اا )1894یش گە دامێو بوو شە راواندز
نیش ەجێ بوو بووس جاروبار داهاتە بەەدا و سەردانچ "گابە
داگ دس ئەویش ز ر حەز
گوردا " ئوس اد بەیی مویی
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داگ د سەفەر ۆچ راواندز بۆەم و چەند ر ژ و بۆ بینینچ
بۆەم .هاوینچ ساڵچ  1956شە
تەرەا
ئاسەواراگا
گەرگووگەواس گە شەوێ مامۆس ا قوتابیانە نێواندییەگا بوومس
بەراو راواندز گەوت ە ڕێس دیارا شەڕ گەمدا بۆ ئەوێ
بەهەوشێ دا تێپەڕی  .بۆ هەوشێ بە یەمەندافەر چووم؛ چۆنۆە
ئەو سەردامە ر یۆە یەمەندافەر شە نێوا گەرگووس و
هەوشێ دا هەبوو .شەهەوشێ بەەزمەا راوانشاد مامۆس ا ەیو
موگ یانیچ( 24.07.1977ا  )1903ەەیش  .مامۆس ا ەیو واس
ەەنجێۆچ  20ا  25ساڵیچ چاالگانە شە چاپیانەگە
گوردس ا ) ەەریۆچ گار بوو .چاپیانە
دا(چاپیانە
گوردس انیشس چ چاپیانەیەس؟ نێو ەەورا و د چ و ا بوو.
شەو بارود ەەیدا ەۆڤار "هەتاو" بەڕ ۆوپێۆچ دارداگ د .هەر
شەو ساڵەیدا بوو()1956س گەچی گچ "الشۆگەری " چاپۆ د بۆم.
یەو و شە هەوشێ مامەوا وس هێنداس شە هاوڕ ۆانچ ئەو
سەردامەس گە شەهەوشێ بوو دی ن .شەوانە :یەم ەدین می چ و
فازیل سەئید و رامز ب ا فازیل .بۆ سبەینێ بەیانچ زوو شە
ەەراجچ هەوشێ اوا بە ت ومبێلچ نەفەرهەڵگ گەوت ەڕێ بەراو
راواندز .رێ یەگچ شەبار س وی ەوا یەگجار جوا و دڵگی و
سەرنجڕاگێشس بە م بۆ هاتوچوو ت ومبێڵ ز ر ناەۆش و
سەەت و نووزادر ژ بوو .هەر گە ەەیش ە راواندز یەگ ەر بە
پ سیار ماڵچ مامە یاگی مەج ووم د زییەوا و گە ەەیش ە
ئەوێس ەۆ و گاگە یێ گۆ گوڕ پڕ بەدب بەەێ هاتن یا گ د.
دوو ر ژ شە راواندز واس میوانچ ماڵچ مامە یاگی مەج ووم
مامەوا وس شەو دوو ر ژادا گاگە یێ گۆ منچ ب دا ەەڕا بۆ
گۆرا دروس یۆ دوو
دی نچ ئەو قە و یو نەوارانە گە می
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وس هەر شەوێ ئەو تۆپانەی دیچ گە شە سەردامچ می نشینیچ
می گۆرادا واس ا راجەب نێو و شە راواندز دروس یۆ دبوو و
گۆرایا شەسەر بوو .چەند و نەیەگیش ا ە ا و
نیو می
می
شەەەب ەەڵۆەگە ئەوێ ەۆتوبێژما گ د شەبارا
گۆراوا .هەرواها شەبارا مەال ەەتێ وا وس ەوی ا شە ەەشێو
چی س ە ا شەبارا ئەو دوو گەسایەتییەوا .شە ەەڕانەوامدا
بەهەوشێ داس جاراگچ دیچ بەەزمەا مامۆس ا ەیو موگ یانیچ
ەەیش ەوا .باسچ سەردانەگە راواندز و ئاسەواراگانچ می
گۆرام گ د بۆ  .مامۆس ا ەیو ەوتچ" :هەروا بەراڵالا ناگەمس
دابێ بێیت شە ماڵچ مامچ ەۆا نانێۆچ دارو شیچ بیۆیت و
هێنداس زانیارییش هە پێ چ بدام .ز ر سوپاس ۆ د .ئەمجارا
ەەشێو ی چ باسۆ د بۆم .شەوانە :گاتچ ەۆ هێنداس شە
بنەماڵەگانچ راواندز و گۆیە و هەوشێ ز ر دوژمنایەتیچ(داماو)
حوزنچ موگ یانچ( 20.09.1947ااا )12.09.1893یا گ دووا
گاتێو شە راواندز ژیاوا .بەتایبەتیچ بنەماڵە ەەیالنیچ گە
ز ر گۆنەپەرست و دژ بەبوونچ قوتابیانە گیا بوو شە
راواندز؛ چۆنۆە (داماو) پش گی یچ گ دنەوا قوتابیانە
گیانچ گ دبوو .هەرواها شەبارا ف وادانچ مەال ەەتێ وا بۆ
ئۆس انیچس داماو ی چ نووسیواس
بەرژاواندیچ ەەشییە
هەڕایەیا گ دووا شێچس ئەەەر واز نەهێنێ شە دژایەتییۆ دنچ
مەال ەەتێ و ەوایە ئی المەتیچس ئەوا چاو بەەۆ داگەوێ.
داماویش پێیانچ ەوتووا گە ئەو مێژوونووسە و مێژوونووس نابێ
در بۆاس تەنانەا ئەەەر نامووسیش و سەریشچ شەو ر یەدا
تێدابیێ .ئەوجا مامۆس ا ەیو ەوتچ :بە م ئەو دوژمنانە
شەت سچ سەید تەها یەمزینچ گە ز ر د س چ گاگ (داماو) بووس
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نەیان وانچ داست بەر بۆ  .شە گاتێۆدا ەەیالنییەگا س
بەتایبەتیچ ب ایەگچ ئەس ەد ەەیالنیچ{سەرن  :گاس ئەس ەد
ەەیالنیچ ئەو دامە شە گۆشێژ پەرواردا زان گە بەەدا
ەو ندگار و ئەندامچ پارتیچ بوو :ج } .بوە انێۆیا بۆ
گاگ (داماو) ر ۆی ت گە ەوایە ی چ دزیوا و چەند
ەۆڤا (یایەا) در یا ئاماداگ د و گێشەگە درایە دادەە
بەەدا و گاگ حوگ درا بە زیندانییۆ د بۆ ماوایەسس بە م گە
و داوا
چوونە ال
دارچووس یایەتە در گا
شەزیندا
شێبووردنیا گ د وس ەوتیا ئەوا بەز ر گ اوا پێیا  .گاگ
چاپیانەگە شە راواندز بەجێهێش بووس بە م شەژ بار ەەم
و ەەفەتدا داینا ند و ئەواش بەتەواویچ گاریۆ دا سەر
تەندروس یچ و ئەوابوو پاش چەند ساڵێۆچ گەم شە 1948دا بەو
ەەفەتەوا سەر نایەوا .گە تەرمەگەی هێنایە هەوشێ شەبەر
ئەوا بانگەیە ئەوا گ ابوو گە سییوڕ ئینگلیز و دوژمنچ
ئی المە؛ گەس بەیداریچ نای نچ نەگ د .چەند گۆڵۆێشێۆ
بەگ ێ ە ا بۆ ب دنە ەۆڕس ا  .ئەز(جەمال نەبەز) باواڕ بەم
بەسەرهاتە داماو داگەمس چۆنۆە ئەواتە د.ئەس ەد ەەیالنیچ
شەەۆتوبێژ ۆدا گە شەەەب نزار ەەیالنیچ ب ازا گ دوویەتچ و
حەمید بەدرەا بۆ چاپۆ دوواس ئەم چی گە داەێڕ ەوا بێ
ئەوا بێژێ ئەوا بوە ا بووا بە داماو گ اوا( .نزار ەەیالنیچ
 :ئەس ەد ەەیالنیچ داف ەر بی اوارییەگانچ هەڵداداتەوا:
ئاماداگ دنچ حەمید بەدرەا س پێشەگیچ :د.نەجاا عەبدوڵال ا
هەوشێ 2014س ل .)24گورتەیەگچ ئەم بەسەرهاتە داماو شە
"اعالم اشۆ د" جەمال بابا دا باسۆ اوا.
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گە مامۆس ا ەیو ئەم چی گە ەێڕایەواس ەوت ەۆ داشێن مەال
گۆرا و مەال ەەتێ
ئەس ەد ەەیالنیچ ی چ شەبارا می
وا نووسیوا .ەوتچ :ئا نووسیو چس بە م نەس بۆ ەزمەتچ
مێژوو گوردس بەڵۆوو بە فەرمانچ سەید تەها یەمزینیچ.
ئەەەرنا ەۆ هیت هەس ێۆچ گوردایەتیچ نەبووا و ز ر سەر بە
مەال ەەتێ بووا چۆنۆە مەال ەەتێ ەزمچ بووا ژنچ حاجچ
د.ئەس ەد ەەیالنیچ و
ئومەرا فەندیچ ەەیالنیچ (باپی
باوگچ ئەم مەال ئەس ەدا فەندیچ ەەیالنیچ نووسەر ئەم
بەڵگەنامەیە گیچ مەال ەەتێ بووا :ج .) .ەوت :س بایەس
مامۆس ا ئەو نووسینە ال جەنابت هەیە ەوتچ ئا .گاتچ ەۆ
مەال ئەسەد ەەیالنیچ نووسینەگە داوا بە سەید تەها
یەمزینیچ و ئەویش داو یچ بە داماو و پاش نەمانچ داماو
بۆمن(مامۆس ا ەیو) بەجێ ماوا .ەوت  :جا هەر ئەو دانەیە هەیە
گە شەال جەناب انە؟ ەوتچ":نا .داماو دانەیەگچ بۆ ئەمین زاگچ
و دانەیەگیشچ بۆ مامۆس ا مەال جەمیل ر ژبەیانیچ
بە
ە توواتەوا .جا ئەو دوو گەسە داویانە بە گێچ دیۆە ئەوا
نازان " .پاش ئەوا مامۆس ا ەیو داس نووسەگە پێشان دا
گۆرا
فەرموو " :هەر گاتێو وی ت ی ێو شەسەر می
بنووسیتس ئەوا روونووسێۆچ داەەمە بەرداس ت" .ز ر سوپاس
گ د .جا شەبەرئەوا ئەو گاتە ( )1956بە ەەشێو ی چ دیۆەوا
گۆراوا ی ێو
ەەریو بووم س گاتچ ئەوام نەبوو شەبارا می
بنووس و داوا ئەو بەڵگەنامەیەم شە مامۆس ا ەیو نەگ دس تا
ساڵچ  1968گۆپییەگچ نارد بۆم بۆ هامبور (ئەش انیا) .ئێ ە
شێ ادا دامەو بوە انێو گە بەمن گ اوا شە زما د.ئەس ەد
ەەیالنییەواس جا نازان ئەو ق ەیە بەڕاس یچ ق ە ەۆیەتچس
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یا ق ە نزار ەەیالنیچ ب ازایەتیچس گە بە سەرەۆییچ
ەوتبێ چس چۆنۆە واس ناسیاواگانچ دابێژ بەز ریچ سەرەۆیە.
یا هچ حەیدار ئەبوبەگ (بەدرەا )ا .واشێ ادا واس ەۆ
داییەمە بەرچاو:
نزار ەەیالنیچ داپ سێ :جەمال نەبەز داڵێ من داس نووسچ
مەال ئەس ەد ئەفەندیی الیە؟
د .ئەس ەد ەەیالنیچ داڵێ:جا ئەوا ەەتا من بوو شەبەرئەوا
من ئەو داس نووسەم دا بە جەمال نەبەزس بۆ ئەوا
بییو نێ ەوا و بۆم بگەڕ نێ ەوا بە م ئێ ا و ئێ اش بۆ
نەەەڕاندمەوا .من ال مەال عەبدوشۆەری وت ئەمە نووسەر ۆچ
گوردا و داس نووسچ الیە و هەر شەبەر ئەوایە گە جەمال
نەبەز شەهەموو نووسینەگانیدا ریز ۆچ ز ر بۆ مەال ەەتێ و
مەال ئەس ەد هەبووا و گ ێبەگەیچ بەناو (ئی اراتچ سۆرا )
نووسیوا .ئەو داس نووسە من پێ دا و داس یەتچ مەال ئەس ەد
ئەفەندیە ز ر داس یەا و نووسینیا هەبوواس بە م بەداەەوا
گە فەوتا و ئەو داس یەتانەش شەناوچوو  .شەپەڕا  21اا .22
بەدڵنیاییەگچ تەواوا دابێژم گە ئەز نەس هیت داس نووسێو
بەڵۆوو هیت جۆرا نووسینێۆ شە گاس ئەس ەد وارنەە تووا.
گاس ئەس ەدم پاش گوداتا قاس واتە پاش 1958/7/14
بەتەواویچ شەپایز 1958دا ناسچ گە ئەوگاتە مامۆس ا بووم شە
قوتابیانە دوانێواندیچ جافەرییە شە بەەدا و گاس ئەس ەد
ەویندگار گۆشێژ پەرواردا بوو .ئەو دامە گاس ئەس ەد پارتچ
گە
ئەو سەردامە ئەو گوردانە
بوو .جا شەبەرئەوا
دایان وانچ ەوتارس یا بالڤۆس بەئارابیچ بنووسن یەگجار گەم
بوو و ئەزژ یەگێو بووم شەو گەسانەس گاس ئەس ەد و
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ئوس اد بەیی
هەڤاڵەگانچ هاتن بۆالم بۆ "گابە گوردا "
مویی و منیش شە ئارابییەگەدا یارمەتیی دادا  .بە م بە
مەرجێو بی وڕا ەۆیا بەسەر مندا نەسەپێنن .بەوجۆرا
نووسینەگەم سەرڕاس داگ داوا بۆیا  .پایا پارتچ پێچ
ەوتبوو س بەهیت جۆر و نەچنە ال جەمال نەبەز .ئێدیچ ز ر
بە داە ە چاوم بەگاک ئەس ەد داگەوتەوا شەچاگوچۆنچ پ
جەرجی
ماوایەیدا
شەو
نەبوو.
نێوانێۆ ا
هیت
فەتحوڵ ( 23.07.2006ااا  )1922گە دیانێۆچ ەەڵۆچ مووسڵ
بووس ئارابییزانێۆچ باش بووس بووبوو بە ئەندامچ پارتچ و
شەنووسیندا یارمەتیچ دادا  .شە پاییز 1960دا گ ام بە
و ئەوابوو
دوانێواندیچ هەوشێ
قوتابیانە
مامۆس ا
بارود ەچ گوردس ا وئێ ا بەرابەرا تێۆیوو .ئێد چاوم
بەگاس ئەس ەد نەگەوتەوا .پاش ئایبەتاب (بەهار  )1975و
بەس نچ گۆنگ ا ەو ندگارانچ گورد شە بەرشینچ ر ژئاوا شە
 1975/8/28-27گاس ئەس ەدیش واس بەیدارانچ دیۆە گۆنگ ا
هاتبوو بۆ سەردا وس شەهۆڵچ زان گە تەگنیۆیچ شە بەرشین
گە گۆبوونەواگە شە ساڵۆنێۆچ ئەوێ دا گ اس گاس ئەس ەدم
چاوپێۆەوتەواس ئەواش بۆ ماوا چەند ەوشەگێوس ئێدیچ بە
ەزمەتچ نەەەیش ووم .ئەم ق ەیە گە گ دوو چ ئەەەر ئەو
گ دبێ چس ئەوا هیت راست نییە و بوە انە .چۆنۆە ئەز ساڵچ
دامیو ند بڕیارم دا
 1967گاتێو شە زان گە هامبور
گۆراوا بنووس شەبەر
بابەتێۆچ زان انە شەبارا می
ر ینایچ سەرچاوا ر ژاهە تیچ و ر ژئاواییەگاندا و نامەم
نووسچ بۆ مامۆس ا ەیو موگ یانچ .ئەویش راوانچ یاد و یاد
زیندووبێس روونووسێۆچ ئەو بەڵگەنامەیە مەال ئەس ەد
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د .گوردس ا
ەەیالنیچ نارد بۆم .ەویۆچ ەۆیەوی
موگ یانیچ ەۆڤا (یایەا)ا گە مامچ بەڕ زم مامۆس ا ەیو
موگ یانیچ ئەو روونووسە نارد بۆمس شەەەب گاس د .ئەس ەد
ەەیالنیچ نە شە بەەدا و نە شە داراوا و اس هیت باسێۆچ
مەال ئەس ەدم نەگ دووا .شە
گۆرا و بەڵگەنامە
می
دوگ ۆرانامەگەیدا سوپاسچ مامۆس ا ەیوم گ دووا بۆ ناردنچ
ئەو بەڵگەنامەیە بۆم .ەۆ ئەەەر گاس ئەس ەد ئەوا بۆ دایە
سوپاسچ وی داگ د .پایا ئەز نەمگوتووا داس نووسچ مەال
ئەس ەدم الیە بەڵۆوو گۆپییەگچ ئەو داس نووسەم الیە گە
مامۆس ا ەیو ناردو چ بۆم .جا ئەمە هەر یەگەمین بوە ا
نییەس بەڵۆو بوە انێۆچ دیۆەش بەم یێوایە ەواراوایە:
"جەمال نەبەز یەگێۆە شە نووسەرا دیاراگانچ گورد و هیت
پەیواندییەگچ بەحیزبایەتیەوا نەبووس بە م بۆ گوردایەتچ
یەگجار ئازا بوو ز ر ی چ دانووسچ و ئەو وتارانە بەناو
بەیی مویی ب وداگ انەوا وابزان سێ بەیچ نووسینچ گاس
جەمال بووس گە دایگوا ئەتۆ بنووسە و منیش ئی زا داگەم.
منیش ز ر د س چ جەمال نەبەز بووم گاتێو گە یۆریچ 14
تەمووز داس چ پیۆ د هەندێ ب وگ اوا بۆ ناردم و گاتێو ئەو
ەەریۆچ نووسینچ گارنامە دوگ ۆرایەگە بوو شەسەر پایا
ەەورا راواندز چەند داس نووسێۆچ مەال ئەس ەد ئەفەند
ەەیالنی شەالبوو شەسەر داوا ەۆ پێ دا و دوات بۆیچ
نەەەڕاندمەوا ئی گ ابێۆچ سەباراا بەم سەردامە نووسیوا و
بەبەڵگە بەرە شەمەال ەەتێ داگاا"(ل)210
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من ئەو دگ ۆرانامەیەم شە ساڵچ 1967دا شە هامبور
داس پێۆ د و شە گۆتایچ  1969تەواوم گ د .ئەو دامە
نەپێواندیی بە د .ئەس ەد ەەیالنییەوا هەبووس نە دای زانچ
شەگوێ داژیچ تا ئەوابوو پاش ئایبەتاڵچ ساڵچ 1975
شەبەرشین بەبۆنە گۆنگ ا ەو ندگارا  KSSEاوا چاوم پێچ
گەوتەواس ئەواش بۆ ماوا چەند ەوشەگێو بوو ەوتچ شە
ئەم یۆا داژیچ و پ فی ۆر گۆمپیوتەرا .گە داڵێ جەمال
نەبەز گ ابێۆچ سەباراا بەم سەردامە نووسیوا و بەبەڵگە
بەرە یچ شەمەال ەەتێ داگاا" .ئەوا بوە انێۆچ یەگجار بێ
ویژدانانە و نەزانانەیە چۆنۆە ئەو بابەتەم بە زمانچ
ئەڵ انیچ نووسیوا و شە ساڵچ 1970دا چا گ اواس ئەواش
بەهیت جۆر و نە بەرە ییە شە مەال ەەتێ؛ باپی ا ەەورا
گۆرا وس نە
د.ئەس ەد ەەیالنیچ وس نە بەرە ییە شە می
دژایەتییۆ دنچ هیت گامیانەس بەڵۆو شێۆۆڵینەوایەگچ
زان انەیە شەو بەڵگەنامانە گە تا ئەو سەردامەس واتە()45
ساب شەمەوبەر شەوبارایەوا داس ۆەوتوو  .سەرنێو
گورد می محەم ەد راواندزیچ س
باسەگەش ئەوایە ":می
گۆرا شە ئاو نە سەرچاوا ر ژهە تیچ و
ناس او بە می
ر ژئاواییەگانداس بەیدارییەس شە شێۆۆڵینەوا مێژوو گورددا".
سەالحشۆر ئەم بەرهەمە
هەڤاڵچ بەڕ زم گاگە فەە
وارەێڕایە سەر زمانچ ئارابیچ و تا ئێ ە دوو جار چاپۆ اواس
جار یەگەم شە 1994دا شە سویدس جار دووام شە ساڵچ 2003
دا شە هەوشێ  .هەڤاڵچ بەڕیزم ح ەین گارتاب بابەتەگە
گ دووا بە گوردیچ(گوردیچ گ مانجیچ) و بەتیپچ التینیچ
 lepûRاوا شە
ئەم اب ( )2015شە الیە وایانیانە
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ئەس ەنبووب چا و ب وگ اواتەوا .گاس د .ئەس ەد ەەیالنیچ
گار زان انەس نەیەڕاەەڕاگچ حیزبحیزبێنەیەس نەەات ە تنچ
ەزمس نە گەسوگارپەرس یچ یە .یایەنچ باسەس شەم سا نە
دواییدا چەند هەوڵێو درا بۆ پاگشوی نچ مەال ەەتێ شەو
ف واگەیەوا بۆ
ە اونەتە پاڵچ شەبارا
تۆمەتانە
بەرژاواندیچ ەەشییە ئۆس انیچ گە مێژوونووسچ ەەورا گورد
حوزنچ موگ یانچ ز ر بە ف اوانیچ شەبارایەوا نووسیو چ.
یەگێو شەو بەرە ییۆ دنە بۆ مەال ەەتێ ئەو ەۆتارایە گە
راح ەتیچ مەستوود محەم ەد( 01.04.2002ا  )1919شە
ەۆڤار "گاروا " (ژ 71و  72گانوونچ دووام و یوباتچ  1989ل
 145ا  151و ل  139ا  )151دا و شەژ سەرنێو "تثنیة اشح س
إشى أع اب اش المة اشیطي"س ب ویۆ دوواتەوا گوردییەگە
ئەوایە " :جار ۆچ دیچ چوو بۆ حەجس ئەوجا ەلەوەازنداگ د
شە ف ازانا ەەتێ" و دابێژێ :ف وادانچ مەال ەەتێ بۆ
ئۆس انیچ بە رازامەندیچ می
یەڕنەگ د شە دژ شەیۆ
گۆرا و ەانەوادا می گۆرا بووا وس بەڵگەگەیچ بۆ ئەمە ئەو
هەواڵەیە گە ەوایە شە ئێزادینچ گوڕ مەال ئەفەندییەوا
بی وویەتچ و چی گەگەیچ بەگورتیچ ئەمەیە :گاتێو(داماو)
ح ەین حوزنچ موگ یانیچ( 20.09.1947ا )12.09.1893
نامیلۆە "مێژوو می انچ سۆرا " چاپۆ دوواس دانەیەگچ بە
دیاریچ داوا بە مەال ئەبوبەگ ئەفەدنیچ( 30.12.1942ا )1865
و پاش ماوایەس چوواتەوا بۆال مەال ئەفەندیچ تا بزانێ مەال
ئەفەندیچ شەبارا پەرتۆگەگەیەوا چ داڵێ .مەال ئەفەندیچ
شەگاتێۆدا گە ئێزادینچ گوڕ شەوێ بوواس بەتووڕاییەوا بە
داماو ەوتووا :سەید تۆ ەۆا دازانیت گە ئەو ف وایە مەال

466

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
گۆرا و ەانەواداگەیچ بوواس ئێدیچ
ەەتێ بەرازییبوونچ می
بۆچچ چاو داپۆییت شەمە؟" .دیارا ئەم ق ەیە ئەەەر بووبێ
دابێ شەساڵچ 1935دا بووبێ چۆنۆە شەو ساڵەدا پەرتۆگچ
"مێژوو می انچ سۆرا " چاپۆ اوا .ئەم ەوتارا مەستوود
محەم ەدیش شە ساڵچ  1989دا دارچوواس واتە  54 :ساب دوا
ئەم ق ەیە گە ەوایە مەال ئەفەندیچ گ دوو یچس گە نە مەال
ئەفەندیچ و نە حوزنچ موگ یانیچ هیییا نەماو تا م و
ب وانێ شەوڕوواوا شێیا بپ سێ .جا بۆچچ راح ەتیچ مەستوود
محەم ەد ئەم ق ەیە  54ساب یاردوواتەواس بەوا پاساو
داواتەوا شە ەۆتاراگەیدا گە ئەو(مەستوود محەم ەد) ر ز ۆچ
ز ر بۆ حوزنچ موگ یانیچ هەیەس چۆنۆە حوزنچ موگ یانچ
هەموو ژیانچ بۆ ەزمەتچ مێژوو گورد تەرەا گ دووا.....
ه د" .بەڕاس یچ باواڕگ د بەم ق ەیە هەروا ئاسا نییە.
چۆنۆە مەال ئەفەندیچ حەوا ساب دوا ئەوا ژیاوا و هییچ
شەوباراوا ب ونەگ دوواتەوا .بێجگە شەمەش رووداو و هەیە گە
بەگورتیچ دایگێڕمەوا:
ئوس اد بەیی
ەەشێو گەس داهاتن بۆ "گابە گوردا "
مویی  .ر ژ ۆیا گە ئەز و یەم ەدین می چ( 1933ا )2012/9/5
شەوێ بووین مەالیەس هاا و بە گوردیچ شە ئوس اد پ سچ
ساڵ می ا نەهاتووا ئەوڕ س ئوس اد ەوتچ جارێ نەهاتووا.
مەالگە ماوایەس شەبەر دوگانەگەدا واس اس بە م یەم ەدین
هیت ر زیۆچ پێشا نەدا بەرامبەر  .گە گاب ا ر یشت ەوت
یەم ەدین تۆ گوڕ ۆچ ز ر بەتۆرایتس بۆچچ وا بێ ر زانە
شەەەب ئەو پیاوا پی ا هەڵ وگەوتت گ د؟ ەوتچ بۆچچ تۆ
نایناسیت؟ ەوت  :نا .ەوتچ "ئەوا مەال ەورییداس گیەزا مەال
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ەەتێچ ناپاگە" .جاشێ ادا پ سگ و هەیە ئەوایە :تۆ بیێیت
یەم ەدینێو گە شە بنەماڵە مەال ئەفەندیچ یەس شە ئێزادینچ
نەبی بێس بە م مەستوود
مەال ئەفەندیچ ئەمە
گوڕ
محەم ەد و گە بەەزمایەتیش ناەاتە ئەو بنەماڵەیە ئەوا شە
ئێزادین بی بێ؟ ناسینچ مەال ەوریید(یا حاگ ەوریید) بەم
یێوایەس سەرنجچ منچ راگێشا و بۆ جاراگچ دیچ گە هەر شە
دوگانچ ئوس اد چاوم پێچ گەوتەوا دواندم و باسچ ت گە
ئۆس انییەگان پ سیچ شێچس ەەشێو پەسنچ دا و ەوتچ
ئەوا (ت گەگا ) ر ز ۆچ ز ریا هەبووا بۆ باوباپی ان و منیا
گ د بە حاگ " .گە شە راح ەتیچ ساڵ می ان پ سچ پێواندیچ
شێ ا(بەەدا)
بە مەال ەورییداوا چییەس ەوتچ "گیەگە
داەو نێ و شەماڵچ ئێ ە دابەزیوا .هەرچەندا پێ ەۆش نییە و
ەەڵو ز ر ەلەیچ داگە شێ س بە م چچ بۆەم ."....ەوت  :جا
ەوناهچ ئەو گیە چییە؟ ەوتچ :راست داگەیتس هیت ەوناهێۆ
نەدیوا شێچ .بە م شەو بنەماڵەیەیە و تۆ نازانچ ەەڵو چ
داڵێن.

 138ـ سەفەرێك بۆ سووریا و لوبنان
شە سەراتا مانگچ
داەوا پاسچ "نێ
سەفەر ۆ گ د بۆ
هۆتێلچ "فەشەس ین

تەباەچ ساڵچ 1956دا بە پاسێو گە پێیا
" و شەەەڕاگچ ساڵحییە بەەدا داواس ا
سووریا و شوبنا و شە دی ەی (یام) شە
و یەرقوشتورد "(فل طین و ی االرد ) گە
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ەاوانەگە ئەبو دیاب ئەییووبیچ گورد ەەڕاگچ گوردا (تاەچ
گوردا ) بوو دابەزی  .ئەوڕاح انچ زابیحیچ( 1980ا  )1920گە
شەبەەدا ناسیبوومس شەو هۆتێلە گار داگ د .هەر شەو هۆتێلەس
بە ماوا دا ر ژ و نامیلۆەیەگ بە ئارابیچ شەژ نێو "گیای
االگ اد" (ەەباتچ گوردا ) دا بەنێو ەواس ەمەنیچ "صامد
اشۆ دس اني"یەوا نووسچ و پێشۆێش ۆ د بە سەرگۆمار ئەو
جەمال ئەبدوشناس س گە واس ر بەر نەتەوا
دامە می
ئۆس ا
ئاپۆ
راوانشاد
بەهۆ
داناس ا.
ئاراب
سەب یچ( 11.10.1993ا  )07.01.1905شە چاپیانە گەری
گەرام هەزار دانەم شە نامیلۆەگەم چا گ د .ئەم نامیلۆەیە و
پێواندیچ دوایی بە ئەبدوشناس اوا شەڕ چ سەفی می اوا شە
بەەداس بوو بە هۆ دامەزرانچ بەرنامە گوردیچ شە رادیۆ
قاهی ا .گە ر ڵێۆچ هۆییارگ دنەوا نواند شەنێو ەو گ انچ
گورد هەموو الیەگچ گوردس اندا وس هۆییاریشچ دا بە
داەی گەرانچ ت س و فارس و ئێ ا گە گوردیش هە و نابێ
چی بی نە پشت ەوێ .ئەم باسەی بە دووروودر ژیچ شە
گ دا و
چەند ەوژمێۆچ جۆالنە
پەرتۆگچ " باسنامە
بەسەرهات "دا گ دوواس گە شە گۆتایچ ساڵچ 2012دا شە هەوشێ
چاپۆ اوا .شێ ادا دامەوێ تەنێ ئەوا بێژم گە پاش
ب ادار ۆەوا
بەهۆ
پەرتۆگە؛
ئەو
ب وگ دنەوا
بی اواریینامەگانچ دوگ ۆر ئێزادین م ەفا راسووب" ەەیش ە
داس گە شەژ سەرنێو "بەیێو شە یادای ەگان " (بەرەچ
یەگەمس سلێ انچ  )2006ب وگ اواتەوا .د .ئێزادینس شەپاب
مۆووڕبوونیدا شەسەر ئەوا گە ئەو بەرنامە گوردییە رادیۆ
قاهی ا شە بەهار ساڵچ 1958دا دامەزراواس نەس شە سەراتا
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هاوینچ 1957داس ئەەەرچچ سێ گەس شە بەیدارانچ بەیچ
گوردیچ رادیۆ قاهی ا واس هۆییار بابا گە ەۆ بە
د.ئێزادینچ ەوتووا ساڵچ  1957بووا وس بەڕ ز محەم ەد گەری
ساڵچ 2004
یەیدا بە ەۆڤار "گۆنگ ا" (ژ 30 .و  31و 33
ل )15ەوتووا رادیۆگە شە  1957/6/1گەوتوواتە گارس تەنانەا
جەمال ئەبدوشناس بەو یاندا شەەەب مەال م ەفا بارزانچ
شە گاتچ ەەڕانەوایدا شە سۆڤێ ەوا بۆ ئێ ا شە  1958دا
ەوتبوو بەرنامە گوردییچ رادیۆ قاهی ا شە 1957دا داس چ
بەگارگ دووا{سەرنجی :پشۆۆیەس شە ەۆڵەمێشداس بەیێۆچ ە نگ
شەژیننامە هومەر یێی ووسس چاپچ یەگەمس سو د 2010
الپەڕا( )42بدا} .ز ر بەداەەواس شێ ادا ناچارم باسچ هێنداس
گ داوا ئیزادین بۆەمس گە شەالیەگەوا ەۆ بەهاوڕ چ منداڵیچ
و د س دادایە قەڵەم و شەالیەگچ دیۆەوا بوە انچ ەەمژانە و
ساویلۆانە هەڵدابەس ێ بۆمس واس ئەوا گە شەال د .ئازاد
ئەح ەد و د .سەروار ئەبدوشال ەوتبوو  :باوگچ جەمال نەبەز
شە ت گیاوا هاتوو  .ت گەگا
ت س بوواس باوس و باپی
شەسەردامچ ئۆس انییدا بە پارا و یارمەتیچ پش یا ە توو س
چۆنۆە ت س بوو  .ئەز شەبارا بنەچە و راچەڵەگچ ەۆمەوا
شەم بی اواریینامەیەدا زانیاریی داوا؛ باوگ حاجچ تۆفیقچ
گوڕ مەح وود ئاەا دزاییە و دایۆچ باوگ ئامینەەانچ تازا
داوڵەمەندا گە بە"باجچ پی ز"بانگ گ اوا .پایا شەدایۆبوونچ
هەر گەسێو واس گوردس ت سس رووس  ...ه دس نە یانازییە و نە
نەنگیچ؛ چۆنۆە ئەوا ر ۆەوتێۆە و بەس .ئەو شە چین شەدایو
بچ چینییە .پایا بوە ا گ د و ق ە هەڵبەس ن و تێیێنیچس
میابن بوونەتە تایبەتۆاریچ دوگ ۆر ئێزادین .هەر ئەواش بوو
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گە شە سووریا وا شە مام جەالل تاڵەبانچ گ د یەپازشەیەس شە
بناەو چ د.ئێزادین بدا .چۆنۆە د.ئێزادین ال ر ین بەدرەا
بوە انچ بۆ مام جەالل گ دبوو ەوتبوو مام جەالل ەوتوویەتچ:
ر یە ەا سییوڕ ناتۆیە .ئەز ز رم پێناەۆیە گە ئیزادین
ئەم جۆرا ق ە هەڵبەس نانە گ دووا بە ەوو و ر وی چ ەۆ .
شەهەموو سەی ت ئەوایە گە د .ئێزادین نازانێ گەینێ ەۆ
شە ئێ اقەوا چوواتە سووریا .ئەواتا شە الپەڕا " 76بەیێو شە
یادای ەگان "دا دابێژێ گە شە گۆتایچ ساڵچ 1956دا چوواتە
سووریاس دیارا گۆتاییچ ساب مانگچ (12د ەمبەر) یا
(11نۆڤەمبەر) داە ەوا گەچچ شە الپەڕا ()63دا دابێژێ" :شە
تش ینچ یەگەمچ 1956دا ناچار بووم رووبۆەمە یام" .تش ینچ
یەگەم (ئۆگ ۆبەر) مانگچ دایەمینەس بە م ئەز گە شە یەگچ
مانگچ تەباخ(ئاب) واتە شە مانگچ هەی دا شە یام(دی ەی )
بوو.
شەوێ
بوو
دامێو
ز ر
د.ئێزادین
بوومس
هەردووگ ا (د.ئێزادین و ئەز) شەەەب ر ین بەدرەا نامیلۆە
"گیای االگ اد"ما ب د بۆ پۆس ەەانە بێ ووا .ئەز شە هەف ە
یەگەمچ مانگچ ئەیلوول(مانگچ نۆیەم) بەهۆ داس پێۆ دنچ
ەو ندنەوا شە قوتابیانە نێواندییەگاندا ەەڕامەوا گەرگووس.
بەمەدا دارداگەوێ ق ەگانچ جێچ باواڕ نین .بێجگە شەوا شە
"بەیێو شە یادای ەگان " د.ئێزادین دا ەەشێو ەۆهەڵۆێشا و
ماس اوگ دنچ بۆ پارتچ و یەگێ یچ تێدایەس گە ئەوس گاتچ ەۆ س
واس دارو شچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا و رژ چ سۆڤێتس بە
ئایۆ ا دژایەتییچ پارتچ و یەگێ یچ و سەرگ داگانیانچ داگ د.
هەر بۆ ن وونە :شە ل  207ا  208داس ەوایە گۆمۆنی ەگانچ
ە وواتە پاڵچ گە "پارتییەگا "
هاوحیزبچس تۆمەتیا
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ە وویانەتە نێو حیزبچ گۆمۆنی ەوا....ها ها ها .شە الپەڕا
()206دا داڵێ :گە شە گۆتاییچ 1965دا هات ەوا گوردس ا یەڕ
داس یپێۆ دبوواوا .باسچ ئەو ر ۆەوتنەم ال بارزانچ نەم
گ دس رایەگچ ز ر ورد و زی اگانە دامێ گە شەگاتچ ەۆیدا
باسچ داگەم" .وادیارا د.ئێزادین راو ژگەر نهێنیچ مەال
م ەفا بارزانچ بووا .یایەنچ باسەس شەو ماوایەدا گە شە
سووریا و شوبنا بووم ەەشێو گەس ناسچ شەوانە :مەمدووی
سەشی س ئەح ەد نامچس قەدر جا ( 08.09.1972ا  )1911گە
ئەمچ دواییا دژ بە گورداگانچ دیۆە بوو واس ئاپۆ ئۆس ا
سەب یچ و ر ین بەدرەا وس ەەشێو ق ە نایای ە داگ د
شە دژیا و ز ر پەسنچ ەۆ و ەاشید بەەدایچ سۆ تێ پارتچ
گۆمۆنی چ سووریا دادا.
شەهاوینچ 1956دا گە ماوایەس شە سلێ انچ بوومس دانگچ
ەەشێو گەس بە دازەە دانگوارە تۆمارگ دس شەوانە :ئەح ەد
یوگ (دوگ ۆر یۆ) ( 1910ا  .)1989هۆن اوایەگچ ئەح ەد
گە بەدانگچ ەۆ شەماڵچ ئێ ە ەو ندییەوا بۆمس بەم
یوگ
یێوایە داس پێداگا" :من گە گوردمس گوردایەتی ەۆیداوێ.".....
هەرواها دانگچ مامۆس ا ەیو موگ یانچ ( 1920ا )24.07.1977
هەر شەماڵچ ەۆما گاتێو گە مامۆس ا ەیو بەبۆنە پ سە
مامۆس ا رافی حیل چ( 1898ا )04.08.1960یەوا هاتبوو بۆ
سلێ انچ و شە ماڵچ ئێ ە میوا بوو .مامۆس ا ەیو راەنە شە
هێنداس هەڵو چ ەەڵۆچ سلێ انچ ە ا .دانگچ واس ا
ئەوڕاح انچ ەامە سنەیچ(ئاسنگەر و ق ەەۆش و ەاڵ ەزا ) گە
جاروبار داهاا بۆ سەردان شە ماڵەوا وس بەو بۆنەیەیەوا
ژمارایەس شە هاوڕ ۆان داهاتن و گۆڕ ۆچ ەۆییهێنەرما
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پێۆداهێناس ئەوای تۆمار گ د .یەگێو شە بەسەرهاتەگانچ مام
ئەوڕاح ا ئەوابووس جار ۆیا شە ساڵچ 1953دا ب دوویانە بۆ
چەرمەەا بەنێو سەی انەواس گەچچ گە چوواتە ئەوێ چلە
م دنچ س اشین دارچووا .مام ئەوڕاح ا داڵێ هاواریانداگ د"
و
س اشین باوگ انە" .ئەویش شووسوبار و بەجێیهێش وو
ەەڕاواتەوا سلێ انچ.
ئەم دانگانەو دانگچ ئوس اد بەیی مویی و؛ باسە ەۆیەگانچ
ئەو سەردامە گە شە سلێ انچ بەجێ هێش بوو وس ساڵێو
شەمەوبەرس ەویۆەگان هێند ۆیا شەەەب (ژمارایەس و نە ئەو
سەردامە) بەهاوبی ئەبدوڵ چوارتایچ و گاسێ چ دانگەگا بە
بۆمس ز ر سوپاسچ
هاوبی ب وسۆە ئیب اهی دا ناردیا
ەویۆەگان و ئەو دوو هاوبی ا ەۆیەوی ە داگەم.
 139ـ سەفەرێك بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران
شە هاوینچ ساڵچ 1957دا سەفەر ۆچ ر ژهە تچ گوردس ا و
ئێ ان گ دس بە ەوس اویچ و قەس یی ین دا چوومە گ مایا .
شە گ مایا فەت ئەشیچ حەیداریچ ز واجۆیی شە ماڵەگە
ەۆ دا گە شە ەەڕاگچ ئایچ ئەشەگ یو(چ اغ ب ) بووس
چاوپێۆەوا .ئەم بەڕ زا دیوانچ مەال پەر شانچ گورد
چاپۆ دبوو .بەر شەوا بی ەال س دانەیەگ شەو دیوانە شە
دوگانچ گاسپۆار و گڕ بوو .گە ەەڕامەوا سلێ انچ دام بە
مامۆس ا نەج ەدین مەال بە دیاریچ .بەڕ ز فەت ئەشچ ز ر
دڵیۆش بوو بە سەردانەگەم وس ەوتچ دایەوێ گەشەپوور
گوردیچس ئەوا داس چ شەنێوچوونچ نەەەیش وواتێ زیندوو
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بۆاتەواس بە چاپۆ دنیا  .گە چوومە ماڵچ بەڕ ز فەت ئەشچ بە
تاگ چ چووم؛ چۆنۆە گ مایا ئەو دامەش یار ۆچ ەەورا بوو.
شە تاگ یهاژ راگەم پ سچ تۆ گوردیت؟ ەوتچ "گ مایانی س ئەو
گ مایانچ بێ گوردا" .ەوت "بێجگە شە گورد ەەڵۆچ دیۆەش
هە ؟" ەوتچ :ژمارایەس فارسچ داوشەمەند هاتوو بۆ گ مایا
دوگانیا بەگ ێ ە تووا و ەەریۆچ بازرەانین و دایانەوێ
بەهۆ مەزابچ ییتەوا ەۆیا شێ ا نێزیو بۆەنەوا .بە م
ئەما هێندا ئەجەمەگا (تورگە ئازارییەگا ) دژ بە گورد
نین .شەەەب ئەوایدا هیییا ناتوانن تەف اما بدا " .گەزانچ
شە بایوور گوردس انەوا هاتوومس گاتێو دابەزی س وی چ پارا
وارنەە ێ شێ س ەوت س "ئەوا هەر نابێ وس ئەوا بەسە بۆ من گە
تۆ ئەو هەس ەا هەیە"س پاراگەم بۆ ە ە سەر ئەو گوینە
شەسەر دانیش بووم .شە گ مایا چوومە هۆتێلێو گە شەسەر
یەقامە سەراگییەگە بووس نێو هۆتێلچ "هەقیقەا" بوو.
ژووراگانچ سەراوا دارەەیا شەسەر باڵۆۆنێو هەبوو گە
بەسەر یەقامەگەدا دایڕوانچ .دراوسێ ژووراگەم گە هاتە سەر
باڵۆۆنەگە بەرەچ ئەف ەریچ شەبەردابوو .گە س وما شەیەس
گ د و بە گوردیچ ق ەمۆ د شەەەڵچس ئەویش بەگوردیچ
گ مایانیانە وارامچ دایەوا .گە پ سیار گ د شێ ەەڵۆچ گو
و زانچ "شەودیواوا" هاتووم؛ ز ر پێچ ەۆش بوو .ەەشێو باسچ
گوردما گ د وس یانازیچ بەەۆیەوا داگ د گە گوردا .بە م
ەوتچس" گە تۆ باسچ گورد داگەیت ئەوا شەسەر سەرمس بە م
تۆایە نێو گوردس ا مەهێنەس چۆنۆە بەوا دڵ ەنگ داب ".
ەوت " بۆچچ؟" ەوتچ "گوردس ا باش داناس س ەۆم شەوێ گارم
گ دووا .ەەڵۆەگە ز ر ە اپن .ز ر پی ۆە و پووشەگینس ەوو
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ناگە نەواس ب سییا بێ "......دوایچ تێگەیش گە مەبەس چ
سنەیەس چۆنۆە هەر ئەو س انە شەالیە رژ چ ئێ انەوا بە
گوردس ا نێوداب ێ .ەوت "ئەوا حۆوومەتچ ئێ ا ئەوا
گوردس ا  .مەبەس چ من شە
گ دووا بۆ بیووگۆ دنەوا
گوردس ا گوردس انچ ەەورایەس گە ئێ اش (گ مایا ) و
گەرگووس و گوێ وگوێ داە ەوا".
ئەو یەوا شە گ مایا مامەوا گاتێو بوو گە بەر ئایوورا
ییتەگا داگەواس شەپڕ هەرایەگچ ەەورا دروس بووس هەزارا
گەس بەسەر یەقامەگەدا داڕ یش ن و داە یا و شەەۆیا دادا
وس ی ێۆیا داەوا و داەوتەوا گە هەر د ڕ دووامی
شەبی ماوا .ئەواش ئەمەیە" :گەربەال ئی شەو ییوانە و
قوڕپاس" .شە گ مایا چووم بۆ دی نچ "تا واسا " گە
فارسەگا گ دوویانە بە "طا ب ا " .شە گ مایانەوا چووم بۆ
"سەنقوور گوشیایچ"" .تا واسا " ەۆڤانیچ شە گۆنینەیچ
فەرهەنگچ گورد و گوردس ا دادا .ئەوجا بە پاس شەەەب
نێزیۆە  20گەس ر ە تە بەر بەراو سنە .شەڕێ چەند جار و
گورسیچ داە انە بەر پاسەگە و پاسەگە داواس ێندرا .بەمەیا
داەوا"عوارض یه دار " واتە" :بەرهەڵ چ یاراوانیچ" و
داوا پارایا داگ د .شەبی م نەماوا پاراگەیا شە ئێ ە
داسەندس یا شە شێیوڕ پاسەگە .ز ر دڵ ەۆش بوو گە ەو شێ
دابووس دانیش ووانچ نێو پاسەگە هەموو بە گوردیچ ق ەیا
داگ د .بە نێزیۆە ( )5دامژمێ و بگ ا پ ەەیش ینە سنە.
شەوێ چوومە هۆتێلێو نێواگەی بی نەماوا .بە م هەرزوو
پیاو ۆچ ەەن بە داف ەر ۆەوا هاا وس ەوتچ گارمەند پۆشی ە
و شە پێشەوا بە فارسیچ پ سیار گ د؛ ەوت بە گوردیچ ق ە

475

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
بۆە .ئەوجا ەوتچ" :نێوا چییە و شەگو وا هاتوویت و بۆچچ
هاتوویت و چەند ر ژ دامێنی ەوا" .ەوت "بەبۆنە سەفەر ۆەوا
گەو ا بۆ ئێ ا دایۆەم حەز داگەم ەەشێو یو ن ببین " .ق ە
نەگ د و ر یشت .گە بە یەقامە سەراگییەگە سنەدا داەەڕام
و ەو شە ق ە ەەڵو دابووس هەس بەوا داگ د گە سنە و
سلێ انچ شەبارا ق ەگ دنەوا بە گوردیچ واس یەگن؛ هەموو
هەر بەگوردیچ ق ە داگە ( .دیارا ئەمە ق ە  56ساب
س پارتچ و
شەمەوبەراس نازان ئێ ەش چۆنەس چۆنۆە دابی
یەگێ یچ گە ئەمە  22ساڵە بوونەتە داسە تدارانچ بەیێۆچ
بایوور گوردس ا س شەوانە سلێ انچ گە یەس ماڵە ئارابیچ
تێدا نەبووس بیانییەگچ یەگجار ز ریا ؛ بێ نەەشە و پال س
هێناواتە سلێ انچ گە ز ربەیا داوڵەمەند و ەانوو و دوگا و
زاوییا گڕیوا و ئاراب و ت س قوتابیانە تایبەتییا بۆ
گ اواتەوا گە بە ئارابیچ و ت گیچ و ئینگلیزیچ داەو نن و
زمانچ گوردیچ ەاڵ ە پێداگ ێ).
شەیێوازار گوردیچ سنە و ئاواز داربڕینچ ویەداس بە
تایبەتیچ ژنەگانیا ؛ جۆرا یی ینییەس هەیەس گە ئەمە بەال
منەواس تایبەتۆار ۆچ گوردییچ سنەییانەیە .ئەمەش بەڕ نچ شە
ەۆرانییەگانیاندا دیاراس رانگە هەر شەبەر ئەم هۆیە بووبێ گە
ئەشیچ ئەسۆەر
شە منداڵییەوا حەزم شە دانگچ سە
گوردس انیچ گ دووا.
بەڕ ۆەوا شە سنە گامی اگەم شە گارگەوتبوو ب دمە دوگانێو
چاگچ گ داوا بۆم وس گەزانچ ەەڵۆچ "ئەودیوم" هەرچەند گ دم
و گۆیام "پووڵچ" وارنەە ا شێ س ەوتچ" :تۆ ب امانچ".
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شە سنە چوومە ەزمەا ئایەتوشال مەرد خ گە ماوایەس
شەوابەر ویەنامە(فەرهەنگ) یەگچ ەەورا گوردیچ ا فارسیچ
بە داس نووسچ ەۆ و ر نووسێۆچ تایبەتیچ بەەۆ ؛ چا و
ب وگ دبوواوا وس شە سلێ انچ دی بووم .ماڵەگە شە ەەڕاگێو
بووس نێو "بەر دوگانەگا " بوو .گەزانچ "شەودیواوا" هاتووم
ز ر پێییۆیبوو .بەڵێنچ دا ئەوا پێیبۆ ێ بۆ ەزمەتچ زمانچ
گوردیچ و فەرهەنگچ گورد در یچ نەگاس بە م ەوتچ "دارفەا
ز ر گەم و بواراگەش ز ر تەسۆە" .ئەویش دایگوا"ئەو
ئازارییانە ەۆیا بە ت س دازاننس گە ت گیش نینس بوونەتە
بەرد ر گ شە بەردام هەموو هەوڵدانێۆچ گورددا وس رێ شە
هەموو ی ێو داە گە بەگوردیچ نووس ابێ" .شە سنە بەەەشێو
یو ندا ەەڕام شەوانە "هاجەرا ەاتوو " گە ئەمە یو نێۆچ
مێژووییە .هاجەر نێو ۆە بۆ پیاویش و ژنیش بەگارداب ێ .گە
شێ ادا داەوت ێ"هاجەرا ەاتوو " دیارا مەبەست ژنێۆە.
هەر شە نێزیو یاراگەواس چیایەس هەبووس گە شەوێ بە چیایا
داەوا "گێف" واتە "گێو" .شەو یو نانە گە شە سنە چوومە
سەردانیا س پەرتۆگی ییچ "ە یقچ" (غ یقیچ) بوو .گە چووم و
ەەریقچ
مام
گ دس
گوردی
پەرتۆگچ
پ سیار
بەسەرسوڕمانێۆەوا پ سچ شێ س "جەنابت شەگو وا هاتوویت؟"
ەوت "شەودیواوا" .زوو تێگەیشت .ەوتچ "دافەرموو جارێ
دانیشە" .چاییەگچ بانگ گ د بۆم و ەوتچ" :بەە چ تۆ ەەشێو
بای ا شە ئێ ە گە ئاوا بە ئایۆ ا باسچ پەرتۆگچ گوردیچ
داگەیت .چۆنۆە ئەو باسە ال ئێ ە باسچ سەرا".
شە سنەوا چووم بۆ مەهابادس بە م هەر شە دارەە یار
پاسەوانەگا ر یا نەدا پێ بی ە یاراگە وس ەێڕامیانەوا.
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بە م شە تارا ماوایەس مامەواس چوومە زان گە تارا و بە
نامەەانەگە زان گەگەدا ەەڕام گە ەەشێو داس نووسچ گۆنچ
تێدابووس بە م هیت داس نووسێۆچ گوردی نەد  .سەرنجڕاگێش
ئەوابوو شە ەۆڕاپانێۆچ تاراندا ر ژانچ یەم ە (گە ئەمەم دوو
جار دیچ) ەەڵۆێۆچ ز ر گۆ دابوونەوا و پ سیارم داگ د شێیا
دایانگوا جووشەگە (گەشی چ) و گە س ویا شەیەگداگ د
دایانگوا "یەبەا یاشۆم" {سەرن  :تێبینچ :یەبەا"یەم ەیە گە
بە ئارابیچ "سبت"ا و "یاشۆم"یش "سالم"ا بە ئارابیچ  :ج.} .
شە ق ەگ دندا شەەەب ز ریا بەرە ییا بۆ یا ئێ ا داگ دس
دایانگوا یا ئێ ا شەەەڵیا بایە.
شە تارا چوومە سەردانچ دوگ ۆر جافەر محەم ەد گەری
شە بەەدا ژیابووس ئەندامچ
فەیلیچ گە گاتچ ەۆ
سەرگ دایەتیچ پارتچ بووس چەند ساڵێو شەوابەر
وا تینامە(جن یة) ئێ اقیچ سەندرابووواوا شێچس و شەتارا
بەنێو جافەر راح انچ یەوا بژیشۆیچ داگ د .شەحەبیبچ
ب ا نێونیشانی وارە تبوو .سەراڕا داربەداریشچ توانیبوو
شە تارا جیچ ەۆ بۆاتەوا و بە ڕانجچ یانچ ەۆ بژ .
گە ەەڕامەوا سلێ انچس شە هەف ەنامە "ژین"دا وتار ۆچ تێژم
دژ بە رژ چ یا ئێ ا نووسچ شەژ نێو "یاریۆ د بە
ئاە "دا.

 140ـ رەهەندەکرام بۆ زوبێر ،سەر سنووری کوەیت
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دژ بە چاالگییچ ر ینبی یچ و رامیاری س وازاراتچ زانیارییچ
ر ژ
ئێ ا (وزارا اش ار ) بە فەرمانچ ژمارا ()43340
 1957/10/9بڕیار ۆچ بەڕ وابەرانە دارگ د بۆ ەواس نەوام شە
گەرگووگەوا بۆ زوبێ (بەس ا) گە دابوو شە  1957/10/16دا
بی ە سەر گاراگەم شە قوتابیانە نێواندییچ زوبێ س بە م بۆ
چەند ر ژ و ەەڕامەوا سلێ انچ .شە بەدبەە یچ گورد ر ژ
 1957/10/18گاراساتچ الفاو سلێ انچ قەوما گە وا شێ ادا
باسێۆچ داگەم.

 141ـ فاوە نەگریسەکەی سلێمانی
 18ئۆگ ۆبەر ساڵچ  1957بوو .هەموو چەند
پاینیواڕ
ر ژ و بوو گە وازاراتچ زانیارییچ ئێ ا س بە پێچ "فەرمانێۆچ
بەڕ وابەرانە" س انچ گەرگووسس بڕیار دوورە نەوا منچ
شە گەرگووگەوا بۆ زوبێ شە  1957/10/9دا دارگ دبوو .گە ئەو
بی بۆ بەەدا وس وازنامە
بڕیارنامەیە درایە داس ؛ وی
ەۆم شە گار مامۆس ایەتیچ بدام بە وازاراتچ زانیاریچس
ئەەەر هاتو رازینەبوو بەوا فەرمانەگە بگۆڕ بە ەێڕانەوام
بۆ گەرگووسس یا ەواس نەوام بۆ یو نێۆچ دیۆە گوردس ا س
تەنانەا گو ا د یەگیشس بە م ەوت س با جارێ بی بۆ
سلێ انچ وس چەند ر ژ و شەنێو دایۆ و ەویۆەگان دا ب وس
بی وڕا وانیش واربگ م شە بارا وازهێنان ەوا شە گاراگەم.
چوومە سلێ انچ وس چەند ر ژ و ال دایۆ و ەویۆەگان
مامەواس شەبارا ەواس نەوام بۆ زوبێ گە یار چۆەیەگچ
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بەس ایە و شەسەر سنوور گو ە؛ ەوتیا ؛ "ئەوا ەواس نەوا
یو نچ گار نییەس ئەوا یاربەدارگ دنەس مەچۆ بۆ ئەوێ" .چەند
ر ژ 18
ر ژ ۆچ دیۆە شە سلێ انچ مامەوا .پاینیواڕ
اا
قەراەچ(08.04.2004
م ەفا
مامۆس ا
ئۆگ ۆبەر؛
 )08.12.1921گە شە ئەم یۆا ماس ەر شە ئابووریچ رامیارییدا
وارە تبوو و شە دوانیواندیچ سلێ انیچ گ ابوو بە مامۆس ا
زمانچ ئینگلیزیچ .هاتبوو بۆ الم بۆ سەردا س هەور ۆچ راش
بەر ئاس انچ ە ا و شەپڕ گ دییە شێزمە بارانێۆچ بەەوڕام
وس ماوایەگیش تەرزایەگچ ەەورا واس ەڕابەرد دابار وس
ماوا دامژمێ و بارانەگە در ژایۆێشا .ئەوجا بارانەگە
با بیین
ەۆیچ گ داواس مامۆس ا قەراەچ و ئەز ەوت ا
پیاسەیەگچ بەردارگچ سەرا بۆەینس گە ەەیش ینە بەر ەەراجچ
ئەسحابە سپچس گەری ە فەندیچ دراوسێ ا (باوگچ دوگ ۆر
ئەنوار و گاس بورها ) بەراوڕووما داهااس ەوتچ" :ئەوا داچن
بۆ گوێ؟" ەوت ا ؛ "بۆ بەر دارگچ سەرا"س ەوتچس "بەردارگچ
سەرا چچ؟ بگەڕ نەواس بگەڕ نەوا؛ الفاواس الفاو .نیوا
ا بزانین چییە .گە
سلێ انچ الفاو ب د " .نەەەڕاینەوا و وی
نەە ێۆچ دیۆە چووینە پێشەواس دی ا الفاو شەسەراواس واتە شە
یاەچ ەۆیژا و ەەڕاگچ مەڵۆەندییەواس ز ر بە ەوڕ و بە
شووراشوورس بە یەقامچ گاوادا و بۆ ەواراواس بەراو بازاڕ
داەوڕایەوا بە م نێوچە ئاس بەرزاگانچ سلێ انچ نەە تەواس
الفاواگەس بێجگە شە منداب و ەەورا و م یشو و گورسیچ و مێزس
راپێیداگ د.
ەەشێو ی چ قورس و سووگچ شەەەب ەۆ
ەەڵۆەگەش واقیا وڕمابووس نەیاندازانچ چ بۆە  .شەو گاتەداس
مامۆس ا قەراەچ ەوتچ؛ دابێ بیێ بۆ ماڵەواس تا بزانێ
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بارود ەچ ماڵەگە شە چیدایە وس ر یشت .ئەزژ بی م شەوا
داگ داوا چچ بۆ ێ بایە .شەو ر ژادا شە سلێ انچ چەند
گەسێو هەبوو گە ئارابانەیا هەبووس واس ئەشچ فایز و
گەیوفە گو س بە م ئارابانەگا هێند ۆیا بەر الفاو گەوتبوو
وس گار ەواس نەوا ب یندار و م دوو و ەنۆاو بە ئارابانە
نەداگ ا .ئەو ما نەش گە ت ومبێلیا هەبوو بە ژمارا ز ر گەم
بوو  .دایۆ س راوانچ یاد بێس ت ومبێلێۆچ گڕیبوو بۆما ؛ چۆنۆە
گۆتاییچ هەف ەگا بە ز ریچ شە گەرگووگەوا داچوومەوا
سلێ انچ وس زوو زووش هاتوچۆ قەراە ا داگ دس ت ومبێلەگە
بەداست گەماشەدینچ ب امەوا بوو .چۆنۆە گەماشەدین هەر شە
شە فی ەریچ و ت ومبێلهاژ تن داگ د.
منداڵییەوا حەز
گەماشەدین ئەو ر ژا چوو بوو بۆ ماڵچ ەاڵە حەگی گە چەند
هەنگاو و شە ئەسحابە سپییەوا دوور بوو .گە د زی ەوا ەوت ؛
"گەمالس ئەمڕ ر ژ تۆیەس گە بەت ومبێلەگە بگەڕ یت و بزانیت
گێ بەرگەوتووا و پێوی چ بە یارمەتییەس هەڵیبگ یت و بیبەیت
بۆ نەەۆییانە سەراوا"س ەوتچ"بایەس بەسەرچاو" .ەۆی
چەند دامژمێ و ەەڕام بەنێو یارداس هێنداس ەەڕاس الفاویا
بەرنەگەوتبووس بە م ئاواگە چووبووا نێو دوگانەگانچ بازاڕ و
قەی ەرییەگا وس ەەشێو زیانچ ەەیاندبوو بە دوگانداراگا س
پایا چووم بۆ نەەۆییانە سەراوا .گەماشەدینچ ب ای س ئەو
دوو پاینیوایەو ر ژ دوایچ ەەریۆچ
ر ژا هەتا گاتژمێ
ەواس نەوا ب یندار و پەگۆەوتە و م دوو بوو بۆ نەەۆییانە
بۆ
و گەمال دایهێنا
زیندووبوو
سەراوا وس شەوانە
و گار و یو نچ
نێو و تەمە
نەەۆییانەس پ سیار
نیش ەجێبوونیان داگ د وس شە سەر گاەەز و دامنووسین.
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بەپێچ ئەو ئامارا گە حۆومەا ب ویۆ داوا( )25گەس ەیانیا
شەداست دابووس شەەەب ژمارایەگچ یەگجار ز ر ب یندارس بە م
گەماشەدینچ ب ام گە ەۆ شەنێو گاراگەدا بووس دایگوا؛ ژمارا
بوو  .یایەنچ باسەس
شە ( )35گەس پ
گوژراواگا
نەەۆییانە سەراواس تاگە یەس ت ومبێلچ نەبووس گە شە
گاتێۆچ وا تەنگانەدا بۆەو ە ف یا ەەڵوس پۆشی یانەش تەنێ
جێبێو و س ێشنێۆچ هەبووس حەمە فەراجەفەندیچ گە ەاوانچ
ەەراج و ت ومبێل و م ڤێۆچ نیش انپەروار و ەێ ەواز بووس
ئەویش گەوتە ف یاگەوتن و ت ومبێلێۆچ ە ە ەزمەتچ نەەۆش
و م دوو ەواس نەواوا بۆ نەەۆییانەگە.
 142ـ خەزەبوڵاڵیە ،خەزەبوڵاڵ
یایەنچ ەۆتنەس گە ر ژ الفاواگە و ر ژانچ دوا الفاواگەش
داپ سچس هەموو ەەمبار و ماتەمینیچ
ەەڵۆ
بی ورا
دایگ تبوو وس ز ر گەس ەوناهەگەیا داە ە ملچ حۆوومەا
گە هیت هەوڵێۆچ نەداوا بۆ دروس ۆ دنچ بەربەست بۆ ئەو
جۆرا رووداوانە گە پێشبینیۆ او س بە م حۆوومەا
ف یانۆەوتووا .سەی ئەوابووس یەس دوو مەال دایانگوا
ئەوا"ەەزابوڵ یەس ەەزوبوڵ " بەرامبەر بەو ەوناهە گە شەم
یارادا داگ ێ" .ەوناهەگەش چچ بوو؟" گیانچ سلێ انچ گ اسچ
گورا شەبەر داگە س قۆڵیا رووا و هەتا ئەژنۆییا رووتەس
ئێد ەوا چۆ ەەزاب ناە ێ؟" .بە م ق ە ئەوڕ ژایا دژ بە
ژنا هیت گارگ د ۆچ نەبووس واس ئەوڕ گە ژنۆوژیچ بووا
بەباو .بەپێچ هەواڵێو گە ر ژنامە "میدیا" (ژ )340شە
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2008/5/27دا ب ویۆ دوواتەوا شە ساڵچ  1991اوا تا ساڵچ
 )12500( 2007ژ شەبایوور گوردس ا بەبیانوو "ئاوڕوو
یش نەواوا" (یەرا ) گوژراو .
 143ـ حکوومەتی بەخدا و کارەساتەکەی سلێمانی
بۆ ئێوارێس بابیێین یاەوس گااتژمێ ( 22واتە  )10رادیاۆ بەەاداس
گە ئەو سااەردامە شە هەمااوو ئێ اقاادا یەس رادیااۆ هەبااووس ئەواش
شە بەەاادا شە ەەڕاگااچ ساشحییە(صاااشحیة) و هااچ حۆااوومەا بااووس
شەدوا دانگوباسااااەگانیداس واس ئەوا یاااا ێو شە و تێۆااااچ دوور
قەومااابێس هەواشەگە ب وگاا داواس گە تااا ئێ اا ەش داساا پێۆچ
ویااەگانی شەبی ا ماااواس ەااوتچ" :نأسااف ذاع نااا هااذا اشیب ا "....
(پێ اااا ناەۆیاااە گە ئەم هەواڵە ب وداگەیااانەوا )....ئەوجاااا بە
گاااورتیچ و باااۆ مااااوا ەاااوشەس و نیو اااو باسااایۆ د .سااا اندار
ئەوگااااتە سااالێ انچ شیاااوا شەیاااۆ ئەبااادوشوموتەشیب ئەماااین
ئەشهایاا چ(عبداش طلب أمااین اشهایاا ي)( 20.04.1980ا )1906
بووس گە ەزمێۆچ نێزیۆچ بنەماڵە یانشینچ ئێ ا و مامۆسا ا
یاااا فەی اااەب باااوو .ساااەر گڤەژی انچ ئێااا ا ؛ ئەشیاااچ جەوداا
ئەییوبچ باووس گە باۆ مااوا یاەش مانگێاو گاابینەگە شەگااردا
باااوو .دوو ساااێ ر ژ پااااش گاراسااااتەگەس دوو ڤەژیااا ناااارد باااۆ
ساالێ انچ گە هەردووگیااا ئاااراب بااوو س بەڵێنیااا دا گە بی اات
هەزار دینااارس واس پێشااەگیچ باادا بە شێقەوماااوا وس ەااانو بااۆ
ئەوانە دروساااا بۆە س گە ەانوواگانیااااا گەوتااااوونەتە بەر ئاااااو.
بڕیااااریش درا شە هەماااوو ئێ اقااادا پی ااااس بەڕا اااژ ( )50هەزار
دیناااار گاااۆبۆ ەوا .باااۆ پشااا گی یچ شێقەومااااوا س شیاااژنەیەس شە
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ساالێ انچ و بەەاادا بااۆ گااۆگ دنەوا پی اااس دروساا ۆ ا  .زیااانچ
ەەڵااۆەگە بە یەس ملیااۆ دینااار ەەمیێناادرا .ئااا شەو گاااتەدا بە
تەمااا بااووم نااامیلۆە "ەو نااداواریچ بە زمااانچ گااوردیچ" گە شە
ماااانگچ ئاااابچ 1957دا شە گەرگاااووس شە نووساااینچ بووباااوومەوا
شەبەەاادا باایەمە ژ اا چااا  .ر ژ  10/23چااووم بااۆ بەەاادا بااۆ
بەدووگەوتنچ گاار ەواسا نەوام باۆ زوبێا وس نامیلۆەگەیا با د
بااااااۆ چاپیااااااانە "اشنااااااور" گە شەچااااااا دارچااااااوو بە مااااااایە و
داسااااا ۆەوتەوا گە هەماااااوو ( )50دیناااااار باااااووس بەەشااااای بە
شێقەوماوانچ الفاواگە و ناردم بۆ مامۆس ا یێخ محەما ەد ەااب
گە سااەر گچ شیااژنە پی اااگۆۆگ دنەوا بااوو شە ساالێ انچ .شەسااەر
بەرەااچ نااامیلۆەگەش نووساای گە ئەمە بااۆ ئەو ئامااانجەیە .هەر
ر ژ و دوا چوون بۆ بەەادا؛ رادیاۆ بەەادا باساچ ئەوا گا د
گە ئەو ر ژا  /24ئۆگ ۆبەرس واسچ ئەبدوشتیال چووا باۆ سالێ انچ
بۆ دڵنەواییچ ەەڵۆەگە.

 144ـ لەبەخدا چووم بۆ وەزارەتی زانیاریی
شە وازاراتچ زانیاریچ گاربەداس چ پێواندییدار بە گێشەگە
منەواس ئارابێۆچ ییتە بوو نێو ئەبوود(عبود) زاشزاشە بوو .گە
چووم بۆ ال و باسچ گێشە ەۆم گ د بۆ س ز ر بە تووڕایچ و
دوژمنانە هاتە داست .شێ ادا نامەوێ بەدوور و در ژیچ
شێیبدو س چۆنۆە شە "باسنامە چەند ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا و
بەسەرهات "دا و چەند جێیەگچ دیۆەیدا باس ۆ دووا .گورا
وگ مانجیچ ەوتچ" :ئەەەر واس مامۆس ا نەچیت بۆ زوبێ س ئەو
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دامە جلۆچ سەربازیچ داگ ە بەرا وس واس سەرباز راوانە
شەسەرەۆم بۆەمەواس ەوتچ" :گاتچ
زوبێ داگ یت" .گە وی
نو ژ نیواڕ یەس نو ژاگەم داچێس گات نییە بۆ ق ەگ د
شەەەڵت" .هەر بەم بۆنەیەواس ەەشێو پەسنچ حۆوومەتچ ئێ ا
و نوور پایا دا .گەچچ پاش گوداتا قاس بوو بە
 .بەڕاس یچ؛ ئایچ
گۆمۆنی ێۆچ شە شینین و ماو گۆمۆنی
زامانە شە هەموو ر ژەار ۆدا هەر بەدڵچ هەشپەرست و گوڕ
ر ژ داەەڕێ.

 145ـ لەبەخدا چاوم بە مامۆستا رەفیق حیلمی کەوت
شەهاوینچ ساڵچ 1956دا چووم بۆ سووریا و شوبنا وس شە
دی ەی شە هۆتێلچ فەشەس ین و یەرقوشتورد نامیلۆە "گیای
االگ اد" م نووسچ وس هەر شە دی ەی وس بە ر نو نیچ راوانشاد
ئاپۆ ئۆس ا سەب س چاپیانە گەری گەرام د زییەوا وس
بەدزییەوا شەوێ هەزار دانەم شێیاپۆ د .نامیلۆەگەم
پێشۆێشۆ دبوو بە سەرگۆمار می و ئا هەڵگ ناسیۆناشیزمچ
ئاراب جەمال ئەبدوشناس وس شەو نامیلۆەیەدا گە بەنێو
ەواس ەمەنیچ"صامد اشۆ دس اني"یەوا نووسیبوومس باسچ
گوردم گ دبووس چەند ەاڵێۆچ
ەەباتچ رزەارییوازانە
نێوگۆییش شەنێوا ەەباتچ گورد و ەەباتچ ئارابدا بە
سەر گایەتیچ ناس داس نیشانۆ دبووس نامیلۆەگە شەچەند
شەڕ چ ر ین
ر یەگەوا چوو بۆ ناس ەۆ س جار ۆیا
بەدرەانەوا گە شە دی ەی ناسیاواتی ا پەیداگ د وس جاراگچ
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دیچ شەڕیچ پار زار ئەزیز یەرییەوا گە شە ماڵچ ر ین ەا
چاوما بەیەگۆەوا وس نێونیشانچ ەۆم شەبەەدا بەهۆ دوگانچ
ئوس اد بەیی مویی اوا دا پێچ وس بەڵێنچ دا گە نامیلۆەگە
بەداس یچ بگەیەنێ بە ناس ەۆ س چۆنۆە بەو زووانە شەەەب
یاند ۆچ ئێ اقیچ داچێ بۆ سەردانچ .سەتا دانە شە
نامیلۆەگەس شەڕ چ پۆس ە شوبنانەواس نێ درا بۆ رامیارا و
نووسەرا و گارمەندا و ر ژنامەوانانچ ئارابس دانەیۆیشچ
نێ درا بۆ اح ەتیچ سەئید قەزاز گە ڤەژی نێوەۆ ئێ ا بوو.
جا چۆنۆە شەو نامیلۆەیەدا نێو مامۆس ا رافی حیل چ هاتبوو؛
واس سەر گچ حیزبچ "هیوا"س سەئید قەزازس واتێگەیش بووس یا
وایان ێگەیاندبوو گە ئەو نامیلۆەیەس یا رافی حیل چ ەۆ
نووسیو چس یا بە ئاەاداریچ و نووس اوا و چاپۆ اواس ئەمە
شە گاتێۆدا گە رافی حیل چ هیت ئاەا شەوا نەبوو .گە
ەەڕامەوا بەەدا پاش ماوایەس سەفی می شە بەەدا شەڕ چ
نەج ەدین ئەونییەوا گە ب ا محەم ەد ئەشیچ ئەونیچ( 1952ا
()1897باوگچ دوڕڕییە) (گد )15.03.2015:گە هەندازیار و بوو
شە بەەدا و واالتینامە می یچ هەبووس پێواندیچ گ د پێ ەوا
وس شە ئەنجامدا یەگێو شە داەوازییەگانچ من و ئەو هاوڕ یانە
گە ئەودامە گەوتبووینە سەر بی گە راەنەە تن شە مارگ یزم
و رژ چ سۆڤێت و پارتچ و وردابۆرژوا و دارابەەێ یچ گورد وس
هێنانە گایە قوتابیانەیەگچ سۆسیاشیزمیچ؛ شەبار بی و
سەرنجچ گورداواس هاتە دیچس گە ئەواش دامەزراندنچ بەیێۆچ
گوردیچ بوو شە رادیۆ قاهی ا وس ئەمەش ت س و شەرز ۆچ ز ر
ە ە دڵچ داوڵەتە داەی گەراگانچ گوردس انەواس شەئەنجامدا
رژ چ ئێ انیش بەیێۆچ گوردیچ شە رادیۆ تاراندا گ داوا و
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رژ چ ئێ اقیش ماوا دارگ دنچ چەند ەۆڤار و ر ژنامە
بەگوردیچ دا .گە شەبەەدا چاوم بە مامۆس ا رافی حیل چ
گەوا ەوتچ؛ گ دوویانە بە ئەندامچ شیژنەیەس بۆ گۆگ دنەوا
پی اس بۆ شێقەوماوانچ الفاو سلێ انچ .هەرواها دوو بە دوو
باسچ ئەوا گ د بۆم گە سەئید قەزاز چوواتە ماڵەوا بۆ ال و
باسچ نامیلۆە "گیای االگ اد" شەەەب گ دووا وس وا زانیوا
گە مامۆس ا رافی حیل چ نووسیو چ و ەوتوویەتچ ئەم ی ە
دابێ ە هۆ ئەوا گە ئەو گاب ا هارا(مەبەس چ جەمال
ئەبدوشناس بووا :ج ) .داس ێو بووایێنێ و حۆوومەتچ ئێ ا
بڕووەێ و ئەوجا ناسیۆناشی ە ئارابەگا بیێن :ەۆ ئەواتا
گوردیش رازین بەوا .مامۆس ا رافی حیل چ دڵنیا گ دووا گە
ئەو داس چ شە نووسینچ ئەو نامیلۆەیەدا نییە .ئەمە و ەەشێو
ق ە دیۆە گە شەنێوا سەئید قەزاز و مامۆس ا رافی حیل چ
دا ئاب و ەۆڕ گ او س شە گۆبەرهەم ژمارا(" :)11باسنامە چەند
ەوژمێۆچ جۆالنە گ داو بەسەرهات "دا ە وومنەتە بەرچاو.
ەو نەراوا داتوانێ شەو نامیلۆەیەدا بییو نێ ەوا.
هەر شەو چاوپێۆەوتنەدا مامۆس ا رافی حیل چ ەوتچ ز ر
پێیناەۆیە گە داربەدارگ اوم بۆ زوبێ س بە م ەوتچ سەرگێشچ
مەگە و بیۆ بۆ زوبێ وس ماوایەس سەر ەۆا گزگەس تا ئەم
ەڕوپیە دادام گێ .ئێ ە جارێ نازانن تۆ ئەو نامیلۆەیەا بۆ
ناس نووسیوا وس بە تایبەتیش گە ئەمە ماوایە گە رادیۆ
قاهی ا بە گوردیچ گەوتوواتە و زا ئێ ا و تورگیا و ئێ ا و
پەی انچ بەەداس ەۆ ئەەەر زانیا تۆ ئەو گاراا گ دوواس ئەوا
ە اپت پێداگە {سەرن  :رادیۆگە شە 1957/6/1دا گەوتە گار:
ج } .بەق ە مامۆس ا رافی حیل ی گ د و چووم بۆ زوبێ .
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 146ـ بەنابەدڵیی چووم بۆ زوبێر
شەپێشەوا داموی ت نەچ بۆ زوبێ و داست شە گاراگەم
هەڵگ مس بە م پاش هەڕایەگ دنچ ئەبوود زاشزاشە(عبود زشزشة)
گە گارەێڕ ەش یچ فێ گاریچ قوتابیانە نێواندییەگا بووس بۆم
دارگەوا ئەەەر واس مامۆس ا نەچ س ئەوا دابێ واس سەرباز
بی بۆ زوبێ  .مامۆس ا رافی حیل یش ئامۆژەاری چ گ د گە
بای وایە بی بۆ زوبێ و سەرگێشچ نەگەم وس ماوایەس ەۆم
نێوەۆ
گڕگەم .ئەو دامەش هەرچەندا سەئید قەزاز وازی
ئێ ا ماوایەگچ گورا پێش ئەوا شە وازاراتدا نەمابوو بە م
بەیە گوردییەگە رادیۆ قاهی ا هەموو ر ژ و شە دژ ئێ ا
و ت گیا و ئێ ا و پەی انچ بەەدا بە ەەس یچ دادوا .هێش ا
حۆوومەا نەیدازانچ گێ نامیلۆە "گیای االگ اد"(ەەباتچ
گوردا ) نووسیوا .راح ەتیچ سەئید قەزازیشس واس مامۆس ا
رافی حیل ي منچ ئاەادارگ د شەو نامیلۆەیە و بەیچ گوردیچ
رادیۆ قاهی ا و جەمال ئەبدوشناس ز ر ت سابوو .شەبەرئەوا بە
ناچاریچ چووم بۆ زوبێ  .در ژا ئەم باسەش شە "باسنامە"دا
ە اواتە بەر چاو(باسنامە ...سەرچاوا پێشوو ل  141ا .)145
{سەرن  :سەئید قەزاز شە  1958/3/3تا ( 1958/7/14گوداتا
نێوەۆ
شەیۆ یچ بەسەر گایەتیچ قاس ) بوواوا بە وازی
شەدوا وازاراتچ نوور سەئیددا}.
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 147ـ لە زوبێر و بەسرە زۆر دڵخۆش بووم
وانەەوتنەوا و
شە زوبێ س هەرواس گەرگووس شە گار
مامۆس ایەتییدا ز ر سەرگەوتوو بوومس شەنێو ەەڵۆەگەیدا
ەۆیەوی ت بووم .گاربەداس انچ قوتابیانە و بەڕ وابەر ییچ
زانیارییچ زوبێ و بەس اس بە پێیەوانە گاربەداس انچ
گەرگووگەواس ر ز منیا بەرز داە ا .بەرشەوا ئەز راوانە
بەس ا بۆ س چەند مامۆس ایەگچ دیۆەش شە سلێ انییەوا
راهەندا بەس ا گ ابوو س شەوانە :مامۆس ا گەماشچ ئەح ەد
و مامۆس ا گەمال جەالل ەەریب .دوو
بەەچ سەئید بە
هەڤاڵیو ندگار زان گە بەەدا گە واس من شە بەیچ فیزیو
دارچوو ؛ ئەبدوش ەت ار ئەشیەزشچ (عبداش ار اشیضلي) و
مونیب ئەبدوشواحید ئەشدرووبیچ(منیب عبداشواحد اشدروبي) شە
بەس ا دامەزرابوو  .موقەددام (مقدم) روگن(رگن) مەتحەا
می یچ شە حامییە بەس ا بوو .شەەەب ئەم بەڕ زانە جاروبار
یەگدی ا داد  .گارەێڕ قوتابیانە ساش ئەشبەدر(اشبدر) و
گارەێڕ زانیارییچ بەس اس ئەبدوشحەمید ئەشبەگ (عبداشح ید
اشبۆ )س ز ر بەڕ زاوا باسچ منیا داگ د .مامۆس ا مەال جەمیلچ
راجەبچ 27.03.2001 /1331ا )1913
ر ژبەیانچ(27
ەو زرابوواوا بۆ ئەبوشیەسیب(أبواشیصیب) گە قەزایەگچ بەس ا
مزەەوتەگە  .شەەەب
بووس گ ابوو بە ئی ام و وتاربێژ
مامۆس اگانچ بەس ا د س ایەتی هەبووس زوو زوو چاوما بە
یەس داگەوا .شەبەر ئەواس شە گەیو هەوایەگچ ەۆیدا گات
داب دا سەر .شە بەس ا شە هۆتێلچ "ئەیشار" (عشار) ژوور ۆ
بەگ گ تبوو .ر ژانە بە پاس داچووم بۆ زوبێ گە دا ەوشەگێو
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شە یار بەس اوا دوور بوو .بە م جارناجار و پاسەگە
پات ییەگە شەگارداگەوا و دابوو پاڵ ا پێوابنایە وس جار
واش هەبووس نەداگەوتە گارس بە پاب دامانب دا زوبێ س شە جیاتچ
ئەوا پاسەگە ئێ ە ببا .ئەم باسەی شە "باسنامە چەند
ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا و بەسەرهات "دا (سەرچاوا پێشووم
ە وواتە بەر چاو) .یایەنچ باسەس بۆ ئەو ر یەش هەریەس
پاس شەگاردابوو .بۆ ئەوا شە قوتابیانە دوانەگەوم یەس
دامژمێ م بۆ رێ دادانا.
شە بەس ا توانی نامیلۆەیەس شەژ نێو "وارەێڕا هونەرا"دا
بنووس واس سەراتایەس بۆ هونەر وارەێڕا  .دوایچ شە 1958
دا شە سلێ انچ چاپ ۆ د .هەر شە بەس ا ئەو زاراوا زان یانە
گە بۆ زمانچ گوردیچ شە گەرگووس دروس ۆ دبوو س ف اوان م
گ د و شەژ نێو "هەند و زاراوا زان یچ"دا شە سلێ انچ
چاپ ۆ د .هەر شەبەس اس چی گچ "پاڵ ۆ" چی گنووسچ رووس
نیۆۆال ەۆەۆب( 1809/4/1ا  )1852/3/4م گ د بە گوردیچ و
دوایچ شە1958دا شەبەەدا چاپ ۆ د .بێجگە شەمانەشس شەسەر
داەوازییچ گاگە ئومەر (عومەر) گە گورد ۆچ گەرگووگیچ بووس
سا نێو بوو شە زوبێ ژیا بووس گار تاگ یلێیورینچ داگ د و
بووبووینە هاوڕێس سەمینار ۆ پێشۆێشۆ د بە زمانچ ئارابیچ
شە بارا زمانچ گوردییەوا وس ئەو ویانە گە ەوایە بە هەڵە
پێیانداڵێن" بیانیچ" شە زمانچ گوردییدا .ئەم سەمینارا گە
ەەشێو شە مامۆس ایا و گارمەندانچ زانیارییچ بەس ا و ەەڵۆچ
دیۆەش بەیدارییا تێداگ د؛ دانگێۆچ ەەورا دایەواس شەژ
سەرنێو "دفع االوهام و رفع اش ضلیل ع ا في اشلغة اشۆوردیة
من اشدەیل) بوو .ئەم سەمینارا بۆ بەرپێیدانەوا ق ە
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گاب ایەگچ ئاراب بوو گە ەوتبوو "گورد زمانچ نییە .زمانچ
گوردیچ تێۆەڵێۆە شە ئارابیچ و فارسیچ و ت گیچ و هیندیچ".
ئەم سەمینارا پ من و گورد بەەەڵۆەگە ئەوێ ناساند.
 148ـ لەگەڕانەوەمدا بۆ سلێمانی لە مردن رزگارم بوو
گە بوو بە پشوو بەهارس شە بەس ا و ر چ بەەداوا بە ت ومبێل
ت ومبێلە
بە گەرگووگدا ەەڕامەوا سلێ انچ .شەبەرئەوا
نەفەرهەڵگ اگەما یەش گەسچ تێدابووس هاژ راگەیچ واس
دوایچ زانی سەرەۆیییچ یەو بەرینەدابووس ت ومبێلەگەما شە
چۆڵچ قورفە شەەەب ت ومبێلێۆچ دیۆە تامپۆنچ گ د .دوو گەس
شەنێو ت ومبێلەگەدا م د و ئێ ەش (تەها بابا و فازیل سەئید
و ئەز) هەر سێۆ ا گەشەال بووین .پاش ماوایەس گە ەەڕامەوا
زوبێ س هێش ا تەواو چاس نەبووبوومەواس شیژنە دوگ ۆراگانچ
بەس اس شە دوو مانگ پ پشوویا داپێ و ەەڕامەوا سلێ انچ.
بە م ماوا پشوواگە تەواو نەبووبوو گە چوومەوا زوبێ وس
بەوانە ەوتنەوا گار ر ژانە وس وانەەوتنەوا ەۆبەەشانەس
ال ئێوارا س ئاس چ فێ بوونچ قوتابییەگان بەرزگ داوا .شەو
ماوایەدا محەم ەد ئەشچ م ەفا قەراەچ گە پشۆنەر
مات اتیو بوو شە وازاراتچ زانیارییچ ئێ ا س هاا بۆ
قوتابیانەگەما و شە وانەەوتنەوامدا گە بابەتچ هەنداسە بووس
ئامادا بوو .پاش وانە ەوتنەواگە تەمایا د سێۆەمچ گ دس
سەر سوورما شەوا گە تا ئەو گاتە دوو ساب پ تێپەڕیبوو
بەسەر دامەزراندن دا گەچچ هێش ا گاراگەم جێگی نەگ ابوو.
بەڕ وابەر قوتابیانە گارەێڕ مامۆس ا ساش ئەشبەدر ال
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مامۆس ا قەراەچ ز ر بە بایچ باسچ منچ گ د .ئەویش ەوتچ
شەوانەەوتنەوا ز ر رازی  .دوایچ گە بەگوردیچ بەسەرهاتچ
ەۆم شە گەرگووس باسۆ د بۆ  .ەوتچ :ئێ ە گورد ەەشێۆچ بێ
پش یوانینس وریابە .در ژا ئەم باسەم شە "باسنامە چەند
ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا و بەسەرهات "دا (هەوشێ )2012
ە بەرچاو.
گ دوواس بۆیە شێ ادا هەروا بەگورتیچ ە
 149ـ هاوینی ساڵی  1958و کودەتای سەربازیی لە بەخدا
پاش ئەوا شە گۆتاییچ بەهار و دامەوهاوینچ ساڵچ 1958دا
ئەزموونچ قوتابیانەگە شە زوبێ ەی اس ەەڕامەوا سلێ انچ.
یایەنچ باسەس چەند ساڵێو شەوابەر شەەەب چەند ب ادار و
واس مامۆس ا فایە ئار س مامۆس ا ئەبدوشال میدیاس مامۆس ا
ئەشچ تۆفی س گاس ئەح ەد نەقیبس مامۆس ا ئیح ا فوئادس گاس
جەالل تۆفی چنگیانچ ەاوانچ گۆەا س چو شە سلێ انچس
شەچەند ساڵێو شەوابەراوا گۆڕ ۆ ا پێۆهێنابووس راەنەما
شەبی وبۆچوونچ مارگ ێ یچ و رژ چ سۆڤێت و هەڵو چ
گۆمۆنی ە ئێ اقییەگا و پارتییەگا داە ا وس دامانوی ت
قوتابیانەیەگچ سۆسیاشی یچ بەبی وبۆچوونچ ەۆما و ەونجاو
ئازادییوازانە بهێنینە
شەەەب گۆمەڵگە گورداواریچ و بی
گایە .گە ق ەما شەەەب ەەڵو داگ دس دایانگوا":ئەمانە
ر باز سێیەمن" واتە نە پارتین و نە گۆمۆنی ن .در ژا ئەم
"هێنداس شەگێشە بنەڕاتییەگانچ
باسەی شە نامیلۆە
قوتابیانە گوردیچ سۆسیاشیزم"دا ە وواتە بەرچاو گە ئەم
نامیلۆەیە چەند جار و چا وب وگ اواتەوا .هەرواها شە
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و پاییانەگانچ)دا

نامیلۆە (گاژیو  1959/4/14پێشیا
( )2015باس ۆ دووا.
ئەو یەوا گە بۆ بەیانییەگە گوداتا  14تەمووز شە بەەدا
بوو بە
روویدا و رژ چ یانشینیچ رووەێندرا و ئێ ا
"گۆماریچ"س ئێ ەس ئەو ب ادارانە گە نێویا ب اس شە ماڵچ ئێ ە
شە سلێ انچ گۆبووبووینەوا و باسچ ئەواما داگ د چچ بۆەین
بایە بۆ ئەوا دانگچ ەۆما بای بگەیەنین بە ەەشو.
چۆنۆە ئێ ە نە حیزب بووین و نە ر ۆی اوس هەر داس ەیەس
هاوڕێ بووین ئارازوومەندانە پێواندی ا بەیەگەوا هەبوو.
بەیانچ ر ژ  1958/7/14رادیۆ بەەدا هەواڵچ گوداتا
شەیۆ یچ بە سەرگ دایەتییچ زاعی ئەبدوشۆەری قاس و ئەقید
ئەبدوش ەالم ئار ب وگ داوا و دامەزراندنچ گۆمار ئێ اقچ
داەۆیانیۆ د وس ەەڵۆەگە بانگ گ د گە شەماب بینە داراوا بۆ
یەقامەگا و تەمایا بۆە بزانن چۆ الیە بنەماڵە یا
ئێ ا و نۆگەراگانچ شەسەر یەقامەگا بەر یەقچ جەماوار
گەوتوو  .یایەنچ باسەس رادیۆ بەەداس ئەم هەواڵە بە
دانگچ ئەبدوش ەالم ئار ەو نداوا وس شەپێشدا چەند جار و
ەوتچ " :ئێ ا رادیۆ گۆمار ئارابییە شە بەەدا"س دوایچ
ەۆڕییا بە "گۆمار ئێ ا " شەجیاتچ "گۆمار ئارابیچ".
ئێ اقدا گە ئەقید
شەیۆ
یایەنچ باسە شە گوداتا
ئەبدوش ەالم ئار ر ڵچ سەراگچ نواندس چەند ئەف ەر ۆچ
گورد بەیدار بوو بۆ و نە سەرهەنگ تەها بامەرنچس گە
سەرپاسەوانچ گۆیۆچ یا بووس رائی م ەفا ئەبدوشال بانەیچ
گە شە پەالماردانچ (قص اش حاب)دا بەیدار بووس ەوشلەیەس بەر
سنگچ گەوتبوو گە دوگ ۆر رافید ئەدیب سوبحچ(گوڕ
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ئەدیبەفەندیچ گۆنە م اونچ پۆشی ) ەوشلەگە داارهێنابوو
بۆ  .هەرواها ئەقید ئەبدوشال سەئید گەرگووگییش شەو
پەالمارادا بەیدار بوو.
هەواڵچ گوداتا بەچەند
هەرچەندا پاش ب وبوونەوا
مەال مار ( 06.07.1984اا
دامژمێ وس ئەقید نوور
)14.07.1919س گە فەرماندار(آم ) حامیە سلێ انچ بووس
هەرواها م ەسەریف ئەبدوش وتەشیب ئەمین ئەشهای چس گە
ەزمچ یا ئێ ا بووس پش یوانچ ەۆیا بۆ گوداتاگە دارب گە
نێویاننابوو"یۆرش"س بە م سلێ انچ چەند ر ژ و بێ حۆوومەا
سێیەم"بووینس
سەر بە"ر باز
بوو .ئێ ەس واتە ئەوانە
هەرچەندا هیت چەگێۆ ا نەبوو شە دارداست و دارالس یو و
چەند تیەنگێۆچ ساچ ە ژا بەوالواس بە م پار زەارییچ
ە تە داست .بەر شەهەموو ی ێو ەەنجانچ
یاراگەما
ەەڕاگەگان ا گۆگ دنەوا وس بڕیارماندا ر نەداین دزیچ و
جەردایەتیچ رووبدا .شەو ەەنجانە بی م ماو  :مەال ئەبدوشچ
گوڕ مەال سەئید بەرەدرووس ئومەر واس ا سەئیدس رایە و
یێخ رائووفچ نەقیبس
باجچ ئایشێس ئەح ەد
ەوشە
گەماشەدینچ ب ام و ەەشێۆچ دیچ .سوپاس بۆ ەەڵۆچ سلێ انچس
شەو ر ژانەدا هیت ی ێۆچ ە ا رووینەدا .پارتییەگانیش گە
هیت داسە ا و جەماوار ییەگیا نەبووس واس بەڕ ز قادر
می زا گەری شە بی اوارینامەگەیدا شەژ سەرنێو "بی اوار
مێژوویەگچ پڕ شە یاناز " سیی انچ  2009بەرەچ دووام ل  95ا
 94باسچ داگاس هیت چاریا نەمابووس ئەوا نەبێ پەنایا ب دا
بەر گەماشەدینچ ب ام{سەرن  :گەماشەدین ئەوگاتە نەپارتچ بووس
نە گۆمۆنی تس بەڵۆو م ڤێو بوو هەر حەز بە ەزمەتچ ەەڵو
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"الوانچ گوردس ا " سەر بە
داگ دس دوایچ بوو بە الیەنگ
پارتچ  :ج } .گە بە ت ومبێلەگە بە سلێ انیدا ەێڕانچ.
ە بووا سەر ت ومبێلەگە و پش گی ییچ
میۆ فۆنێۆیا
گوداتاگەیا داگ د .ئەوانە شەنێو ت ومبێلەگەدا بوو قادر
ئەح ەد
می زا گەری س حیل چ ئەشچ یەریفس حەمە
تەها(گامەرا موگ )س روید ئەشچ یەریف وس گەماشچ ب ام
واس شێیوڕ ت ومبێل .جا شەبەرئەوا شە هاوینچ ساڵچ
1957دا شیژنە گوردس انچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا بە
سەرگ دایەتیچ د .گەمال فوئاد شە حیزبچ گۆمۆنی ت
جیابووبوواوا وس چووبووا نێو پارتییەواس گۆمۆنی ەگا هێندا
بێهێز بووبوو هیت دانگیا شێوا نەهاا .شەەەب ئەوایداس
هێش ا چەند گەسێۆیا هەبوو گە بەچوونە نێو پارتچ راز
نەبوو س شەوانە :ئەح ەد ەەفوور بابا س پار زار بەهجەا
محەم ەد.
هەر دوو ر ژ دوا گوداتا و شەسەر داەوازییچ راح ەتیچ گاس
حیل چ ئەشیچ یەریف( 1998ا  )1930بۆ یەو 17/16
 1958.7شەماڵچ حەمە فەراجەفەندیچ گە ەاوا ەەراجچ
ت ومبێلچ سەفەر و بارهەڵگ تن بووس گورد ۆچ نیش انپەروار وس
سەر بە هیت حیزبێۆیش نەبووس گۆبوونەوایەس گ ا.
ئامادابووا  :هەمزا ئەبدوڵ ( 1998ا )1915س حیل چ ئەشیچ
تەها) واس
ئەح د
موگ (حەمە
یەریفس گامەرا
ئەندامانچ پارتچ .ئەح ەد ەەفوور و بەهجەا محەم ەد واس
ئەندامانچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا (شۆچ گوردس ا )س پار زار
ئەوڕاح ا فەراج واس م ڤێۆچ بێالیە (ناحیزبچ) .جەمال
نەبەز واس گەسێۆچ نەپارتچ و نە گۆمۆنی ت سەر بەو ر بازا
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گە بە "ر باز سێیەم" دادان ا .وتوو ژ شەبارا بارود ەچ
پاینیوایەو
و نێوچەگەوا تا دوو
وئێ ا
گوردس ا
در ژایۆێشا .ئەح ەد ەەفوور بابا دایگواس دابێ داس بەجێ
ب وسۆەیەس شێبداین بۆ زاعی ئەبدوشۆەری قاس س بەنێو
گورداوا و پی زبایچ شە یۆرش وس پش گی یچ ەۆما دارببڕینس
جارێ هیت داەوازییەگ ا هەبێ .گە باسچ
بێ ئەوا
زیندانییە رامیارییەگا هاتەپێشەواس ئەح ەد ەەفوور ەوتچس
دابێ داوا بەردانچ یێخ شەتییچ یێخ مەح وود بۆەین
بەزووت ین گااس بۆ ئەوا ببێ ە "فەرماندار بەربەراگانچ
ەەشێ "(قائد اش قاومة اشش بیة) شە گوردس اندا .یێخ شەتیف
قوربانیچ پەی انچ بەەدایە" ئەوانە سەر بە پارتچ بوو س
بێجگە شە هەمزا ئەبدوڵ گە بەز ریچ بێدانگ بووس شە
داوانەگ دنچ مافچ گورددا شەەەب ئەح ەد ەەفوور هاوڕابوو .
گە سەرا هاتە سەر من ەوت " :پش گی یچ بۆ حۆومەتچ گوداتا؛
بێ هیت داەوازییەگچ گوردس بەڕاست نازان و ە اپیشەس
بەتایبەتیچ شەم گاتەدا گە بار ئێ ا هێش ا ناجێگی ا و
داگ ێ هێنداس داەوازیچ ب ەپێندرێ بەسەریدا .پایا ئەەەر
داوا بەردانچ زیندانییە رامیارییەگا بۆ ێس نابێ نێو هیت
گەسێو بەتایبەتیچ بهێندرێس بەڵۆو دابێ بگوت ێس هەموو ئەو
زیندانیانە گە شەسەر چاالگییچ رامیاریچس یا بی وڕا
رامیاریچ ەی او بەراڵ بۆ ن .ئەز ئامادا نی هیت ی ێو
واژ بۆەم ئەەەر وانەبێ" .شە بابەتچ زیندانییە رامیارییەگاندا
گاس حیل چ ئەشچ یەریف پش گی ییچ منچ گ د .گورا و
گ مانجیچس هەتا گاتچ دوو پاینیوایەو توانی وابۆەم شێیا س
هیت ب وسۆەیەس نەنێ س بەڵۆو جارێ یاند و دروس بۆ ێ
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بیچ بۆ بەەداس داوا داس نیشانۆ دنچ نێوچەیەس بۆا گە هەر
چوار س انەگە :مووسل و گەرگووس و هەوشێ و سلێ انچس شەەەب
نێوچە گوردس انییەگانچ س انچ دیاشە بگ ەوا و داوا
حۆومەتێۆچ گوردس انچ بۆا شەو نێوچانەدا .ەوتیا بایەس دابێ
یاند و ر ۆبی ێ و سبەینێ بۆەوینەڕێ بەراو بەەدا.
بۆ سبەینێ گەگەوتینەڕێس ئەح ەد ەەفوور بابا و گەماشچ
گوڕ حەمە فەراجەفەندیچ{سەرن  :گەمال شەەەب ژمارایەگچ
ز ر شە ەەنجانچ سلێ انچ بەداس ڕ ژ ەوشلە بەئ ییەگا شە
1963دا گوژراس شەبەرئەوا پێیا ەوتبوو جنێو بدا بە مەال
م ەفا بارزانچ و ئەویش جنێو نەدابوو پێچ .گەمال واس
باوگچس گورد ۆچ نیش انپەروار بووس سەر بەهیت حیزبێو
نەبوو}.
گەوتینەڕێ بەراو بەەدا .گامەرا موگ ەۆ یارداوا شێ ا و
نەهاا .هەرچەندا پارتییەگا ەوتیا س ب ای ئەح ەد شە
گەرگووس دێ شەەەڵ ا  .شە گەرگووس شەبەر ماڵچ ئومەر
دابابەدا دوو دامژمێ واس اینس ب ای ئەح ەد دیار نەبوو.
فەراجەفەندیی بی ت گە پارتییەگا
دوایچ شە حەمە
ەوتوویانەس ئەو یاندا چییەس دابێ یاند و بێس پیاو ەەورا
تێدابێ .ئەویش شێیپ سیو س پیاو ەەورا واس حەماەا؟ هەر
زوو دارگەوا گە ب ای ئەح ەد و هەمزا ئەبدوڵ شەەەب یەس
ناڕ ۆن .بە گورتیچ؛ گە چووینە بەەدا هەر ئەح ەد ەەفوور
بابا و ئەز ماینەوا وس هیت بە هیت نەگ ا .بە م ئەز دوو ر ژ
شە بەەدا مامەوا و چوومە وازاراتچ زانیاریچ (م ار ) و داوا
ئەوامۆ د ب گێڕنەوا بۆ گەرگووسس بەتایبەتیچ دوگ ۆر فەی ەب
سام گە شە ساڵچ 1952دا پێۆەوا شە ە تووەانە "ئەبو
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ە ب" نێزیو بەەدا؛ زیندانیچ بووین و یەگدی ا باش
داناسچ؛ بوو بوو بە بەڕ وابەر ەش ییچ زانیاریچس شەبەرئەوا
هیوام پەیداگ دبوو بگەڕ ەوا گەرگووس .شەبەەداواس ر ژ 20
تەموووز چوومەوا سلێ انچ .شەوێ بی ەەراوانامەیەگ بە
زانیاریچ دوگ ۆر جاب
ئارابیچ نووسچ گە بدرێ بە ڤەژی
ئومەر و ئەبدوشۆەری قاس  .شە بی ەەراوانامەگەدا داوا مافچ
ئەوامۆ د گە ەو ند شە هەموو پلەگانچ ەو ندندا بۆ ێ بە
گوردیچ و بەیێۆچ زما و فەرهەنگچ گوردیچ شە زان گە
بەەدا داب ەزرێ وس گەرگووس بۆ ە نێواند بەڕ وابەر ییچ
زانیارییچ گوردس ا و  ......ه د .بی ەەراوانامەگەم بۆ هاوڕێ
مامۆس اگان شە سلێ انچ ەو نداوا .واژ یا گ د .شە گەرگووس
مامۆس ایا ئەبدوشڕاح ا رازا و م ەفا نەری ا و ئیح ا
و
ب دمە هەوشێ
گ د .پایا
ئەبدوشحەمید واژ یا
گ د .مامۆس ا م ەفا
هەڤاڵ امۆس ا نەج ەدین می یچ واژ
نەری ا شەم بارایەوا شە بی اوارینامەگەیدا گە شە ژ
نێو "بی اوارییەگانچ ژیان " شە ساڵچ 1994دا چاپچ گ دوواس
دابێژێ" :شە هەف ە یەگەمچ یۆرش مامۆس ا جەمال نەبەز
و ەو ندنچ گورد
یاددای ێۆچ داربارا مافچ ر ینبی
ئاماداگ دبووس هێنا بۆئەوا چەند مامۆس ایەس شەگەرگووس
پش گی یچ شێ بۆەین شەم سێ پار زەایە تەنها ئەم مامۆس ایانە
ئی زایا گ د(جەمال نەبەزس فائ عار س اح ا عبداشۆ ی
فٶاد .نج اشدین می يس عبداشله مح د اشحاج یاسین(میدیا)س
اح ا عبداشح یدس عبداش ح ن رضاس مصطیى نەری ا ) هەر گە
(اشبالد) ب وگ ایەوا
 1958/7/26شە ر ژنامە
ر ژ
ر ژنامەگە شەسەر داە اس ئێ ەس من و گاس جەمال شەناو ئەو
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وافدا بووین گە هاتبوینە بەغداس ئەبێ سبەینێ وافداگە بیێ ە
ا مامۆس ا ب ای ئەح ەد وتبو
ال (گەری قاس ) واس بی
ئەوا شە بی گە ییوعچ یەگانەوایە و پەشەیا گ دووا .منیش
پێ ووا بەراس چ پەشەا گ دبوو شەب وگ دنەوا و ئەبوایە بە
ئێ ەا بگوتبایە و مامۆس ا ب ای یش ئاەاداربوایە....
مامۆس ا (ب ای ئەح ەد) ووتچ ئێ ە هاتووین بۆ پی زبایچ
و ئیدار بۆ گورد
گ دنچ یۆرش و داواگ دنچ مافچ ر ینبی
ئەوا ر ژنامە (اشبالد) شەسەر گورد داە اس ئەبێ هەوڵەگەما
بەرا گ دنچ (اشبالد) و ەاوانەگە بێت....ه د(ل{.)152سەرن :
ق ەگانچ مامۆس ا نەری ا بڕایەوا :ج } .یایەنچ باسەس بە
هەموو ئەو هەڤاڵ امۆس ایەنەم ەوا گە بی ەەراوانامەگە
زانیاریچ دوگ ۆر
دابەم بۆ بەەدا و دایدامە داست ڤەژی
جاب ئومەر و داینێ م بۆ ئەبدوشۆەری قاس یش .پێشیان ەوا
گە دوگ ۆر جاب ئومەر شە سەردامچ ەو ندگاری ەوا شە
زان گە بەەدا داناس  .هەموویا ەوتیا بایە .شە ق ەگانچ
راح ەتیچ ب ای ئەح ەددا گە راح ەتیچ مامۆس ا م ەفا
نەری ا دایانگێڕ ەوا دارداگەوێ گە پارتچ باواڕ بە
جەماوار نەبووس بەڵۆو پێیوابوو ما شەڕ چ گاربەداس انچ
حۆوومەتەواداس داگەوێ و بۆ هەموو گار ۆیش دابێ پ س بە
پارتچ بۆ ێس واس ئەوا هەموو ئەندامێۆچ گۆمەڵگە گارمەند
پارتچ بێ...
گە پارتییەگا ەەریۆن شە سلێ انچ و
شە سلێ انچ بی
گەرگووس و هەوشێ و بادینا و ەانەقین یاند و پێۆەوا بنێن و
بین بۆ ال قاس بۆ پی زباییۆ د شێچ .ئەوا راس یچ بێ
نەمداوی ت بەیداریچ ئەو یاندا بۆەم .بەرشەوا بینە ال
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قاس س ر ژ  24تەمووزس بەتەنێ چوومەوا بەەدا .شەو
سەردامەدا تاگە رادیۆ ئێ ا رادیۆ بەەدا بوو .ر ژ 7/25
ال ئێوارێ چوومە و گە رادیۆ گە شەژ گۆن ڵچ شەیۆ دا
بوو .بی ەەراواگەم دایە داست ئەف ەراگە .گە ەو ندییەوا
ەوتچ بایە بییو نەراوا .بەپەشە گ دم بەگوردیچ وس شەبەیچ
گوردیچ رادیۆ بەەدا ەو ندمەوا .ز ر گەس بەدڵیا بووس
بەب وسۆە نارد پش گی ییا گ د .هەر ئەو ئێوارایە ب دم بۆ
ر ژنامە "اشبالد"س گە ماوایەس پێش گوداتا شەیۆ ەێڕ
ەۆڕییبووس سووگە راەنە شە رژ چ ئێ ا داە ا .بۆ سبەینێس
ر ژ  7/26ر ژنامەگە بی ەەراواگە شەژ سەرنێو "اشحقو
اشثقافیة شل واطنین االگ اد"دا ب وگ داوا .هەر ئەو ر ژا ()7/26
نێوەۆش
قاس و ڤەژی
ئەقید ئەبدوش ەالم ئار گە جێگ
بوو بڕیار داە نچ ر ژنامەگە دا شە سەر ب وگ دنەوا ئەو
بی ەەراوایە.
سەی ئەوایەس ئەو ر ژا بی ەەراواگە ب وگ ایەوا؛ حەسن
قزڵجچ و هەژار موگ یانیچ گە شە سووریاوا هاتبوونەوا ئێ ا
وس ەەشێۆچ دیچ؛ ز ر بەباییچ باسچ بی ەەراواگەیا داگ د و
داس یۆییشیا داگ د شێ س گەچچ بۆ ر ژ دوایچ (واتە)7/27 :
گە گۆمەڵێو گورد شە هۆتێلچ ت گادی گۆبووبوونەوا بۆ باسچ
هەڵو چ گورد بەرامبەر گوداتا وس دانگ ب وبووبوواوا گە
ر ژنامە "اشبالد" شەسەر ئەو بی ەەراوایە داە اوا وس پار زار
ب ای ئەح ەد گەوتە راەنەە تن شێ گە بەق ە و ەوایە
"گار ۆچ ییویتیانە و ەۆبەسەرانە بووا وس دڵچ ئەبدوش ەالم
ئار ئێشاوا و بەبێ پ سچ و ئەوا گ اوا" .ئەوانە واس
حەسە قزڵجچ و هەژار موگ یانچ و تەنانەا مامۆس ا م ەفا

500

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
گ دبوو شەەەڵ ا و پێچ ەوت ابوو گە
نەری ا گەەۆ واژ
زانیاریچ و گەری قاس س ەلەییا هەبوو گە
دادرێ بە ڤەژی
ەوایە دابوو پ س بە گاس ب ای ئەح ەد بۆ دایەس ئەوجا
ئێ ە گ دوومانە وس
ب ومبۆ دایەوا .ەوت گاگینە :ئەوا
واژ ما گ دوواس ەۆما بەرپ سیارین شێچس پایا بۆچچ دابێ
پ س بە گاس ب ای ئەح ەد بۆەینس ەۆ ئێ ە بەنێو پارتییەوا
نەمانۆ دووا .پایا بە گاس نەری ان ەواس گاگە نەری ا س
بەتۆیش و هەموو واژ گەرانچ دیۆەی ەوا گە شە ر ژنامەدا
ب ویداگەمەواس ئەەەر بۆم ب وبۆەنەوا .دوایچس سەرپەری ۆار
رادیۆ گە ئەف ەر ۆچ پلەبیند بووس راز بوو بەب وگ دنەوا شە
رادیۆدا وس واژ یچ گ د بۆ ب وگ دنەوا شە ر ژنامەداس ئەەەر
نا "اشبالد" ب وینەداگ داوا.
پاش ئەوا راح ەتیچ ب ای ئەح ەد شە دوگانچ ئوس اد بەیی
مویی بەتوند راەنە شە گاراگەما ە تبووس ەوتبوو :
"ئائەمەیە شەپش ەوا دزانە تێ اواند  ...ئەم گارا قۆڕا
ئەبدوش ەالم ئارفچ ز ر تووڕاگ دوواس ئەوجا چۆ داوا مافچ
گورد داگ ێ شێچ؟ ئوس اد پێیگوتبوو :ئەتۆ یاغنیشیت.
جەماشەدین و ب اداراگانچ ئازایانە هاتوونەتە داست .جائەەەر
ئەبدوش ەالم ئەو مافە گەمە بەگورد نەداس دابێ ئەتۆ
چاواڕوانچ چچ بیت شێچ؟"(باسنامە سەرچاوا پێشوو ل)74
ئەمەش هەر ن وونەیەگە بۆ ئەوا گە پارتچ هەر شە سەراتا
دامەزراندنییەواس باواڕ بەوا نەبووس بی و و داەوازییەس
دابێ بی ە یاریگە جەماواراوا و جەماوار تێبۆۆیێ بۆ تا
داەا .نەس شەڕ چ پش بەس ن بە گاربەداس انچ
سەر
داەی گەرانچ گوردس انەوا .یایەنچ باسە گە شە قوتابیانە
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و

نێواندیچ سلێ انچ قوتابیچ بووم شەنیوا دووامچ چلەگا
تازا پارتچ دامەزرابووس ئەوانە پ وپاەەنداگار پارتچ بوو
واس حەمەگەری ئەبدوشال و ەوشە حەمە ئەوشێس دایانگواس
نابێ ب سن گە بێنە نێو پارتییەواس پارتچ پیاو ەەورا هەیە
واس ئەشیچ گەمال بە س ئەەەر توویچ ە تن و زیندا بوو زوو
بەراڵ تا داگە  .ئەمەش بە دڵنیاییەوا در یەگچ زل بوو.
چۆنۆە ئەشیچ گەمال بە پارتچ نەبوو.
ر ژ  7/27نێزیۆە سەا گەسێو شە هۆتێلچ ت گادی
گۆبوونەوا .هەر شە سەراتاوا بوو بە ناەۆییچ شەنێوا ئەونچ
یۆسف( 1998ا  )1908و چەند هاوڕ یەگچ ئەونییەوا گە شە
هەوشێ اوا هاتبوو و پار زار ب ای ئەح ەد گە ق ەیەگچ
گ دبوو ئەوا بە سووگایەتییا زانیبوو .یەم ەدین می یچ
هەوڵیدا ب ای ئەح ەد بە تووڕاییەوا ق ە نەگا شەەەڵیا و
ەوتچ :شەسەرەۆس ئەەەرنا پش گی یی ا ناگە س ب ای ئەح ەد
ەوتچ :ئەو پش گی یی ا نەگاس سەر داەەینە ژ پێوا".
ئەمەس یەم ەدین و ەەشێو گەسچ دیچ ز ر تووڕا گ د.
پاش ئەوا ب ای ئەح ەد هێنداس ق ە بۆ ئامادابووا گ دس
ەوتچ؛ وابڕیاردراوا گە ئەو شەجیاتییچ یانداگە ق ە بۆا
شەبەردامچ قاس دا .ئەمە یەگەمین پایقول بوو گە شە هەمزا
ئەبدوشال ەی ا{.سەرن  :بۆ ر ژ دوایچ هەمزا ئەبدوشال شەەەب
ئوبیدوڵال گوڕ مەال م ەفا بارزانچ شە چاییانەگە
ت گادی بوو س گە شە گاس هەمزام پ سچس ئەوا چۆنە گە هیت
ق ەیەگت نەبوو شەوباراواس ەوتچ :جارێ چاواڕوانچ هاتنەوا
باوگچ ئەم گوڕا داگەم (مەبەس چ گوڕاگە مەال م ەفا
بارزانچ بوو :ج.} .
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ئێ ە گە نێزیۆە  70گەسێو مابووینەواس بە 20ا  25ت مبێلچ
قەمەرا بەراو وازاراتچ بەرە یچ گەوتینەڕێ گە بەرامبەر
دوگانچ ماس یانە بەنێوبانگەگە هەوشێ بوو .ت مبێلەگا شە
حەویەگەدا واس ا وس ئێ ەش بەپێ چووینە هۆڵەگە ژ
یو نچ دانیش نچ گەری قاس و هاوگاراگانچ .پاش ماوایەس
گەری قاس ( 09.02.1963اا  )21.10.1914و نەجیب روبێ چ
چەند پلەیەس هاتنەەواراوا .نەجیب روبێ چ سەر گچ گۆڕ
سەروار یچ (رئی مجل اش یادا) بوو .گۆڕاگە شە سێ گەس
پێۆهاتبوو :روبێ چ (ییتە) و سەدی یەنشەل (سوننچ) و ئەقید
روگن ەاشید ئەبدوشباست نەقشبەندیچ(گورد) .روبێ چ و قاس
بەتەواویچ نەهاتنە ەواراوا .قاس شە نیوا پێپلیۆانەگاندا
واس ا و روبێ چ پێپلیۆەیەس شەسەروو قاس ەوا .چەند
ئەف ەر ۆیش بەچەگەواس شەم الو ئەوالیانەوا واس ا  .ئەوجا
ب ای ئەح ەد هاتەپێشەوا و بە ئارابیچ پی زبایچ "یۆریچ
سوپا و ەەل" شە قاس گ د و شە ق ەگانیدا نێو ەەشچ گورد و
گوردس انچ ب د وس باسچ ز رشێۆ اوییچ گورد گ دس بێ ئەوا
هیت داەوازییەس بیاتەڕوو .هەر هێندا نەبێ گە ەوتچ"ئێ ە
گورد و ەەڵۆچ گوردس انینس گەچچ پێ ا داڵێن "باگووریچ"
....ه د.گە ب ای ئەح ەد شێبوواواسگەری قاس گەوتە ق ە وس
شە ق ەگانیدا ەوتچ" :ب ا گورداگان س چ شە باگوور و تدا بن و
چ شە یو نێۆچ دیۆەدا؛ وریاداگەمەوا گە بەق ە ئی پ یاشیزم
هەڵنەەەڵەتێن....ه د" .قاس شە ق ەگانیدا نە باسچ "ەەشچ
ب د{ .سەرن  :ئەوا گە
گورد" گ د و نە نێو "گوردس ا "
راح ەتیچ م ەفا نەری ا نووسیو چ "ئەوسا(قاس ) زمانچ
یەنشەل وتار ۆچ بەزمانچ
نەپژابووس مامۆس ا سەدی
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یۆریگێڕا ەو نداوا...ه د{ م ەفا نەری ا  :بی اوارییەگانچ
ژیان س ل  }153راست نییە .مامۆس ا نەری ا شەبی چوواتەوا.
قاس ەۆ ق ە گ د وس تەنانەا باسچ داس ووراگەیچ گ د گە
ئەو ر ژا ب وگ ایەوا .وتاراگە قاس بۆ ر ژ دوایچ شە
ر ژنامەگاندا ب وگ ایەوا :ج.} .
هەر ئەو ر ژا بەب ای ئەح ەدم ەوا" :گاگە ب ای س ەو ت شە
ق ەگانچ قاس بوو؟" ەوتچ ":مەبەس ت چییە؟" ەوت " :تۆ بزانە
هێش ا جێچ پێچ ەۆ نەگ دوواتەوا وس شە هەموو الیەگیشەوا
هەڕایە داگ ێ شێچس گەچچ ئەوا ق ەگانچ بوو بەرامبەر گورد.
ئەوجا ئەەەر ر ژ و بێ و داسە تچ بەسەر ئێ اقدا بڕواس دابێ
چچ بۆا پێ ا ؟" .راح ەتیچ ب ای ئەح ەد ەوتچ" :ئەو شە
دژ قاس بێس پیاو ئەم یۆایە ...تۆیش وریابەس ز ر ق ە
بۆەیت ییویتییەگا ورەت دادڕ  ."...هەرواها ەوتچ" :ئەو
ی ە ب وتا گ دوواتەوا شە ر ژنامە "اشبالد"دا وس "اشبالد"
شەسەر داە اس ز ر ز ر ە اپە وس گ داوایەگچ ییویتیانەیە".
ەوت "گاگە ب ای س تۆ ەۆا باش دازانیت گە ئەز ییویتچ نی وس
بەفی چ هیت دازەەیەگیش ناگەومەگار .بایەس ئایا ئەو
داەوازییانە هەقن یا ناهەقن؟" .ەوتچ" :ئێ ە گاتچ ئەوا
نییە .بۆچچ پ سێۆت نەگ د؟" ەوت " :گاگە ب ای پ س بە گێ
بۆەم .ئەز م ڤێۆچ سەربەەۆم و پ س بە ویژدانچ ەۆم گ د.
جا ئەەەر ئێ ە گاتچ ئەوا نەبێس ئە گە گاتێ چ؟ گە گاا
بەسەرچوو؟".
مێژوو داریی ت گە راح ەتیچ ب ای ئەح ەد بەهەڵە چووبوو.
ئەز و ب اداراگان دارفەتێۆ ا دیچ و بەگارمانهێنا .پارتچ و
گۆمۆنی ت دارفەتەگەیا شەداس دا.
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شەم گاتە بەدواواس شەەەشێو الوا دوژمنایەتی ا گ ا1ا شەالیە
پارتییەگانەواس چونۆە پ س ا نەگ دبوو پێیا وس ەۆیا
شەالیە
2اا
نەهاتبوو
شەداس یا
نەیانۆ دبووس
گۆمۆنی ەگانەواس چۆنۆە دژ دامەزراندنچ بەڕ وابەر ییچ
وس شە ەۆپێشاندانەگانیاندا
بوو
زانیاریچ گوردس ا
دایانقیژاند" :نامانەوێ مەعارییچ قلیاسا " 3 .ا شەالیە
حۆوومەتەواس گە ئەبدوش ەالم ئارفچ یۆڤێنیچ دوژمنچ گورد
شەسەر ئەوا داە بوو4 .ا شەالیە
بووس ر ژنامە "اشبالد"
فی قە
نازم تەبەقیەشیچ تۆرانییەوا .گە فەرماندار(قائد)
گەرگووس بوو .راپۆرتێۆچ نهێنیچ دژ بە ئێ ە نووسیبوو بۆ
هەواڵگ یچ سوپایچ .ئەو راپۆرتە شە بی اواریینامەگەیدا
ب وگ اواتەوا.
ئەم بارود ەە ە ژاس بوو بەهۆ ئەوا ر گە نەدرێ پێ س
وازاراتچ زانیاریچ ب گەڕ نێ ەوا بۆ گەرگووس .گۆمۆنی ەگا
وس پارتیەگانیشیا شەەەبس شەدژ ئەوابوو شە گەرگووس
مامۆس ایەتیچ بۆەم .چۆنۆە گۆمۆنی ە گورداگا قورسایچ
ەۆیا ە بووا گەرگووس و شەوێ ر ژنامە "ئازادیچ"یا
دارگ د .پێیا وابوو داتوانن گ ۆاراگانچ گۆمپانیا نەوتچ
ئێ ا  IPCشە گەرگووس بەال ەۆیاندا راگێشن .گە ئەمەیا
هەر ەەیاڵیوازیچ بوو .هەرچەندا دوگ ۆر فەی ەل سام گە
ەش ییچ زانیاریچ بووس الیەنچ منچ داە ا.
بەڕ وابەر
هەرواها ئەبدوشتەحەد ف ان ی ماش گە ەەشۆچ ئەنۆاوا بووس
گۆمۆنی ێۆچ هێ ن و ژی بووس شە ساند ۆا مامۆس ایاندا گە
تازا دامەزرابوو داس چ داڕ س بوو بە د س س ئەویش واس
دگ ۆر فەی ەل سام دایوی ت یارمەتی بدا بۆ ەەڕانەواس بە م
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بەق ەیا نەگ د  .شەسەر راسپێ ییچ گاس ئەبدوشتەحەد بووم
بە مامۆس ا قوتابیانە دوانێواندییچ جافەرییە(ج ی یة) شە
بەەداس بەپێچ قانوونچ "ەواس ەمەنیچ و بەگ دا "(االعارا
واش أجی ).
 150ـ دادگەی گەل(محکمة الشعب)ی ئەقید فازیل ئەبباس مەهداویی
یەش ر ژ دوا گوداتا شەیۆ شە بەەداس بەتەواویچ شەڕ ژ
1958/8/20دا دادەەیەگچ تایبەتیچ بەنێو "اش حۆ ة اش ۆ ية
اش لیا اشیاصة"(دادەە بەرز شەیۆ یچ تایبەتیچ) دامەزرا گە
باراەەگە شە ەانوواگە پەرشەماندا بوونێزیو بابوش وئەززام.
ئەقید فازیل ئەبباس مەهداو سەر گچ دادەەگە بووس ئەقید
فەتای سەئید یاڵچ و سێ گەسچ دیۆە ئەندامچ دادەە بوو .
ئەم دادەەیە هەر بەنێو دادەە بووس ئەەەرنا نە سەر گەگە وس
نە ئەندامەگانچ هیییا مافناس(قانوني) نەبوو س هەموو
شەیۆ یچ بوو  .سەر گچ دادەەگە تاگە گەسێو بوو گە پ سیار
شە تۆمەتبارگ اواگا داگ د و ئەوجا بەدوور و در ژیچ داگەوتە
ق ەگ د س ی چ وا داەوا گە هیت پێواندییا بە بابەتچ
تۆمەتەگەوا نەبوو .شە ق ەگ دندا ەەشێو جنێو دادا بە
تۆمەتبارگ او و بەئ ییەگا وس بە جەمال ئەبدوشناس و داس چ
قاس .
روگن ئەبدوشۆەری
داگ د بە پەسندانچ زاعی
تەمایاگەرانیش گە ژمارایا شە سەا گەس پ بووس داس یا
بە تۆمەتبارگ او و هێنداس جار
داگ د بە جنێودا
بەهۆن اواەو ندنەوا و بژ بژ زاعی ئەبدوشۆەری قاس و
دادرا  .ز ربە
پێشا
هەموو ئەمانەش بە تەشەفزیۆ
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تەمایاگەرا سەر بە پارتچ گۆمۆن یچ ئێ ا بوو س گە شە
ساڵۆنچ ئەو دادەەییۆ دنەدا در ی ەگانچ پارتچ گۆمۆن یچ
ئێ اقیا داچڕاند :واس ئەوا "هذا اشیوم گنا ن یده" (ئەمە ئەو
ر ژایە گە دامانوی ت)س "سن ضيس سن ضي إشى مان یدس وطن ح
دامانەوێس
و ی ب س ید"(داچینس داچین بەراو ئەوا
نیش انێۆچ ئازاد و ەەشێۆچ بەە یار" .ئاژاوات ین ر ژ ر ژ
نێوەۆ ئێ ا بوو.
دادەەییۆ دنچ سەئید قەزاز گۆنە ڤەژی
گە یەوگەا ەەفوور بابا ەوری چ هێنابوو شەەەب ەۆ و
رایداوایاند بۆ واس هەڕایەشێۆ د  .گە سەئید قەزاز هاتە
ساڵۆنەگەوا بوو بە هووهاگێشا شێچ و هاوارگ د  :ەائینس
ەائینس نۆگەرس گ ۆار گوژ....ه د .مەهداو روویۆ دا سەئید
قەزاز و ەوتچ" :هذا هو اشش ب"(ئائەمە ەەشەگەیە) سەئید قەزاز
سەر ۆچ راوایاند و ەوتچ ":ئەمانە یەشالتینس ەەل نین" .ئەمە
هەراگە ەەورات گ دس چۆنۆە هەتا ئەو دامە یەس تۆمەتبار
شەبارا
قەزاز
سەئید
نەپاڕ ەوا.
گە
نەبووس
بەرداس ەگانییەوا گە تۆمەتبارگ ابوو ەوتچ ":ئەوانە هیت
ەوناهبار نینس ئەز سەرگ دایا بوومس ئەەەر ەوناهێو بووبێس
هەموو ەوناهچ من بوواس نەس هچ ئەوا " .گە حوگ چ
شەسێدارادانچ درا ەوتچ" :شەسێدارا نات س ؛ چۆنۆە گاتێو
پێ دا دابین گە
داچ ە سەر سێدارا ەەشێو گەس شەژ
یای ە ژیا نین".
هەرچچ یەوگەا ەەفوور بابانەس ئەویش چی گێۆچ ەۆ هەیە.
پایز ساڵچ  1954بوو هێش ا ەو ندگار بووم شە گۆشێژ
پەرواردا زان گە بەەدا .ماڵچ تۆفی واهبچ شە تەنیشت
گۆشێژاگەمانەوا بوو .ر ژ ۆیا یەوگەا ەەفوور بابان شەبەر
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ماڵچ تۆفی واهبچ دا د س ەوت یەوگەا ئەوا چ داگەیت؟
ەوتچ:ال جەنابچ تۆفی بە بوومس شەبەرئەوا باواڕنامە
"ر ویت باییچ"(ح ن اش لوس) م نییە؛ ر نادا بیو ن و
شەهیت الیەگیش دامنامەزر ننس چوومە ەزمەا تۆفی بە و
نێوەۆیە.
گ دم بە تۆاگار ال سەئید بە قەزاز گە وازی
سەئید بە بەپێۆەنینەوا ەوتچ" :یەوگەا ئەوا ئێ ە من ئەم
گارا بۆ تۆ داگەمس ئە ئەەەر ئێوا سبەینێ هاتنە سەر گار؛
چچ شە من داگە ؟" ەوت " :سەئید بە ئێ ە پیاو واس
جەنابت داەەینە سەر سەرما و.....ه د" .گە بەڕ ۆەوتێۆچ
سەی شە ر ژ 1962/8/2دا شەەەب گاس ئومەر هەڵ ەاس شە
ژنێڤ(سوی ا) بەباەچ ئینگلیزییدا داەەڕاینس زاگێ ەانچ
ەێزانچ سەئید قەزازم چاوپێۆەوا شەەەب سەرچیچ ب ا و
چەند دامژمێ و پێۆەوابووینس ئەم چی گەم بۆ زاگێ ەا
ەێڕایەواس تاگو بزانێ یەوگەا ەەفوور بابا چ ماڵێو بووا.
(سەرنجچ جەمال نەبەز :ر ژانچ ئاوارایی شە سوی ا بدا).

 151ـ بووم بە مامۆستا لە قوتابخانەی جافەرییە لە بەخدا
شە  1958/12/1اوا تا  1960/9/19شە قوتابیانە دوانێواندیچ
جافەرییە گە قوتابیانەیەگچ ییتەگا و ئەهلیچ بووس وانەم
بەڕ وابەر ییچ قوتابیانەگە مامۆس ا
ەوتەوا .گارەێڕ
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و
زاشزاشە و یارمەتیداراگانچ و مامۆس اگا
حەسە
قوتابییەگا هەموو ز ر راز بوو شێ  .ژمارایەگچ ەەورا شە
فەیلیچ بوو س چۆنۆە
قوتابییەگانچ جافەرییە گورد
فەیلییەگا قوتابیانە نێواندیچ و دوانێواندییا نەبوو .ز ر
هەوڵ دا گە بەەۆڕایچ و ەۆبەەشانە وانە زمانچ گوردیچ و
مێژوو گورد بە قوتابییە فەیلییەگا بیێ ەوا .هەرچەندا
گارەێڕ مامۆس ا حەسە زاشزاشە داەوازییەگەمچ بەدب بوو و
ەو ندنچ
داربڕ س بە م بەڕ وابەر
پش گی ییچ ەۆ
دوانێواندیچ دوگ ۆر سەدی ئەت ییچ بادینانیچ( 1964ا
هەمزا
ب ای ئەح ەد و زاوا
)1924س گە ئاواڵزاوا
ئەبدوڵ (واتە؛ مێ د ر ا ەا ) بووس راز نەبوو بەوا.
سەدی ئەت یچ شە سەردامچ یانشینیچ دا شە گۆشێژ
پەرواردا تۆمارگەر بوو(م جل) بە ئایۆ ا بەگوردیچ ق ە
نەداگ د .گە گوداتا شەیۆ روویداس ەۆ شە گۆمۆنی ەگا
نێزیو گ داوا وس تەنانەا شەەەب ئی ەا یەریف وانلچ
پێۆەوا گەوتنە یەڕا ەەڕاگچ سۆرانیچ و بادینیچ؛ گە ئەمەش
شە سەراتاوا واس مامۆس ا محەم ەد مەال گەری دانچ پێدانا
گ داوا گۆمۆنی ەگا بوو .شەماوا ئەو دوو ساڵەدا گە شە
قوتابیانە دوانێواندییچ جافەرییە بوومس چەند وتار ۆ بە
ئارابیچ شە ر ژنامە "صوا االهاشي"دا نووسچس یەگێۆیا
بەرپێیدانەوایەگچ یەگێو بوو شە سەرگ دا ناس اواگانچ
حیزبچ بەئ س ریاز تەها (ریاض طه) گە داوا تواندنەوا
گورد گ دبوو .ئەم وتارام شەالیە مامۆس ا محەم ەد مەال
گەری ەوا گ ابوو بە گوردیچ و شە ەۆڤار "هیوا" دا گە "یانە
سەرگەوتنچ گورد" شەبەەدا داریداگ دس ب وگ ایەوا .هەرواها
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زنجی ایەس وتارم شە ر ژنامە "صوا االگ اد /دانگچ گورد"دا
بە ئارابیچ ب وگ داوا شەبارا بەگارهێنانچ تیپچ التینیچ بۆ
وتار ۆچ
نووسینچ گوردیچس ئەمەش واس بەرپێیدانەوا
بەهادین یێخ نوور س ئەندامچ گۆمی ە نێواندییچ پارتچ
گۆمۆنی چ ئێ ا گە شە ر ژنامە "إتحاد اشش ب" (یەگگ تنچ
ەەل) ئۆرەانچ پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا بەیچ "صوا اشش ب
اشۆ دي" (دانگچ ەەشچ گورد)دا ب ویۆ دبوواوا .ئەم گارا منچ
بە "دوژمنایەتیۆ دنچ ب ایەتییچ گورد و ئاراب" دابوواقەڵەم.
یایەنچ باسەس ئەز ماوایەس سەرپەری ییچ بەیە ئارابییەگە
"صوا االگ اد /دانگچ گورد"م داگ د و مامۆس ا محەم ەد تۆفی
ورد ( 02.12.1975ااا  )1923سەرپەری یچ بەیە گوردییەگە
داگ د .هەر شەم ر ژنامەیەدا وتار ۆ بە ئارابیچ نوسچ واس
شێدوانێو شەبارا وتار ۆچ راح ەتیچ مەستوود محەم ەداوا
شەبارا ناسیۆناشیزمچ گورداوا شە ر ژنامە "اشح یة"دا.
وتاراگە من شەژ نێو "حول میاهی ەاطتة في اشقومیة
تێگەیەشچ هەڵەوا شە ناسیۆناشیزمچ
اشۆ دية"(شەبارا
گورددا"بوو (صوا االگ اد ژ  31و  32ر ژانچ 22.09.1960و.)20
شە ەۆڤار "ر ژ نوێ"دا گە شە سلێ انچ شە ساڵچ 1962/1960
زاراواگانچ
دارداچوو زنجی ایەس وتارم نووسچ شەبارا
مات اتیۆەوا گە شیژنەیەس داینابوو س بەیچ ز ر زاراواگانیا
شە منەوا وارە تبووس بە م هێند ۆیا بە هەڵە بەگاریا
هاوڕ یەتیی ەوا شەەەب مامۆس ا یێخ
هێنابوو  .بەهۆ
ئەبدوشزاه ا ئەش ەەی (عبداشزه ا اشصغی )( 1987ا  )1918گە
مامۆس ا زمانچ ئارابیچ و ئاین بوو شە قوتابیانە جافەرییە
و د س چ ئایەتوشالهوئوزما سەید موح ینچ حەگی ( 1970اا
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)1889س ئی امچ ئەو سەردامە ییتەگانچ جیها بووس چوومە
ەزمەا سەید موح ین شە نەجە  .سەید ز ر بەڕ زاوا
پێشوازیچ گ د شێ و پێۆەوا نانچ نیواڕ ما ەوارد وس شەبارا
گێشە گورد و داەوازییەگانیانەوا ق ەمانۆ د( .ئەم بەیەم
بەدوور و در ژیچ شە "باسنامە  "...دا بالوگ دوواتەوا.
نیو
هەر شە ساڵچ 1960دا نامیلۆەیەگ نووسچ شەژ
"گوردایەتیچ بزووتنەوا و بڕوا و رژ ە" شە وارامدانەوا
نامیلۆەیەگدا گە مامۆس ا محەم ەد مەال گەری بەڕاسپێ یچ
پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا دژ بە گۆمەڵە هۆن اوایەگچ گامیل ژی
ب ویۆ دبوواوا و هەڵبەس ەگانچ دابووا بەر نەی ەرا
گوشەگە  .ئەم نامیلۆەیە دانگێۆچ ەەورا دایەوا و نەییا
دازانچ بە تەواویچ گێ نووسیو چ؛ چۆنۆە بەنێو
ەواس ەمەنیچ "زاردایت'اوا نووسیبووم .گۆمۆنی ەگا تەنێ
نامیلۆەگە
داداس بە م پارتچ ەو ندنەوا
جنێویا
ر بەند(م نوع)گ د بۆ ئەندامەگانچ.
سەرن ( :)1یەگێو شەو رووداوانە تا ئێ ەش شەبی م ماو س
پەالماردانچ ئەبدوشۆەری قاس بوو شەالیە چەند بەئ ییەگەوا
 1959/10/7بووس
شە"رأس اشق ية" شەبەەدا .ئەوا ر ژ
پاینیواڕ بوو .شەقوتابیانە دوانێواندیچ جافەرییە گە شەوێ
وانەم داەوتەواس هات ە داراوا ەوی شەتەقە ەوشلەبوو گە
هوردا هوردا چوومە پێشەوا و پ سیارم گ د ەوتیا
ت ومبێلەگە "زاعی " درایە بەر ەوشلە و "زاعی " ب یندار بوواس
یا گوژراوا .ئێد بەراو دوگانچ ئوس اد بەیی مویی چووم.
ز ر پێنەچوو گۆمۆنی ەگا بەەۆپێشاندا هاتنە سەر جادا و
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دایانقیژاند":زعی نا سالمااس ەواوید ب ثیة"(پێشەواما
سەالمەتە و بەع ییەگا ەەواد ) .بە م قاس ەوێ نەدا پێیا .
 152اا بووم بە مامۆستای دوانێوەندیی هەولێر
پاش دوو ساب ەزمەا شە قوتابیانە جافەرییەس هێش ا
ر نەدراپێ بگەڕ ەوا گەرگووس .ئەمجارا یو نچ گاراگەم
ەو زرایەوا هەوشێ بەپێچ ژمارا( )53455ر ژ .1960/10/5
شە ر ژ  1960/10/10دا شە هەوشێ داس ۆ د بەگارس تا ر ژ
 1961/11/30گە بە وازهێنەر(م قیل) دان ام شەالیە
وازاراتچ زانیارییەوا.
دوانێواندییچ هەوشێ و
گارگ دن شە قوتابیانە
ماوا
ەو ندنیانە پێگەیاندنچ مامۆس ایانچ قوتابیانە سەراتایچ
(دار اش ل ین االب دائیة) هەوشێ بە ەۆبەندت ین گاتچ گار
مامۆس ایەتی بوو شە بایوور گوردس ا و ئێ اقدا .بۆیە
شێ ایدا ویە "ەۆبەند" بەگارد ن س چۆنۆە ویەگە دوو مانا
دژ بەیەگچ هەیە .یەگێۆیا ەۆییچ و یادییە وس ئەو دیچ
گێشە و ئاژاوایە .ەۆیییەگە ئەوا بوو گە توانی ەزمەتچ
قوتابییانچ یار و بۆەم گە مەڵبەند یانازییچ مێژوو
گوردس انە .ناەۆیییەگەیچ ئەوا بوو گە شەالیە هێنداس
شەوانەوا گە بە مێشۆچ ەۆیا بی ناگەنەواس ز ر بەربەراگانچ
گ ام.
هەر شەەەب ەەیش ن بۆ هەوشێ س ئێ اقیییەگا گەبی وڕا
منیا بەهۆ نووسینەگان ەوا دازانچس گەوتنە دژایەتییۆ دن .
هەرچەندا یو نچ گاراگەم دابوو قوتابیانە نێواندیچ زازا
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بێ شە هەوشێ س بە م بەڕ وابەر قوتابیانە دوانێواندیچ
هەوشێ مامۆس ا ئادیل م ەفا (گە بە "ئادیل گەشلە"
بەنێوبانگ بوو) ەوتچ :شێ ا (شە قوتابیانە دوانێواندیچ)
و
جەب
بۆ
بەتایبەتیچ
هەیەس
پێت
پێوی یا
سێگۆیەگا (مثلثاا)س ەوت گار هەر گارا شە هەر گو یەس بێ.
شەوێ داس ۆ د بە وانەەوتنەواس بە م بەپێیەوانە هەموو
مامۆس اگانەوا بە زمانچ گوردیچس نەس بە ئارابیچ .ەۆ ئەەەر
بەڕ ۆەوا قوتابییەگچ ئاراب شە پۆشەگەدا بووایەس جار ۆیش بە
ئارابیچ دامگوتەوا بۆ  .ئەمە شە گاتێۆدا گە زمانچ گوردیچ
هێش ا نەبوو بوو بە زمانچ راس یچ شە قوتابیانە نێواندیچ و
دوانێواندییەگاندا .هێنداس شە ئێ اقیییەگا ئەوایا پێناەۆش
بووس یۆاتیا گ د شێ شە وازاراتچ زانیارییچ ئێ ا شە بەەدا
وس وازاراتیش پشۆنەر مات اتیو سەئید سەفۆ(س ید صیو)
موس ویچ نارد بۆ شێۆۆڵینەوا .مامۆس ا سەئید سەفۆ دیانێۆچ
موس ویچ بووس شە بەەداوا یەگدی ا داناسچ .گە ەو چ
هەنداسە بووس بە گوردیچ و ئارابیچ ەوت ەوا
شەوانە
شەبەردامیدا ز ر پێییۆیبوو .گە چوواوا بەەدا سوپاسنامە
نارد بۆم .ئەمە یەپازشەیەس بوو بۆ پەناەو چ ناحەزا .
گارگ دن ەوا شەهەوشێ شەەەب
هەر شە ر ژانچ سەراتا
مامۆس ا ئەبدوشحەمید مەال ئی ائیل دیبەەەیچ ( 1924ا )2012
مامۆس ا زمانچ ئارابیچ و ئاین گە م ڤێۆچ نیش انپەروار
ر ینبی بووس شیژنەیەگ ا دامەزراند بۆ پێشی نچ زما و
فەرهەنگچ گوردیچ .مامۆس ا ئادیل م ەفا گارەێڕ
دوانێواندیچ نەیداوی ت ژوور و شە قوتابیانەگەدا بدا پێ ا
تاگو بیۆەینە یو نچ وانەەوتنەوا زما و فەرهەنگچ گوردیچ
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وس پەرتۆگچ گوردیچ و سەر بە گورد تێدا دابنێین .دایگوا
ژوور ڤاالیا نییە وس ئەەەر ژوور ڤاالش ببێس ناتوانن بۆ
راس یچ نییە.
ئەوا بەگاریبهێننس چۆنۆە شیژنەگەما
بەڕ ۆەوا شەو گاتەدا چەند پۆشێۆچ قوتابیانە نێواندیچ و
دوانێواندیچ یەوا مامۆس ا فیزیو و مات اتیۆیا نەبوو.
بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ س انچ هەوشێ یش بودجە نەبوو بۆ
ئەوا پارا وانەگا بدا بە مامۆس اگا وس مامۆس اگانیش
ئامادا نەبوو بەەۆڕایچ وانە بیێنەوا .ئەز ئاماداییچ ەۆم
وانەیچ(هەر وانەیەس 45
داربڕ گە هەف ە یەش دامژمێ
ەوشەس) بەەۆڕایچ بیێ ەوا(چوار دامژمێ مات اتیو و دوو
دامژمێ فیزیو)س بەرامبەر ئەوا ژوور و تەرەا بۆ ێ بۆ
و فەرهەنگچ گوردیچ شە قوتابیانەگە.
زما
شیژنە
راس ییەگە دام وانچ شە داراوا قوتابیانە یو نێو بەگ ێ
بگ م و گ ۆەش بدامس بە م داموی ت شە قوتابیانە بێس تاگو
پێواندیچ راس ەوەۆ بە قوتابییەگا و قوتابیانەوا هەبێ .گە
ئامادایچ ەۆم پێشاندا بۆ وانەەوتنەوا ەۆڕایچس گارەێ
قوتابیانە ئادیل م ەفا و بەڕ وابەر زانیارییچ س انچ
هەوشێ نەیتەا محەم ەد سەفوااس بە ناچاریچ رازیبوو
قوتابیانەگەدا
شەالبۆر
شیژنەگە
گاروبار
ر بدا
جێبۆ ەوا .بەمە توانی ا ەزمەتێۆچ قوتابییەگانچ یەو
بۆەین گە ز ربەیا هەژاربوو و ەزمەتێۆچ ئارازوومەندانچ
زما و فەرهەنگچ گوردیش بۆەین .یایەنچ باسەس هێنداس شەو
قوتابییانە گە سەر بە پارتچ گۆمۆنی چ ئێ ا بوو س واس
موم از حەیدار و مەح وود زامدار ( 08.09.2012ا )1944س
هەر زوو هاتنە نێو شیژنەگەوا و بەوپەڕ چاالگییەوا گەوتنە
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ەزمەتچ زما و فەرهەنگچ گورد وس شە ئەنجامدا هەردووگیا
بوو بە نووسەر و ر ژنامەوا  .شەەەب مەح ود زامدار
ماوایەگچ گورا بەرشەوا گۆچیدوایچ بۆاس بەبۆنە ئەو
نەەۆیییە سەە ەوا گەە تچس بۆ هەواڵپ سیچ بە تەشەفۆ
ق ەمانۆ د شەەەب یەسس یاد ئەو ر ژانە بەەۆیییەوا
هێنایەوا زما س راوانچ یاد بێ .موم از حەیداریش گە بۆ
پێشانگە پەرتۆس شە ف انۆیۆراس ژمارایەس بەرهەمچ پێنووسچ
ەۆ و نووسەرانچ دیۆەیچ شەەەب ەۆ هێنابوو و مەڵبەند ۆچ
ئاواگ دبوواواس بە جلۆچ گوردییەوا شە سەمینار ۆدا یاد ئەو
ر ژانە گە پەنجا ساب شەوابەر بوو بەرامبەر بەەەڵۆەگە
داربڕ وس هەس چ دڵ ۆزانە ەۆ بەجوانیچ ە ەڕوو.
تەمەنچ در ژ بێ .ژمارایەگچ ز ر شەو مامۆس ایانە شە
داەوتەواس شەواپێش
قوتابیانەگانچ هەوشێ دا وانەیا
یەگدی ا داناسچ .هێند ۆیا هاوەو ندگاربووین شە گۆشێژ
بەەداس واس مامۆس ایا  :مەجید
زان گە
پەروارد
یێخ رائوو
ئاسنگەر( 09.04.2012ا )1932س ئار
نەقشبەندیچس ئادیل م ەفاس مووسا ەەشیل قانلیچس ەاشی
یێخ جەوادس حەیدار محەم ەد ئەمینس بورها نەج ەدینس
ئەنوار سلێ ا .....ه د .بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ س انچ
هەوشێ بۆ بەربەراگانیۆ دنچ منس ز ر نەزانانە هاتنە داست.
بۆ و نە :چەند مانگێو مووچە مانگانەیا نەدامێس بەدر
دایانگوا"د سێۆەا و بووا" .ئەز وانە ەۆم هەر داەوتەوا و
دانگ نەگ د .هەتا ر ژ ۆیا شەڕ چ قوتابیانە چاوم بە دادوار
بی نەماوا :ج ) .گەوا گە شە
بورها (پاینێواگەیی
سلێ انییەوا یەگدی ا داناسچ .ەوتچ :داتوانیت ما بگ یت
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شەوانەەوتنەوا و ئەوجا شە دادەە یۆاا بۆەیت شە دژیا  .بە
ق ەی ۆ د .ئەو ر ژا و ر ژ دوا ئەو ر ژا نەچوومە پۆشچ
وانەەوتنەوا و ەەریۆچ نووسینچ ەلینامە(یكاا)یەس بووم گە
بیبەم بۆ دادەە .مانگ تن شە وانە ەوتنەوا ئاژاوا ە ە
قوتابیانەوا .ەەڵۆچ هەوشێ یش گە بەمەیا زانچ الیەنچ
منیا ە ا .ئەوجاس ئادیل م ەفا و نەیتەا سەفواا گەوتنە
پاڕانەوا و داوا شێبورد س بە م شێیا نەبوردمس هەتا مامۆس ا
ەیو موگ یانییا ( 24.07.1977ا  )1903گ د بە نێوانۆارس ئەویش
پاش ئەوا ەەشێو سووگایەتیچ گ دبوو پێیا س گاتێو ەوتبوویا
"د سیەگەی ا د زیواتەوا"س مامۆس ا ەیو ەوتبوو  :بۆچچ
د سییەگە گەوتبووا بی اواس یا شە ەۆفەگدا د زیوتانەتەواس
یەرم بۆە یەرم .پاش پاڕانەوایەگچ ز ر شە مامۆس ا ەیوس
فەرموو ":ببوورا شێیا "س ئەو دام بوردم.
سەندیۆا مامۆس ایا
شۆچ هەوشێ
یایەنچ باسەس سۆ تێ
بوو .شە
جەالل یەریف بووس سەربە گۆمۆنی ەگا
بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ س انچ هەوشێ گار ۆیا دابوویە.
ئەویش هیت شەسەر منچ نەگ داوا.
مامۆس ایا هاتە پێشەواس
گاتێو هەڵبژاردنچ سەندیۆا
ژمارایەگچ باش مامۆس ام داناسچ گە نە پارتچ بوو و نە
گۆمۆنی ت .شەەەب یەس ر ۆۆەوتین گە ئێ ەش بە شی ەیەس
(شی ە سەربەەۆگا ) بیینە هەڵبژاردنەوا .گۆمۆنی ەگا
حۆوومەتەوا
بەڕاس یچ شەالیە
ئەەەرچچ حیزبەگەیا
نەناس ابووس بە پێیەوانە پارتییەوا گە شە 1960.02.09اوا
بە راس یچ ناس ابووس بە ئایۆ ا گار داگ د و بەڕ ز ئەشیچ
ئەبدوڵ سەرگ دا نووسینگە هەوشی یا بووس گۆمۆنی ەگا
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شەەەب ئەوایدا بەژمارا شە پارتییەگا پ بوو  .دیارا ئەەەر
ئێ ە سەربەەۆ شەەەب پارتچ بووینایەس پارتچ دایب داواس
شەبەر ئەوا گاس ئەشیچ ئەبدوشال هەوڵیدا پێۆەوا یەس شی ە
دروس بۆەینس بە م بە مەرجێو گە شیژنە شۆچ ساندیۆا
مامۆس ایا شە هەوشێ دروست بووس ئەوا ز رینە و ئی ە
گەمینە بین .ئەز دژ ئەوا واس ام و ەوت دابێ نیوا بەنیوا
بێس ئەەەرنا ئەمە مانا وایە هەر ئێوا زاب دابن .گاس ئەشیچ
ئەبدوشال ەوتچ "ئە د ۆگ اسیچ مانا چچ؟ گەمینە دابێ
"جارێ ر ۆنەگەوتووین بۆ
ەو ڕایەڵچ ز رینەبێ" .ەوت
پێۆەواگارگ د س وا تۆ داتەوێ ەۆا ب ەپێنچ بەسەرماندا".
ئەمەش ئاس چ تێگەیش نچ سەرگ دایەگچ پارتچ بوو شە
د ۆگ اسیچ گە در ژا ئەم باسەی شە "باسنامە چەند
ەوژمێۆچ جۆالنە گ دا و بەسەرهات "دا ە وواتە بەرچاو.
گورا وگ مانجیچس ئێ ە و پارتچ ر ۆنەگەوتین پێۆەوا بە
1961/2/10دا.
شی ەیەس بیینە هەڵبژاردنەوا شە ر ژ
بەیەس شی ە چوونە
شەەەب گۆمۆنی ەگا
پارتییەگا
هەڵبژاردنەوا .پارتییەگا گە شەەەب ئێ ە "نیوا بەنیوا" (
ئەوسا ویە فیی چ فیی چ باو نەبوو) راز نەبوو س شەەەب
گۆمۆنی ەگا بە گەم شە نیوا ر ۆۆەوتن و شی ە وا
ب دیانەوا و شی ەگە ئێ ە(سەربەەۆگا ) د ڕاندما  .باڵۆێش
ئەوابوو گە مامۆس ا گاڵێ ەانچ موگ یانچ( 20.08.1987ا
 )1938س گیچ مامۆس ا ەیو موگ یانیچ بە  41دانگ شە
هەمووما پ دانگچ هێنابووس ئەزژ پاش وێس یا  37یا 38
دانگ هێنابوو ئەمەش مایە ەۆییچ من و یانازیچ باوگچ
گاڵێ ەا مامۆس ا ەیو موگ یانیچ بوو.
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 153ـ زمانی کوردیی لە قوتابخانەی مامۆستایانی سەرەتاییی هەولێر
پاش ئەوا ا واس شەمەوبەر باسۆ ا ا بی ەەراواگەما شەبارا
زانیاریچ دوگ ۆر
زما و فەرهەنگچ گوردییەوا درا بە ڤەژی
جاب ئومەر و زائی روگن گەری قاس وس سەراڕا دژایەتییچ
رژ چ دوابڕاو و
پارتچ و گۆمۆنی ت و داروداس ە
ناسیۆناشی ە ئارابەگا و تۆرانییەگا س بوو بە داەوازییەگچ
جەماوارییچ گۆمە نچ گورد وس دوا ئەوا ئەبدوش ەالم ئارفچ
گورددوژمن بە تۆمەتچ گوداتا دژ بە قاس و رژ ەگە ەی ا وس
فەرمانچ شەسێدارادانچ درا و فەرمانەگە بەجێ نەەەیەندراس
بەشۆو شە ماڵەگە ەۆ دا داس بەسەر گ ا وس دوا ئەوا
پیالنچ بەئ ییەگا و ناس ییەگا دژ بە رژ چ قاس بەهۆ
ئاژاوا ئەقید یەووافەوا شەمووسڵ گەوتەڕووس شە ئەنجامچ
ئەوادا زاعی روگن نازم تەبەقیەشچ ەی ا و دادەەیچ گ ا و
فەرمانچ شەسێدارادانچ بەسەردا درا و شە ر ژ 1959/9/19
شەسێدارا درا وس دوگ ۆر جاب ئومەر بەئ چ شەسەر گاراگە
الب ا وس پاش ئەوا گۆمۆنی ەگا شە 1959/5/1داس گە ر ژ
جێژنچ گ ۆارانەس شە ەۆپێشاندانەگانیاندا داوا بەیداریچ
حیزبچ گۆمۆنی یا شە داسە تدا گ د وس بەوا قاس یا
ت ساندس قاس یش ەێڕ ەۆڕ بەرامبەر گۆمۆنی ەگا و هەرا
ر ژ  1959/7/14گەرگووگچ گ د بە بیانوویەس دژ بە
گۆمۆنی ەگا س گە شەو هەرایەدا ژمارایەس ت گ ا گوژرابوو س
ئەەەرچچ داەی سێنەر ئەو هەرایە گۆمۆنی ەگا نەبوو س
بەشۆو تەڵەیەس بوو گۆمپانیا نەوتچ ئێ ا شە گەرگووس ()IPC
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گە بەداست ئینگلیزاگانەوا بووس بەهاوگارییچ تۆرانییەگا و
بەئ ییەگا نەەشەیا گێشابووس گۆمۆنی ەگا تێیۆەوتنس
بە م قاس گۆمۆنی ەگانچ بە "ئاژاواەێڕ" دایەقەڵەم .ئەمە
هەشێو بوو بۆ داەوازییەگە ئێ ە گە زمانچ گوردیچ شە
بەەدا و ەو ندنیانەگانچ پەروارداگ دنچ
زان گە
مامۆس ایا بۆ قوتابیانە سەراتاییەگا واس بەیێو بیێ ە
پالنچ ەو ندنەواس ئا شەم گاتەدا هەشێۆچ باش هەڵۆەواس
چۆنۆە بەڕ ۆەوا دوگ ۆر ئەبدوشجەبار ئەبدوشال گە زانایەگچ
ەەورا فیزیو و گەیوهەواناسیچ بووس گاتچ ەۆ مامۆس اما
بوو شە زان گە بەەدا وس یەگدی ا باش داناسچ وس دایزانچ
ەەریۆچ ئاماداگ د و داهێنانچ زاراوا زان انە و نووسینچ
پەرتۆگچ زان انەم بە گوردیچس بوو بە سەر گچ زان گە
بەەدا .گە چوومە ال بۆ پی زبایچس ئەویش پی زبایچ
بی ەەراواگە گ د شێ وس گە باسچ زمانچ گوردیی گ د شە
زان گە بەەداس بەڵێنچ داپێ گە بۆ پاییز ساڵچ 1959
بەیێۆچ زما و و ژا و مێژوو گورد شە زان گە بەەدا
بۆ ەوا و ەوتچ :تۆیش(واتە منس نەبەز) داتوانیت شەوێ
ەزمەا بۆەیت .پڕ بەدب سوپاس ۆ د و داوا شێبوردن گ دس
بە م نێو چەند گەسێۆ پێگوا گە داتوانن شەوانەەوتنەوادا
بەیدار بن .دوگ ۆر ئەبدوشجەبار ئەبدوشال بەشێنەگە بەجێهێنا
و پاییز  1959بەیچ گوردیچ شە زان گە بەەدا گ ایەوا.
گە
یەووا
هەرچچ گۆمۆنی ەگاننس ئەوا پاش هەرا
بەداس چ گورد گوژایەواس وی یا ەۆیا ال گورد ەۆیەوی ت
بۆە س داس یا گ د بە باسچ مافچ ەو ند بە گوردیچس بە م
نەیانوی ت بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ گوردس ا داب ەزرێس
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چۆنۆە ویە گوردس انیا بە "تایبەتۆار" پارتچ دازانچ.
بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ
هەرواها نەیانوی ت بنۆە
گوردس ا شە گەرگووس بێس واس ئێ ە شە بی ەەراواگەماندا
داواما گ دبووس بەشۆو قاس یا هاندا گە ویە گوردس ا الببا
وس گ دیا بە "بەڕ وابەر ییچ ەو ندنیەشچ گوردیچ(مدی یة
اشدراساا اشۆ دیة) و گورسییەگانچ ئەم بەڕ وابەر ییەیا
شەنێوا ەۆیا و پارتییەگاندا دابەیۆ د و مەڵبەند ئەم
بەڕ وابەر ییەیا شە بەەدا دامەزراند .بە م زمانچ گوردیچ
شە قوتابیانە نێواندیچ و
نەبوو بە زمانچ ەو ند
دوانێواندییەگانداس بەشۆو بووبە وانەیەس شە ەو ندنیانە
وگیا )س
پەروارداگ دنچ مامۆس ایانچ سەراتایچ(گوڕا
هەف ە تەنێ دوو دامژمێ بوو شە پۆشچ سێیەمدا .گە شەمانگچ
ئۆگ ۆبەر  1960دا ەوازرامەوا بۆ هەوشێ ماوایەس بوو
ەو ندنچ زمانچ گوردیچ چووبووا نەەشە ەو ندنەوا شە
پەروارداگ دنچ مامۆس ایانچ قوتابیانە
ەو ندنیانە
و چەند
سەراتایچ .ژمارایەگچ ز ر شە قوتابییەگا
مامۆس ایەس دایانوی ت وانەەوتنەوا زمانچ گوردیچ بدرێ بە
من .بە م نە ساندیۆا مامۆس ایانچ سەر بە پارتچ گۆمۆنی ت
وس نە بەڕ وابەر ییچ هەوشێ س هیییا بەوا راز نەبوو س
دایانگواس ئەمە دابێ ە هۆیەس بۆ دژایەتیۆ دنچ پارتچ و
"حۆوومەتچ د ۆگ اتیچ قاس " و "یەگێ ییچ ئێ ا " .جا
شەبەرئەوا شەنێو ئەو مامۆس ایانەدا گە سەر بەو دوو حیزبە
بوو گەسێۆچ وایا تێدا نەبوو گە گێبەرگێچ من بۆا شەبارا
یارازایچ وا شەزمانچ گوردیچ وتنەواداس ر ۆەوتن بیدا بە
حەیدار محەم ەد ئەمین( 1927ا )1960/11/16س گە گاس
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حەیدار ەۆیچ دایگواس ئەو گارا پێناگ ێ واس منس بە م
شەبەرئەوا پێوی چ بە پارا وانەگەیەس دایگ ە داس چ
ەۆ  .پێ گوا؛ بایە تۆ پاراگە واربگ ا و نۆیچ ەیانت بێس
وانەگا من دایانیێ ەوا .ەوتچ ئەوا ناگەم .حەیدار ئەندامچ
شیژنە پارتچ بوو شە هەوشێ بوو.
حەیدار گوڕ ۆچ ەەنجچ با بەرزو زمانشی ین بوو .بە م
داەوارد و
یەگجار نەوسن بوو .ەواردنچ ز ر چەور
شەەواردنەوا گهووشیش در یچ نەداگ د .ەەفەتێۆیشچ هەبووس
باسچ نەداگ د گە چییە .ر ژ ۆیا هەواڵێۆچ جەرەبڕما
پێگەیشت گە مامۆس ا حەیدار بە دڵواس ا گۆچیدواییۆ دووا.
راوانچ یاد و یاد زیندوو بێ.
شە 1960/11/16داس
پاش گۆچیدواییچ مامۆس ا حەیدار
ژمارایەگچ یەگجار ز ر شە قوتابییا و مامۆس ایا ەوتیا
دابێ وانەەوتنەوا گوردیچ بدرێ بە جەمال نەبەز .ئا شەو
گاتەدا ەیۆڵە گۆمۆنی ەگا و پارتییەگا گەوتبوا شێژیچس
شەبەر ئەواس ناچار بوو بیدا بە من.
شەو سەردامەدا بەرنامەیەس نەبوو بۆ ەو ندنچ زمانچ گوردیچ.
بەرنامەیەگ دانا بۆ  .دیارا ئەو ەو ندگارانەس بێجگە شە
یەگێۆیا گە ئاراب بووس ئەوانچ دیچ هەموویا زمانچ
ماڵەوایا گوردیچ بوو .شەبەر ئەوا پێوی ت بوو جارێ فێ
ر نووسچ گوردیچ بۆ ن .ئەمەش بە دوو جۆر :واتە؛ بە تیپچ
جەالداا ئاشیچ
و بە تیپچ التینیچ .ر نووسەگە
گۆ
بەدرەا ( 16.07.1951ا  )26.06.1893و ر ژێ شی ۆۆ
فەران ایچ  Roger Lescotگە شە 1956دا شە یام شەەەب ئاپۆ
ئۆس ا سەب ( 11.10.1993ا  )07.01.1905چاگ ازی ا تێدا
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پێشنیازگ دبووس گ دم بە بنیینە گاراگە و ناتەواوییەگانچ
هەردوو ر نووسەگەم ە نە بەرچاو .ئەوجا گێشە
ەو نداواریچ بە زمانچ گوردیچ(نەبوونچ ویەنامە ەش گ س
بوونچ چەند یێوازار و و نەبوونچ زمانێۆچ راس یچ .شەمەدا
ر زما و
جیاوازیچ و واگیەگیچ یێوازاراگان شەبارا
دانگەوا ە نە بەرچاو .ئەو نامیلۆەیە گە شە 1957دا شەژ
"ەو نداواریچ بە زمانچ گوردیچ" شەبەەدا
سەرنێو
چاپ ۆ دبووس چەند دانەیەگچ گەمچ مابووس دامە داس یا گە
بییو ننەوا و بیدا بە یەگدیچ) .بابەتێۆچ دیۆە وانەگە
هونەر وارەێڕا بووس بەتایبەتیچ شە ئارابییەوا بۆ گوردیچ و
بە پێیەوانەواس شەەەب ەی وە ف ەگانچ .نامیلۆە "وارەێڕا
هونەرا" گە شە  1958دا شە سلێ انچ چاپ ۆ دبوو دابەی ۆ د بە
سەریاندا .هەرواها پەرتۆگچ "میۆانیو و ەۆماڵەگانچ ماددا"
گە شە 1956دا شە گەرگووس تەواوم گ دبوو شە 1960دا شە بەەدا
چاپ ۆ دبوو دابەی ۆ د بە سەریاندا .هەر شە هەوشێ بەیێۆچ
ەەورا زاراوا زان ییەگان شە بەرەێۆدا بە ر نیۆ چاپۆ د
"فەرهەنگۆگچ زان یچ"دا و دابەی ۆ د
سەرنێو
شەژ
بەسەریاندا .بابەتێۆچ دیۆە وانەگە و ژا گوردیچ بوو .چەند
ن وونەیەگچ هۆن اوا گوردیی ە ە بەر چاویا  .هەرواها
باسێۆچ گورتچ چی گچ گوردیچ و پەند پێشینا شەەەب چەند
ن وونەیەس.
شێ ادا بەپێوی چ دازان سوپاسێۆچ ەەرم بنێ م بۆ ەیانچ
گۆچۆ دوو حەسیب راسووب ناجیچ گە بنووسچ ەو ندەەگەبوو.
بۆ چاپۆ دنچ وانەگا بە ر نیۆ ز ر یارمەتی چ داس چۆنۆە ئەو
زامانە دازەە فۆتۆگۆپیچ و گۆمپیوتەر نەبوو .وانەگان شەسەر
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مەت ی (گاەەز مۆم) بە پێنووسچ ئاسنین دانووسچ و بە
ر نیۆ ز ر داگ ا .شە وانەگا و فەرهەنگۆگچ زان یچس هەر
یەگە سەر و دانەم ال ماو س بە م گاەەزاگانیا شەبەر گۆنیچ
زاردبوو س هیوام وایە بەهۆ ئۆف ێ ەوا شە نەما رزەاریا
شەساڵچ  2014داس هەر بە
بۆەم{.سەرن  :هەردووگیان
داس نووسەگە ەۆم و بێ داس ۆاریچ و بەیارمەتیچ ەویۆچ
نی ەتیا بەچاپۆ د ەەیاند }.
ەۆیەوی
گارەێڕ ەو ندنگەگە مامۆس ا ئەنوار سلێ ا ر ژ ۆیا ەوتچ:
"ئەرێ ئەم گوردییە بوو بە چچ؟" ەوت "بوو بە چچ؟" ەوتچ:
هاتوواتە سەر
هەموو ئیش و گار ۆیا
"قوتابییەگا
ەۆەەریۆۆ د بە گوردییەوا" .ەوت " :جا ئەوا بۆچچ ە اپە؟"
ەوتچ" :ئاە تۆ گوردییت شە گی یا و فیزیا زاح ەت گ دووا.
ئەوا پێوی ت نییە" .ەوت "بۆچچ؟" ەوتچ" :چۆنۆە گوردیچ
زمانچ باوگ انەس باپی مانەس نەنۆ انە ".....ەوت " :ئێ ەۆ زمانچ
ئارابییش زمانچ باوس و باپی و نەنۆچ ئارابەگانە و گەچچ
ئەو هەموو ە نگییە دادا پێچ و گەسیش شە دژ نییە" .ئەنوار
سلێ ا ساش شە ئێ اقیییەگا بوو .بە م گە گوردیچ پاش
بەیانچ مارتچ  1970بوو بە زمانچ ەو ند  .ئەنوار سلێ ا
یەگێو بوو شەوانە پەرتۆگچ ئارابییا داگ د بە گوردیچس
چۆنۆە پارا تێدا بوو.
گە ئەزموونچ گۆتاییچ ساڵچ  1961هاتە پێشەوا؛ ئەنوار
سلێ ا ساش گارەێڕ ەو ندنیانە پێگەیاندنچ مامۆس ایانچ
سەراتایچ بە ەو ندگاراگانچ ەوتبوو" :دڵنیا بن پ سیار وا
قورس د نێ ەوا بۆتا گەس ا دارناچن" .گەچچ گە ئەزموو
گ اس چۆنۆە ەۆیا باش ئاماداگ دبووس هەر یەس ەو ندگار
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گەواس ئەویش ئاراب بوو .بە م گارەێڕ بەڕ وابەر ییچ
زانیارییچ س انچ هەوشێ نەیتەا محەم ەد سەفواا و
داروداس ەگە ؛ گار ۆیا گ د گە ن ا زمانچ گوردیچ بۆ
قوتابییانچ ئارابس گ ا بەبابەتێۆچ "تایبەتچ سەربەەۆ" بۆ
ئەوا نەچێ ە ریز سەرجەمچ ن اگا و وانەگانچ ەو ندنەوا
وس ئەمەش بە نامەیەگچ راس یچ بە من راەەیەندرا .ئەوجا ئەو
ئەزموونەگە
ەو ندگارا ئارابەس بەبێ دووبارا گ دنەوا
داریانیواند .بەگورتیچس زمانچ گوردییا وا ری واگ د گ دیا
بە ەاڵ ەجاڕ زار گا .

 154ـ تەنگاوییی چەپڵەلێدەران بۆ قاس لەبەردەم بڕیاری دەرکردنی قوتابییە
کۆمۆنیستەکاندا
پاش ئەوا گەری قاس ەێڕ ەۆڕ بەرامبەر گۆمۆنی ەگا س
گەوتەە تن و شەسەر گاردارگ دنچ ژمارایەگچ ز رشێیا .
شەوانە؛ چەند گورد ۆچ گەرگووگچ بە تۆمەتچ پێواندییبوو بە
گەرگووگەواس گە ئەو هەرایە بە
ئاژاوا ر ژ 1959/7/14
و
فی چ سییوڕاگانچ  IPCو هاوداس ییچ تۆرانییەگا
بەئ ییەگا ئاە اگە ەۆیۆ ا وس شە ئەنجامدا گۆمۆنی ەگا
گەوتنە ئەو تەڵەیەوا گە بۆیا ن ابوواوا وس شەواوا چەند
بەهەل زانچ بۆ
وس قاس یش ئەمە
ت گ انێو گوژرا
بێهێزگ دنچ گۆمۆنی ەگا  .شە وتار ۆدا گە قاس شە ر ژ
"ماریۆسف" شە بەەدا دا س
1959.7.16دا شە گلی ە
گۆمۆنی ەگانچ بە "ئاژاواەێڕ" شەقەڵەم دا .قاس شەوا ەڕ
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جەژنچ گ ۆاراندا
شە ر ژ
ە تبوو گە گۆمۆنی ەگا
( )1959/5/1داوا بەیدارییا داگ د شە داسە تدا .گە ئەم
چەند ەوژمێۆچ
باسەی بە دوورودر ژیچ شە "باسنامە
جۆالنە گ دا و بەسەرهات "دا (هەوشێ  )2012ە وواتە
بەرچاو .هەر پاش وتاراگە قاس س شە گەرگووس و مووسڵ و
بەەدا چەند ە ووپێۆچ تێ ری یچ دروس بوو و گەوتنە
گوی نچ گۆمۆنی ت و گورد و دیا  .گە ر ژنامەوانێو شەبارا
ئەم گ داوا تێ ری انەوا پ سیار شە قاس گ دس وارامچ
"سەر گچ تاقانە" (بەق ە گۆمۆنی ەگا ) و "گاگە گەری "(بە
ق ە پارتییەگا ) ئەمە بوو":ئەمانە (گۆمۆنی ەگا ) جارا
ەەڵۆیا داگویت و سەحل داگ د وس ئێ ەش ەەڵۆەگە تۆڵە
ەۆیا بەم جۆرا داگەنەوا" .ئەمەش ق ەیەگە پڕ بەپێ چ
یاالتییەگچ چەقۆوایێنچ سەرجادایەس نەس سەر گچ
داوڵەتێو .هەر شە سنوور ئەو داس در ژییەدا بۆ سەر
گۆمۆنی ەگا س ئەو گۆمۆنی انە قاس یا ەەیاندبووا ئاس ا
وس ژیا و گورسییەگەیا پاراس بووس بڕیار دازەە ئاسایشچ
قاس دارچوو بۆ دارگ دنچ دووا شە قوتابییەگان ا س موم از
حەیداریچ و جەمشید حەیداریچ شە قوتابیانە بەتۆمەتچ
گۆمۆنی ێ یچ .گارەێڕ قوتابیانە دوانێواندیچ مامۆس ا
ئادیل م ەفا(بەڕ ز ئادیل گەشلە) گە گاب ایەگچ هەشپەرست و
دووڕوو وس تا ئەو دامەس نیوا گۆمۆنی ت و نیوا پارتچس هاتە
بەردام و بە رووەۆیییەوا ەوتچ" :ر ژمانە" .ەوت " :چۆ
ر ژمانە؟" .ەوتچ" :فەرما هاتووا بۆما س موم از و جەمشید
ب ا گە ماوایەگە ەی او ؛ شە قوتابیانە داریانۆەین" .ەوت :
"گاس ئادیل تۆ هەتا "سەر گچ تاقانە" ەێڕ نەەۆڕیبوو" سەر بە
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بوویت .ئێ ە داتەوێ گ اس و دارپێ
گۆمۆنی ەگا
چیۆنەگانت بە من بشۆیت؟ ئەز بە هیت جۆر و راز نی
قوتابییچ گورد شە قوتابیانە داربۆ ن" .ئادیل م ەفا ەوتچ:
"گاگە جەمال":ئەمن بەڕاس یچ شە تۆ ناەەم .تۆ ئەو هەموو
نووسینانەا شە دژ وا ب وگ دی ەواس ئەوانیش ئەو هەموو
ە اپەیەیا بەرامبەر بە تۆ گ دییەس ئێ ە گاتچ ئەوا هاتووا
تۆڵە بۆ ەوا شێیا س گەچچ ئەتۆ پش یا داە یت؟" ەوت " :گاس
ئادیل شە گ داوا ە اپچ ئەوانەدا تۆیش بەیداربوویت .تۆ
نەتداوی ت ژوور و بدرێ بە شیژنە زمانچ گوردیچس تا ناچار
بوویت بیدایت .تۆ و نەیتەتەفەندیچ چەند مانگێو مووچە
مانگانە من ا بە ناڕاوا راە اس تا ناچارمۆ د بێنەوا هۆش
ەۆتا  .ئێوابوو یۆات ا گ د شێ گە بە گوردیچ وانە
داڵێ ەوا ...ه د .ئێ ە تۆ هاتوویت باسچ تۆڵە سەندنەوا شە
قوتابییەگا داگەیت؟ ئەز بەدوا تۆڵەسەندنەوادا ناەەڕ .
ئەەەر وابووایە دابوو تۆڵە شە تۆ و شە نەیتەتەفەندیچ
بۆەمەوا .ئەز دژ ئەم گۆمۆنی انەس واس گەس نی س بەڵۆو
ئەم هەڵو ە
هەڵو ەگانیان  .گە ئێ ە دژ
دژ
هچ ئەوایە ئەم داوڵەتە بە
"سەر گچ تاقانە" داواس
داوڵەتچ ەۆم نازان  .چۆنۆە نە داوڵەتێۆچ گوردس انییە و
نەهیت ەێ ۆچ بۆ گورد هەیە .ئەواش بزانە ئەبدوشۆەری قاس
هەر ەۆیچ بوو بۆ بەرژاواندییچ ەۆ س گۆمۆنی ەگانچ شە دژ
ەەڵۆانچ دیچ ها دادا وس ئێ ەش ەەڵۆەگە دیچ شە دژیا
ها دادا"....
گاس ئادیل ەوتچ":ئێ ە تۆ شەەەب ئەوا نیت گە ئەمانە
داربۆ ن؟ ەوت " :نا" .ەوتچ" :گەواتە تۆ دژ ئەمن(ئاسایش)
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داو یت؟" ەوت "ئا" .ەوتچ ":تۆ دابێ ئەوا بزانیت گە ئەم
گارا تۆ مامۆس اگانچ دیچ داەاتە تەنگاوییەوا" .ەوت  ":ئەوا
گار ەۆیانەس گار من نییە" .بەگورتیچ :بەدڵیەیاوییەوا
شەیەس جیابووینەوا .هەر ئەو ر ژا شەەەب مامۆس ا
ئەبدوشحەمید ئی ائیل دیبەەەیچ(راوانچ یاد بێ) ر ۆەوتین
گە بەوپەڕ جەە ۆ دنەوا دژ دارگ دنچ ئەو قوتابییانە
بواس ینس شەنێوانیاندا موم از حەیدار و جەمشید حەیداریچ.
دوگ ۆر جەمشید حەیداریچ شە بی اواریینامەگەیدا نووسیو یچ:
"شەو گاتە من قوتابیچ سێچ ناواند قوتابیانە یەوا بوومس
مامۆس ا جەمال نەبەز شەو قوتابیانەیە دارز داداوا .ئیدارا
قوتابیانە شەسەر بڕیار ئەمن بڕیار دا من و موم از ب ام
شە قوتابیانە داربۆە س بە م ەەبەرما بۆ هاتە زیندا گە
یەگێو شەو مامۆس ایانە دژ ئەو داەوازییە واس ابوو س
دوگ ۆر جەمال نەبەز بوو .بۆ ش من گە هات ە داراوا و ا
زانچ سوپاسنامەم بۆ راوانە
دارفەت بۆ هەڵۆەوا و ئەدر
گ د .ئێ اش شەەەب ئەوا دوگ ۆر جەمال نەبەز ق ە
نایی ینچ بەرانبەر من نووسیواس بە م من پەیی ا نی شەو
نامەیە و هەڵوی چ ئەو ر ژایەم شەبی نەچۆتەوا"(جەمشید
حەیدار  :چەند الپەڕایەس شە بی اوارییەگان  1949ا 1966
س ۆگهۆڵ 1992س ل.)91

 155ـ کرام بە سەرپەرشتکاری ئەزموونەکانی بەکالۆریای پۆلی شەشەمی سەرەتایی
لە هەریر و باتاس
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شە گۆتایچ مانگچ ەو نچ 1961دا بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ
هەوشێ گ دمچ بە سەرپەری ۆار ئەزموونەگانچ بەگاشۆریا
پۆشچ یەیەمچ سەراتایچ شە هەری و باتاس .شەپێشدا
نەمداوی ت بیۆەمس واس بێزارییداربڕینێو بەرامبەر بەو هەموو
ە اپییە گاربەداس انچ هەوشێ گ دیا بەرامبەرمس بە م
مامۆس ا مار ئەبدوڵ گە شە سلێ انییەوا دامناسچس گاتێو
بەڕ وابەر قوتابیانە دوانێواندیچ ئەوێ بووس ز ر ر ز منچ
داە ا؛ تۆایۆ د شێ بیۆەم وس گ دم و سەرگەوتووبووم .ئەمەش
شە سەردامێۆدا بوو گە گەری قاس داس یۆ دبوو بە
یەڕف ی ن بە گوردس چۆنۆە دایوی ت گورد پش چ بگ دژ بە
و
ئارابەگا
ناسیۆناشی ە
و
ئەبدوشناس
جەمال
گۆمۆنی ەگا  .بە م گورد نەیانداوی تس بێ هیت بەرامبەر وس
ئەمە بۆە بۆ س بەتایبەتیچ دوو ساب پ بوو چەپیەیا شێدادا
بۆ س ئەویش تەنانەا داس ووراگە ەۆیچ نەە بووا گار .بۆ
ناچارگ دنچ گورد بە پش گی ییۆ دنچس ر یەگچ ز ر ەەوجانە
ە تە بەر .هاا قانوونێۆچ دارگ د بەپێچ ئەواس باجێۆچ ز ر
ە ە سەر زاویچ و زار گش وگاڵیچ و گارگ دنچ قانوونەگەیچ
ب د بۆ دوواواس گە ئەمە شە هیت سی ەمێۆچس تەنانەا
دیۆ اتۆریشداس رووینەداوا .یانبەیانچ ئەمەس ئەقید فەتای
یاڵچ ئەندامچ "دادەە بەرز سوپایچ" نارد بۆ گوردس ا گە
بەەەڵۆەگە بیێ؛ ئەەەر بین بۆ بەەدا و پش گی یچ زاعی
بۆە س ئەوا نەس شە باجەگە داتانبەەشێ؛ بەڵۆو ەزمەتیش ا
داگا .ئەمە وایۆ د شە هاوینچ 1960دا ژمارایەگچ ز ر ەەڵۆچ
جیاوازجیاواز بە ئامانجچ جیاواز جیاوازاوا روویانۆ دا بەەدا.
جا شەبەرئەوا جار و مەال م ەفا بارزانچ چووبووا هۆتێڵ
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ال ئەم یاندا وس چەند گەسێۆچ سەر بە گاژیۆیش شەەەب
ئەندامانچ یانداگە ق ەیا گ دبوو گە بەەۆڕایچ پش چ قاس
نەە س مامۆس ا مەال نوور ئەبدوشال گەرگووگیچ{واس دوایچ
پاش گوداتا بەئ ییەگا شەساڵچ 1963دا مامۆس ا
بی
شەگەرگووس شەسێدارا درا} داەوازیینامەیەگچ بە
نوور
ئارابیچ داڕی بوو و ەو ندبوویەوا بۆیا  .ئەوانیش رازیبووبوو
بەوا تەنێ داەوازییچ مافچ گورد بۆە وس دژ گۆمۆنی ەگا
و ناس ییەگا هیت نەیەژ  .داەوازینامەگە شە ر ژنامە صوا
االگ اد /دانگچ گورد دا ب وگ ایەواس گە ئەز ماوایەس بوو
ەۆبەەشانە سەرپەری یچ بەیە ئارابییەگیی داگ د .قاس
شەمە ەڕ ە ا و ماوا ( )40ر ژ و یانداگە شەبەر ەەرما
هاوینچ بەەدا هێش ەوا وس ر ینەدا چاویا پێچ بۆەوێ.
ئەوانیش بە تووڕاییەوا ەەڕانەوا گوردس ا وس بەرا بەرا
ەەڵۆەگە جۆییا سەند و گەوتنە ەۆپێشاندا  .یایەنچ باسە
"ەەباا" (ئۆرەانچ پارتچ) چەند ر ژ و پێش
ر ژنامە
ر ژنامە "إتحاد اشش ب" (ئۆرەانچ پارتچ گۆمۆنی ت) دژ ئەم
یاندا نووسچس ئەەەرچچ مەال م ەفا بارزنچ چووبووا
سەردانیا س بە م قاس ئەم ەۆییزمەتییە نەگڕ شێیا .
156ـ شۆرشی ئەیلول
گورد دوو ساڵچ رابە چەپیەیا بۆ گەری قاس شێداوس
چاواڕوانیچ ئەوایا داگ دس ئەو داس وورا گە قاس ەۆ
داینابوو و دانچ بە مافچ "هاوبەییچ شەئێ اقدا" بۆ گورد نابووس
بیاتە گار و نەیی بووا گار .سەراڕا ئەمەش داوا شە گورد
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داگ د پش چ بگ دژ بە ناسیۆناشی ە ئارابەگا (ناس ییەگا
و بەئ ییەگا ) و گۆمۆنی ەگا  .بۆئەواش ئەقید فەتای یاڵچ
ناردبوو بۆ گوردس ا گە بەگورد بیێ یاند و دروست بۆە و
بین بۆال قاس و پش گی یچ بۆە تاگو"ماف ا بداتێ" .ئێد
ژمارایەگچ ز ر گورد ف اپیشە شە بەغدا گۆبوونەوا .بە م
بەهۆ پێواندیچ هێنداس گورد سەر بە گاژیۆەوا بەم
یانداواس هەرواها سەردانچ م ەفا بارزانچ شێیا س گار ۆچ وا
گ ا گە بی ەەراوانامەیەس بدرێ بە قاس بۆ داەوازیچ
بی ەەراوانامەگە
گاتێو
داس ووراگە.
جێبەجێۆ دنچ
شەڕ ژنامە "صوا االگ اد/دانگچ گورد" (ژمارا  22و  29 23و
 31تەباەچ )1960دا ب وگ ایەواس قاس ەڕ ە ا و چل ر ژ
ئەم یاندا شە ەەرما بەەدادا هێش ەواس پێشوازیچ شێنەگ د
ئەوانیش بەتووڕاییەوا ەەڕانەوا گوردس ا و ئێد بێزار
داربڕین داس یپێۆ د بەەۆپێشاندا و بەرەۆدانچ چەگداریچ و
ئەوجا یۆرش.
شەبارا یۆریچ ئەیلووشەوا گە شەپێشەوا بە ەۆپێشاندانچ
الوانچ گورد داس یپێۆ دس بێ ئەوا هیت ر ۆی او و حیزب و
گەسایەتییەگچ شەپش ەوابێس ئەوجا ەەوجێ ییچ قاس گار ۆچ
وا گ د گە مەال م ەفا بارزانچ بەناچاریچ سەرگ دایەتییچ
بەربەراگانێچ چەگدارانە بگ ە داست و شەئەنجامدا
سەرگ داگانچ پارتیش(ب ای ئەح ەد و ئومەر دابابە و حیل چ
ئەشچ یەریف و جەالل تاڵەبانچ و نوور ئەح ەد تەها و
ئەشچ ئەبدوشال .....ه د) بینە نێو و پاش ئەواش شەەەب گاا
الیەنگ انچ گاژیو و پارتچ گۆمۆنی چ ئێ اقیش بینە
ریزاگانیانەواس بوو بە یۆریچ ئەیلوول و چوارداساب در ژا
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گێشا و شە 1975/3/26دا ئایبەتاڵچ پێۆ ا .شەبارا یۆریچ
ئەیلووشەوا تا ئێ ە شەەەشێو نووسینەگان دا شەم بابەتە
دواومس بەتایبەتیچ "گوردس ا و یۆریەگە " (سەمینار 1971
بە ئەش انیچ و چاپچ  1972وارەێڕانچ بە زمانچ گوردیچ چاپچ
سو د ساڵچ  1985شە ئین ەرنێ دا هەیە )kncsite.comو
باسنامە (سەرچاوا باسۆ اوس هەوشێ  )2012شەبەر ئەوا
شێ ادا ناچ ەوا نێو ئەو باسە .هەر هێندا دابێژم ئەو
قوربانیانە گە چینچ هەژار و ەەڵۆچ دب و داروو پاگچ گورد
دایا س ئەو داس ۆەوتە گە شەو یۆریە هاتەدیچ سەتیەگێۆچ
ئەو قوربانییە نییە گە بۆ درا .ئەواش دابێ بێژم گە یۆریچ
ئەیلوول بە هەزارا و هەزارا ەێزانچ گورد شەنێو ب د و
بەهەزارا و هەزارا گورد هەژار و رایوڕووا گ دس بە م بە
هەزارا و هەزارا گورد هیت نەگەر و هەشپەرست و ناپاگچ
گ د بە ملیۆنێ و ملیارد و داسە تدار.

 157ـ کوردەکانی رۆژەهەاڵت لە پەنجاکانی سەتەی رابوردوودا
نێوانگی ی شەنێوا "داس ە نێواند" و "بەرا
پارتچ دا

پێشۆەوتوو"
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ئێ ا بە سەرگ دایەتییچ گەری
بەرشەوا گوداتا شەیۆ
قاس رووبداس تاس و تەرا گورد ر ژهە ا داهاتنە ئەم دیوس
یەگێو شەوانە گورد و بوو سەر بە حیزبچ د ۆگ اتچ
گوردس ا (ئێ ا )س جاروبار شە سا نچ  1952و 1953دا شە
سلێ انچ داهاتە ماڵەوا بۆ الم و ناسیاوییچ شەەەب پار زار
ب ای ئەح ەدیش هەبوو .ساڵچ  1954هەردوو الیەنەگە پارتچ
د ۆگ اتچ گورد("بەرا پێشۆەوتوو" بەسەر گایەتییچ پار زار
هەمزا ئەبدوشال و"داس ە نێواند(م گز)" بەسەر گایەتییچ
پار زار ب ای ئەح ەد) دایانزانچ گە ئەز سەربەەۆمس داوایا
گ د شێ گە بۆەومە نێوانیانەوا وس هەوڵچ یەگگ تنەوایا بدام.
رازیبووم .یەو ۆیا شە بەەداس راح ەتیچ گاگە حیل چ ئەشچ
یەریف ەوتچ" .ئەمشەو ب ادارا گۆدابنەوا شە یو نێو و دابێ
پێۆەوا بیین و بیانگەیەنینەوا یەس" .شەەەب گاس حیل چ
چووینە "بەەدا جدیدا" یو نێۆچ چۆڵەوانیچ و تەریو و پڕ شە
دارودراەتس شەپڕ شەنێو دراە ەگانەوا گەسێو هاتە دارێس
یەپقەیەگچ شەسەردا و چاویلۆەیەگچ راش شە چاوداس گە هاتە
پێشەوا راح ەتیچ ب ای ئەح ەد بووس گاس ب ای ئەو گاتە ەۆ
یاردبوواوا شە حۆوومەا؛ بەهۆ ئەواوا گە ئەو و یەهید
مار بەرزنجچس ئەویا واس نو نەر پارتچ و ئەمیا واس
نو نەر گۆمۆنی تس ەۆیا پا وتبوو بۆ پارشەمانچ ئێ ا و شە
داەەڕا
حۆومەا
دارنەچووبوو س
هەڵبژاردندا()1954
بەدوایاندا .گە گاس ب ای شەنێو داوانەگانەوا هاتە دارێس
پێۆەوا چووینە ماڵێو شەو نێزیۆانە .گە تەمایامۆ د ئەو گوردا
ر ژهە تییە گە شەواپێش شە سلێ انییەوا دامناسچ شەوێ یەس
دوایچ دارگەوا بۆم گە ەەنچ بلووریا بووا .گورد ۆچ دیۆە
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شێبوو گە بەیێوازار موگ یا ق ەیداگ دس دوایچ گە ناسیاوی
پەیداگ د شەەەڵچس زانی گە ئەوڕاح انچ زابیحیچ بووا.
زابیحیچ شەو گاتەدا شە دی ۆۆ ئەبدوڵ یەریییچ گاریداگ د.
دی ۆۆیەگچ بەنێوبانگ بوو شە بەەدا.
ئەبدوڵ
دی ۆۆ
تەنانەا هەڵبەس وا ئەبدوشال ەۆرا بەهۆن اوایەس باسچ
داگا"یەو و شە ئەبدوڵ " .ئەبدوڵ یەرییچ گورد ۆچ سنەیچ
بوو ز ر داوڵەمەند بوو .ەەشێو هۆتێل و چێش یانە شەبەەدا و
یو نانچ دیۆە هەبووس واس چێش یانە "یەریف و حەداد".
هەر شەنێو ئامادابووانچ ئەو یەواداس ئەشیچ یەریف نێو ۆیش
هاتبووس سەر بە بەرا پێشۆەوتوو ر باز هەمزا ئەبدوڵ بوو
گە ەەشێو ئەندامچ پارتچ الیەنگ ییا داگ دس واس یەهابچ
یێخ نووریچس نەجاتچ ئەبداس جەالل ئەزیز و موئەزاز ەانچ
ەویۆچس قاشە حاجچ ح ەینس جەماشچ حاجچ یەریف و...ه د.
سەرنجڕاگێش ئەوابوو گە پار زار هەمزا ئەبدوڵ بەیدار
نەبوو شەو گۆبوونەوانەدا .ئەوا بۆ من دارگەوا ئەوابوو گە
ناگۆگییەگچ بنیینەیچ شەنێوانیاندا نەبووس ئەوانەبێ
باسچ مارگ ێ یچ و
پێشۆەوتوو" پ
الیەنگ انچ "بەرا
سۆڤێ یا داگ د شە "داس ە نێواند" وس داوا ەۆڕینچ نێو
حیزبیا داگ د شە "پارتچ د ۆگ اتچ گورد"اوا بۆ "پارتچ
د ۆگ اتچ گوردس ا " گە ئەز ئەوام بە راست دازانچ.
راس ییەگە س ناگۆگیچ ەێزانییچ نێوا ب ای ئەح ەد و هەمزا
ئەبدوشال گە هەڤاڵزاوا یەس بوو س ر ڵێۆچ شەو ناگۆگییەدا
ەێڕابوو .یایەنچ باسەس ناگۆگییچ نێوانیا در ژا گێشا تا
ساڵچ 1956س گە هەردوو بەراگە شەژ نێو "پارتچ د ۆگ اتچ
یەگگ توو گوردس ا "دا شەسەر گاەەز یەگیا ە تەواس بە م
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هەمزا ئەبدوشال و ب ای ئەح ەد تا دوار ژ ژیانیا دڵیا
شەیەس چاس نەبوواوا .وادیارا ئوس اد بەیی مویی راس چ
دافەرموو گە دایگوا" :ەزمایەتییگ تن دوژمنایەتییگ تنە".

 158ـ کوردەکانی رۆژهەاڵت وەك پەنابەر لە باشووری کوردستان و بەخدا
شە گورداگانچ ر ژهە ا ەەنچ بلووریا و ئەوڕاح انچ
زابیحیی شە نیوا یەگەمچ پەنجاگانەوا داناسیچ .هەژار
موگ یانییش شەساڵچ  1952دا شەڕ چ جەالل تاڵەبانییەوا
ناسچ .هەژار ئەو گاتە شەەەڕاگچ فەزل شە بەەداس س ۆدیۆیەگچ
"صبای" .ئەم
س ۆدیۆ
و نەە یچ داب د بەڕ وا بەنێو
س ۆدیۆیە هچ بەڕ ز جەالل بێ ووییچ بووس دابوویە داست
هەژار .شەەەب هەژار زوو زوو یەگدی ا داد شە مەڵبەنداگە
ئوس اد بەیی مویی  .بێجگە شەمانەس شە گورداگانچ ر ژهە ا
زی اگچ
حەسە
داناسچ:
ەواراوام
ئەمانە
ئەالدین
مامۆس ا
)1921
ا
بۆگانچ(1972/6/26
سەجاد ( 13.12.1984ا )1907س مامۆس ا مەال محەم ەد
ئەوڕاح انچ
دوگ ۆر
)1895س
ا
قزڵجیچ(19.09.1959
قاس لۆس{سەرن  :دوگ ۆر قاس لۆ ساڵچ  1956گاتێو مامۆس ا بووم
شە قوتابیانە نێواندیچ موسەڵال شە گەرگووسس هاا بۆ الم بۆ
قوتابیانە و پێۆەوا چووینە دارێ و داوا یارمەتیچ گ د بۆ
دارگ دنچ ر ژنامە گوردس ا س پاش ئەوا بڕ و پارام دانێ
یەواس ر ژنامە
ورد
شەڕ چ مامۆس ا محەم ەد تۆفی
"گوردس ا " گەوتەوا دارچوو } .جەمیل دومبوس(ئەف ەر بوو
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ئێ اقداس ەەڵۆچ مەهاباد بووس ز ر بە ەەنجچ
شەشەیۆ
هاتبووا سلێ انچ و شە سەردامچ بەگ سیدقچ دا جێچ شە
ئێ اقدا گ ابوواوا) .گە قاس هاتە سەر گارس
شەیۆ
ژمارایەگچ ز ر شە گورداگانچ ر ژهە ا روویانۆ دا سلێ انچ.
یەگێو شەوانە ئەح ەد تۆفی بوو گە نێو راس یینە "ئەو
ئی حاقچ" بوو .ئەو دیچ نێو حیزبیچ "گەمال"بوو .ئەم گاس
گەماشە چەند جار و هاتە ماڵەوا بۆ الم .گەری چ حوسامیش
هەر شە سلێ انچ ناسچ .ر ژ ۆیا ئەح ەد تۆفی هاا بۆ الم بۆ
ماڵەوا شە سلێ انچ و ەوتچس ژمارایا ز ر بووا و پێوی ییا
بە نشینگەیەگە گە هەموویانچ تێدا گۆببنەوا .شەوگاتەدا
بەڕ ۆەواس گاگە رازا می زا سەئید مار گە شە باپی مانەوا
شەەەب ئەم بنەماڵەیە تێۆەڵبووینس تازا شە ئەم یۆا پاش
تەواوگ دنچ ەو ندنچ ماس ەر شەوێ ەەڕابوواوا و گ ابوو بە
گارەێڕ گێیگە و باەچ بەگ اجۆس ماڵەگە ەواس بووا بەگ اجۆ.
شە سلێ انچ گە نێزیو ئەسحابە سپچ بووس
ەانوواگە
گۆیۆێۆچ دوو نهۆمیچ و حەوا ژوور و حەویەیەگچ ەەورا و
ەەرماو و ناندینچ هەبووس ماوایەس بوو چۆب بوو .گاس رازا
نەیدادا بە گ ێس دایگوا؛ نازانێ گەینێ د ەوا سلێ انچ.
منیش تۆامۆ د شێچ گە بیدا بەو پەنابەرانە ر ژهە ا .ەوتچ:
بایەس بە م ئەوا ناناس س دابێ تۆ تێیانبگەیەنیت گە
نەیۆەنە و انەیەس و بەجێچ بهێین .ز ر سوپاس ۆ د و
گلیلەگەم شێ وارە ا و دامە داس چ ئەح ەد تۆفی  .ئەوانیش
یو نەگەیا نێونابوو "گۆموونە" .شەەەب گاا ژمارایا ز ر بوو.
واس شەماڵە دراوسییەگان دابی تس یەڕ و هەڵال و دانگەدانگ
و ق ە نایی ین بەیەس ەوتن بەز ریچ روویدادا شەنێویاندا.
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تەنانەا ر ژ ۆیا شە ئەح ەد تۆفی ەۆی بی ت گە دوگ ۆر
ئەوڕاح انچ قاس لو چووبووا الیا وس گە دارەە شێدابووس
وی بوویا پەالمار بدا و شێچ بدا  .گە ئەمەم دایەڕوو
ئەح ەد تۆفی ەوتچ" :تۆ وادیارا قاس لوا نەناسیوا" .ئەز
"ئەح ەد تۆفی " بۆ
هەردووگیان داە ا .ئەویا
رز
ئازایەتیچ و ئەمیا (دوگ ۆر قاس لۆ) بۆ زانایچ و ژ هاتێ یچ.
یایەنچ باسەس گاس گەری چ حی امیچ هەر زوو بەجێیهێش ین و
چوو بۆ بەەدا و شە بەەدا چاوما بەیەس داگەوا .ئەح ەد
تۆفی ر ژ و ەوتچ "ب اداراگا هەریەگە بەالیەگدا چوو و
ا بەو ەانووا نییە" .ەانووش واس ئەوا
ئێد پێوی
ەۆڕاپانچ یەڕابەرد بووبێس بەو داردا ب ابوو .ئەح ەد تۆفی
شەنێوا سلێ انچ و بەەدا سەفەر داگ د .دایگوا بە دزییەوا
داچێ ە ر ژهە تچ گوردس ا و داەەڕ ەوا بایوور .زوو زوو
سەر بەەدایچ دادا .بەدامچ ەۆ ەوتچ د س ایەتییەگچ
بایچ هەیە شەەەب بەڕ وابەر ەش ییچ ئاسایش(أمن) ئێ اقچ
شە سەردامچ قاس دا .دانگو باسچ رژ چ ئێ انچ پێ
راداەەیەنێ .ئەح ەد تۆفی م ڤێۆچ ئازاس چاالس .بە م ز ر
توندڕ و پەڕە (م ط ) بوو .یەگێو بوو شە الیەنگ ا هەرا
پێداە اگانچ مەال م ەفا بارزانچ .بە م شە بەە چ ە اپچس
مەال م ەفا دوور ە ەوا شەەۆیچ وس شە ئەنجامدا گەوتە
داست رژ چ بەئ چ بەەدا و سەر تێداچوو.
حەسە زی اگیش گە جاروبار بە دانگە ەۆیەگە گی وگۆ
دڵ انچ دادام گانداواس شەبەرئەوا شەسەردامچ یانشینچ داس
نیوادیار و نیوا یاراوا شە بەەدا داژیا و بەهۆ رافی
چاالگەوا توانیبیوویا گار ۆچ شە بەیچ گوردیچ رادیۆ ئێ ا
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بۆ ەۆرانچ ەوتن پەیدابۆە س ەۆرانییەگچ بەسەر یافەی ەب دا
هەڵدابوو .گە رژ چ یانشینچ شە ئێ ا رووەاس زی اس ت سچ
شێ نیشت و رایۆ د بۆ ئێ ا و شەوێ شەەەب میدیا زاندیچ
ژن ێ یچ گ د.
 159ـ سەرکردەکانی حیزبی توودەی ئێران لە بەخدا
دابێ شێ ادا ئەواش بێژم گە ژمارایەگچ بەرچاو شە
سەرگ داگانچ حیزبچ توودا ئێ ا هاتبوونە بەەدا .شەوانە
نوورادین گیانووریچس ئیح انچ تەبەریچس رازا رادمەنیش گە
مێ د ەویۆچ گیانوور بوو .رژ چ قاس بەرنامەیەگچ
رادیۆیچ بە فارسیچ ە بووا بەرداس یا بە ئارازوو ەۆیا
داگ د .جاروبار
رژ چ یا ق ەیا
شە رادیۆوا شەدژ
ئەوڕاح انچ زابیحیش بە فارسیچ شە رادیۆگەوا ق ە داگ د.
ر ژ ۆیا زابیحیچ و ئەز شە دوگانچ ئوس اد بەیی مویی
دانیش بووینس سێ گەس بەو دا تێپەڕین و س ویا شە زابیحیچ
گ د و ئەویش بە ئوس اد ەوا ئەمانە ئێ انین و دژ بە یا س
ئوس ادیش ەوتچ فەرموو بابێنە ژوورێ .زابیحیچ منیشچ
بەوا ناساند وس شە ق ەگ دندا شەەەڵیا شەبارا گورداواس
ەوتیا گە رژ چ یا گەواس ئەو حەشە ەەشچ ئێ ا بڕیار
شەسەر چارانووسچ ەەالنچ ئێ ا دادا  .گە پ سیارمۆ د شێیا س
"ئایا گوردس ا داەی گ اوا یا نا؟" ەوتیا "ناس ئێ ا هەزارا
ساڵە هەیەس بە م گورد داتوانن شە سنوور ئێ اندا ئۆتۆنۆمییا
هەبێ؛ ئەەەر ئەوا شە بەرژاواندییچ چینچ گ ۆار بێ" .گە
پ سیارمۆ د شێیا ئایا ئەوا ەۆیا گ ۆار س پێۆەنین و
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و ر یش ن .زابیحیچ ەوتچ:
ەوتیا گاریا هەیە دابێ بڕ
"نەدابوو ئەو پ سیارا بۆەیت شێیا " ا ەوت " :گاگچ ب اس ئەوڕ
ئەمانە هیت هێز ۆیا نییە و گەری قاس بەەێویا داگاس
ئەواتا دا بە بوونت دا نانێنس ئە ئەەەر سبەینێ چوونە سەر
گار چۆ ؟" ەوتچ" ئەودامە ئێ ەش ق ەما دابێ" .ەوت "نا
دابێ ئێ ە ق ەما هەبێ" .ئوس اد بەیی مویی فارسیچ
تێداەەیشتس ەوتچ"جەماشەدین راست داگا .ئەوانە نابێ
جاراگچ دیچ بێنە ئێ ا" .هەرچچ ئەح ەد تۆفی بووس ئەوا
حەز شە چارا ئەم تووداییانە نەداگ دس دایگوا "ز ر در زنن
و ز ربەییا فارس نینس بەڵۆو شەو ت گانە گە ەۆیا بە
ئازاریچ دادانە قەڵەم"س راس یچ داگ د.
 160ـ قەیا موشتاق کوردێکی ئامەدیی(دیاربەکریی) هەاڵتوو
ئێ ا (تەمووز  )1958ەەشێو شە
پاش گوداتا شەیۆ
گورداگانچ ر ژهە ا و ر ژئاوا هە تن بۆ ئێ ا  .تاگە گورد ۆچ
باگوور گوردس انیش گە نێو قەیا موی ا بووس ەۆ نێو
نابوو(زننار) هە تبوو بۆ بەەدا و جاروبار داهاتە "گابە
گوردا " دایگوا :یەگێو بووا شە نووسەرانچ ر ژنامە " ileri
 . "yurtباسچ چی گنووس مووسا ئەن ەر بەبایچ داگ د.
بەگوردییەگچ باش داپەیڤچ.

 161ـ وازهێنان لە کاری مامۆستایەتیی و خۆئامادەکردن بۆ درێژەدان بە خوێندن
لە دەرەوەی واڵت
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هەر شەەەب گۆتاییهاتنچ ساڵچ ەو ند شە هاوینچ  1961دا
وازنامە ەۆم نارد بۆ وازاراتچ زانیارییچ شەبەەدا شەڕ چ
بەڕ وابەر ییچ زانیارییچ هەوشێ اوا .بە م وازاراتچ
ئەوا
زانیاریچ وازنامەگەمچ نەپەرژاندس بەبیانوو
پێوی ییەگچ ز ر بە ەزمەتەگە من هەیەس ناچار بووم چەند
جار و وازنامەگەم دووپاا بۆەمەواس شە ئەنجامدا گە زانی
داس هەڵناە شێ س وازم شەوانەەوتنەوا هێنا و چوومە ماڵەواس
بە
ئەوجا وازاراتچ زانیاریچ ناچاربوو بەپێچ قانوو
وازهێنەر(م قیل) دامبنێ و .هەر بەپێچ قانوو س ەزمەتچ
سەربازی شەسەر نەمابووس بە م وازاراتچ زانیاریچ هەموو
فەرمانگەگانچ ئاەادارگ د گە نابێ بەهیت جۆر وس بەبێ پ سچ
وازاراتچ زانیاریچ دامب ەزر نن .چۆنۆە پێیا وابوو داچ شە
یو نێۆچ دیۆە بە مووچەیەگچ بای گارداگەم گە ئەز ئەو
نیازام نەبووس چۆنۆە دامێو بوو بڕیارم دابوو بی ە داراوا
ئێ ا و در ژا بە ەو ند بدام و ی چ نوێ و زمانچ نوێ فێ ب
و چاوم بە گۆمەڵگە ئەوروپاییەگا بۆەوێ وس شەەەب چەند
زان گە و چەند زانا و گەسایەتییەگاندا پێواندیچ ببەس وس
بەو یارازایچ و زانیارییەوا گە پەیدامۆ دووا بگەڕ ەوا
گوردس ا س بە م چارانووس هێنداس جار بڕیار وا دادا گە شە
داسە تچ ئەو گەسەدا نییە .دوژمندار ییچ
سنوور
سەرگ داگانچ یۆریچ ئەیلوول (سەرگ دایەتیچ بارزانچ)
بەتایبەتیچ مەح وود ئەشچ ئۆس ا (ەوشە) ر ڵێۆچ بنیینەیچ
ەێڕا شەوادا گە ر نەدرا پێ پێش ئایبەتاڵچ یەگەم(ر ۆۆەوتنچ
مارتچ  )1970بگەڕ ەوا بۆ گوردس ا و بی ە نێو ریزاگانچ
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یۆریەواس چۆنۆە نەمداتوانچ بی ەوا ئێ اقچ بنداس چ
داسە تچ بەئ  .پاش ئایبەتاڵچ یەگەم {واتە ر ۆەوتنچ
سەرگ دایەتییچ یۆریچ ئەیلوول و حیزبچ بەئ } مارتچ 1970
و دانچ چوار ساب ماوا بە حیزبچ بەئ تا ەۆ گۆگ داوا شە
دژ گوردس شەم ماوا چوار ساڵەدا سەرگ داگانچ پارتچ تی و
یی یا شە من داسوو .ئەەەرچچس هەر شە سەراتا یۆریەوا تا
ئایبەتابس یێلگی انە شە ئەوروپا پش گی یچ مافچ گوردم گ دس چ
بە نووسین بە زمانە ئەوروپاییەگا س چ بە وتار ر ژنامەس چ بە
ناردنچ دارما و گەشوپەشچ پێوی ت بۆ پێش ەرەەگا س گە
نەیاندادا بە پێش ەرەەگا س دایانگوا جەمال نەبەز
ناردوو چس دابێ ی ێۆچ ە اپچ تێدابێس گەچچ شە بازاڕدا
دایانی یتس چ بە ناردنچ پەیامنێ انچ دازەە رادیۆ و
تەشەفزیۆنەگا بۆ نێو یۆرشس گە جار ۆیا یاند  ZDFچوار
هەف ە شە تارا مایەوا و ر یاننەدا بیێ بۆ گوردس ا هەر
شەبەرئەوا ئەز ناردبوومس گە ئەوای شە یو نێۆچ دیۆە ئەم
بی اواریینامەیەداس بە م شەبەرەێۆچ جیاوازدا شە ساڵچ 2015
سەرنێو "گاژیو ا پێشیا و پاییانەگانچ"
دا و شەژ
باسۆ دووا.
یەگێو شەو رووداوانە شەساڵچ 1959دا روویاندا بەیداریۆ دن
بوو شە دامەزراندنچ "گۆمەڵە ئازادیچ و ژیانەوا و یەگێ یچ
گورد" (گاژیو) داس گە ئەم باسەی بەیێوا بەیێو شەم
بی اواریینامەیەس بە م شەبەرەێۆچ جیاوازدا شەساڵچ  2015دا
شەژ سەرنێو "گاژیو ا پێشیا و پاییانەگانچ" ە وواتە
بەرچاو .گە چاپۆ ا نەە ایە بازاڕاوا بۆ ف ی نس بەڵۆو
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بەدیاریچ درا بە ئارازوومەندانچ{ .داقچ ئەم نامیلۆەیە شە
ماڵپەڕ "گوردس ا پۆست" (بەیچ گ ێبیانە)دا هەیە}

 162ـ ئیسمائیل حەقی شاوێس ()1976/5/12 - 1896
ئی ائیل حەقچ یاو س یەگێو بوو شەو پیاوا پی انە
من داییاس شەەەب
سلێ انچ گە شەڕوو تەمەنەوا بە باپی
ئەوایداس هەردووگ ا شەیەگەوا نێزیو بووین وس ر ز ۆچ ز ر شە
هەردووگ انەوا بەرامبەر یەس پەیدابووبوو .ئەم پیاوا بەتۆرا و
زمانشی ینەس شە پەنجاگاندا نووسینەگانچ منچ بە گوردیچ و
ناسینچ من داگ د.
ئارابیچ ەو ندبوواوا و حەز بە پ
یایەنچ باسەس هەر شە منداڵی ەواس واس شەمەوبەر باس ۆ دس
بەهۆ باوگ ەوا ەەشێو شە پیاوا پی اگان ناسچ؛ گوردس ئارابس
ت سس فارسیچ زما س گە شەسەردامچ ئۆس انیچ و پایا
شەسەردامچ داوڵەتچ ئێ اقچ داس ۆ د ئینگلیزداس گەموز رس
یەگێو بوو
ر ڵێۆیا ەێ ابوو .بە م ئی ائیل حەقچ یاو
شەوانە گە ناسیاواتی ا بەهۆ باوگ ەوا نەبووس بەڵۆو
بەهۆ ن ووسینەگان ەوا بوو .چەند جارس ئەم پیاوا بە تەمەنەس
منچ ەەوراگ د و هاتە ماڵەوا بۆ الم وس چەند جار شە
چاییانەگە مشی اواس یا باەچ بەرتەگێس یا شە دوگانچ
س چو) چاوما
گاگە جەالل تۆفی (ەاوانچ گۆەا
بەیەگۆەوا .ئەم پیاوا ئین ۆیۆپێدیایەگچ مێژوو گورد
سەردامچ حیزبچ "ئی یحاد و تەراقچ" و یۆریەگانچ ئاراراا و
ئامەد و د سی وس دامەزراندنچ حیزبچ ەۆییبوو بوو .بێجگە
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شە گوردیچ و ت گیچ و ئارابیچس فەران یچ و ئینگلیزیچ بۆ
ق ەگ د و ەو ندنەوا دازانیچ .شە گۆتاییچ پەنجاگانداس شە
دوگا س گۆمپانیایەگچ ئەش انیچ هەبووس شەوێ واس
وارەێڕ(م ج ) گاریداگ د .مامە یاو ؛ یەگێو بوو شەوانە
واس ئەندامچ یاند ۆچ گورد نێ درابوو بۆ ال قەی ەر رووسیا
سەردامچ شێنین؛ بۆ داەوازییچ
و پایا "گۆمی یار ەەل"
یارمەتیچ بۆ سەربەەۆییچ گوردس ا  .شەوباراوا گە شێ پ سچ
ەوتچ" :ئەەەر سەردامچ قەی ەر رووسیا ب ایەس شەوانەبوو
گوردس انێۆچ سەربەەۆ دروست بێس ئەەەرچچ رووسەگا پ
دڵیا بۆ ئەرمەنییەگا شێیدادا واس شە گوردس بە م ئەواییا
دازانچ گە ناتوانن گوردس ا بۆەنە ئەرمەن ا س شەبەر ئەوا
بە دوودڵیچ مانەوا تا یۆریچ ئۆگ ۆبەر روویدا .گە شەسەردامچ
شێنین و پاش ئەواش شەەەب یاند و چوین بۆ سۆڤێتس ت گە
ئازارییەگا جێپێچ ەۆیا قایی ۆ دبووس شەبەر ئەوا رووسەگا
بە ئایۆ ا بە ئێ ەیا ەوا گە یارمەتی ا نادا ".
شەەەب گااس هەس بەوا گ د گە ئەم پیاوا ەەشێو نهێنیچ
مێژوو نو چ گورد الیەس شەبەر ئەوا تۆامۆ د شێچ گە
بەسەرهاتەگانچ ەۆ بنووسێ .شە پێشەوا ملچ نەدادا بۆ ئەو
گارا و دایگوا":ئەز گێ تا یت بنووس " .بەگورتیچس ز ر
هەوڵ دا شەەەڵچ هەتا چەند وتار ۆچ شە ەۆڤار "ر ژ نوێ"دا
ب وگ داوا گە شەو گاتەدا ئەم ەۆڤارا هاوڕ چ منداڵیچ و
قوتابیانەمس پار زار جەمال فەقێ یاڵیچ و گامەرا
موگ یچ(حەمە ئەح ەد تەها) و ئیح ا فوئاد و ئەبدوشال
ئەژدار شە سلێ انچ داریانداهێنا وس ەۆی چەند وتار ۆ شەو
زاراوا زان ییەگانچ زمانچ
ەۆڤارادا نووسچ شەبارا
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گوردییەواس بە تایبەتیچ زاراواگانچ مات اتیو گە ئەو زاراوا
زان ییانە بە داس پێشۆەرییچ و گار من هاتنە گایە .ەۆڤار
"ر ژ نوێ" یەگێو بوو شە ەۆڤارا هەرا بایەگانچ گورد .رژ چ
قاس ئەم ەۆڤارایچ واس ەۆڤار "هەتاو" شە هەوشێ و "ژین" شە
سلێ انچ و چەند چاپەمەنییەگچ گوردیچ دیچ داە ت وس ئێد
و ەەشێو نووسەر دیۆەدا
ئەو داروواش شەبەردام مامە یاو
داە ا .گە شەمانگچ ەو نچ 1962دا گوردس ا و ئێ اق
بەجێهێشتس ئێد شەوساواس ئاەام شەچاالگیچ و بەسەرهاتچ
نەما .ئەوا دازان گە شە ()1938دا نامیلۆەیەگچ
مامە یاو
بەنێو "پڕوپووچچ پێشینیا " شە چاپیانە "نەجای" بەەداس
چاپۆ دووا وس پێش ئەواش شە ساڵچ 1933دا (ئەو ساڵە ئەز
ب وگ دبوواوا شەژ
شەدایو بووم) نامیلۆەیەگچ دیۆە
نێو "ق ە پێشینا " گە شە چاپیانە "ئەی ام" شەبەەدا
هێنداس الپەڕا
چاپیۆ دبوو .جا ئایا مامە یاو
ە وواتە سەر گاەەز و شەپایچ
بەسەرهاتەگانچ ەۆ
بەجی اوا و چاپنەگ اواس ئاەام شەوا نییە .هیوام وایە
گەسوگاراگە مشوور گۆگ دنەوا بی اوارییەگانچ ئەم گانگە
دی گییە بیۆ س یا ەواردبێ یا و من نەیزان  .دابێ ئەواش
گۆمەڵە
ئەندامێۆچ ر زشێن او
بێژم گە مامە یاو
ئای ییوازانچ ئێ ا بوو .راوانچ یاد و یاد زیندوو بێ.
 163ـ جەدواخا
جەدواەاااااا (نێاااااو راسااااا یچ جەدریااااا ئاەاااااا باااااوو) بااااا ازا
تۆفیقەفەندیچ (باوگچ حەسە و ح ەین و ئەبدوشال و ساەب یە و
نەس ین) .تۆفیقە فەندیچ گوڕ ئەح ەد ساەا(ئی اەا) یە گە
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بە بنەمااڵە ئاەااا ەەورا بەنێوباانگە .ئەم بنەماااڵەیە دزایااچ
وس ەزمێۆااچ نێزیۆااچ باااوگ بااوو  .باسااچ حەسااەنچ جااوانەمەرە
گاااااا دووا شە یااااااو نێۆچ دیااااااۆەدا .جەدواەااااااا شە فەرمااااااانگە
تاگداس یچ(إنحصار) تاووتن شە سالێ انچ گاریاداگ د .جەدواەاا
پیاااااو ۆچ بەهێااااز شەیااااپ ەو بااااوو .جار ۆیااااا شە سااااەردامچ
ەو ندگاریی دا شە بەەداس پێۆەوا بۆ ماوایەگچ گاورا چاووین باۆ
بەەاااااااادا و شە ەەڕانەواماناااااااادا گە بەیااااااااەمەندافەر پاااااااالە
سێ(یاااەمەندافەر ساااێ پااالە هەباااوو :یەگەمس دووامس ساااێیەم)
شەبەەااادا شەەەب ژماااارایەگچ ز ر ەو نااادگار داەەڕایااانەواس شە
ئەشچ سەرا ناچاار باووین یاەمەندافەر بگاۆڕینس هێنادا ەەڵاک
ز ر بااوو جااێ بااۆ ئااێ ە نەمااابوواوا بەپێااوا واساا ابووین .ز ر
نێزیاااااو شەیەس .شەپاااااڕ گااااااب ایەس شەەەب ەو نااااادگار و گەوتە
دامەقاااڵە و ەەشێااو جنێااو بە هەموومااا دا و ەەڵااۆەگەش ز ر
تااووڕا بااوو  .ئەو پیاااواش شەپااێش مااامە جەدواەاااوا واس ا ابوو.
ەاااوت "جەدواەاااا ئەوا تاااۆ چاااۆ راز دابیاااتس ئەو ئەم هەماااوو
جنێواما پێبدا؟" ەوتچ" :گوڕا جەمالس ئاە جێاچ یاەق نیایە".
هەمووما داس انۆ د بە پێۆەنین .راس یچ داگ دس گاب ا هێنادا
نێزیو بوو شێچس جێاچ یەقوایااندنچ باۆ نەماابوواوا .پااش ئەوا
شەەەب گاب ا جنێو ف ش ئایا بووینەوا و داوا شێباوردنچ گا د
وس گە حەسااە ئااوراقیچ چاااییی شس گە شەو ر اایە داهاااتە نێااو
یااەمەندافەراگەوا و چاااییەگچ ز ر بە تااامچ داف یاات پێ ااا س
هااااتە نێاااو یاااەمەندافەراگەس گااااب ا ەاااوتچ "حەز داگەم چاااایچ
هەمووتا شەسەر من (واتە شەسەر و ) باێ" .ز ر سوپاسا ا گا د
و ەوت ااااا " :ئایاااا یچ دوا یااااەڕ ەۆیااااە" و ئەمەش پەنااااد ۆچ
پێشینانە و ئێ ەش هێنداس پاقالواما پێبووس بەی ا دا.
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 164ـ قوتابییان و وانی کوردستان و مامۆستا ئەحمەد هەردیی
پاش گوداتا قاس س گاتێو گۆمەڵە قوتابییا و الوانچ
گوردس ا بە ئایۆ ا گەوتە گارس شە سلێ انچ چووبوونە ال
مامۆس ا ئەح ەد هەردیچ و تۆایا گ دبوو شێچ گە س وود و بۆ
گۆمەڵەگەیا ر ۆبیا .گە چوومەوا سلێ انچ و مامۆس ا هەردیچ
هاا بۆ ماڵەوا بۆ المس ەوتچ س وود ۆچ ر ۆی ووا بۆیا س بە م
بەگاریا نەهێناوا .س ووداگەم بە دانگچ هەردیچ ەۆ
دانگوارە تۆمار گ د .س ووداگە بەم
شەماڵەوا شەسەر ئامێ
جۆرا بوو:
ئە قوتابیچ ەاگچ گوردس انەگەم
الو شوڕس ا و بادینانەگەم
هەر شە دی وگ هەتا بارزانەگەم
ەاگچ گوردس انچ تۆ یەس النەیە
بەیۆ او داس چ ناحەز و بێگانەبە
یەڕف یێو ەەر بێ ە گوردس انەوا
هەمووما بۆ داچینە ناو چەقچ مەیدانەوا
ئەوسا تێداەا الو گورد گە راپەڕ
جێگەدار گاوا جەنگاوار
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 165ـ کۆچیدوایی حەسەن تۆفیق لە دەرئا(درعا)ی سووریا لەبارودۆخێکی
تەمومژاوییدا
 165اا  1حەسە تۆفیقچ جوانە مەر

و بنەماڵەگە

ەەورا و
تۆفیقەفەندیچ ئەح ەد ئاەا
گوڕ
حەسە
حەالواەا بوو .حەالواەانچ دایۆچ حەسە ەویۆچ حاجچ
رایید واس ا چاواش بوو .حەسە دوو ب ا(ح ەین و
هەبوو.
ئەبدوشال) و دوو ەویو (سەب ییە و نەس ین)
تۆفیقەفەندیچ مامچ جەدری ئاەا شێیەدروو بوو گە ئێ ە بە
داگ د .تۆفیقەفەندیچ و جەدواەا شە
جەدواەا بانگ ا
بەنەڕات دا شەهۆز دزایچ و ەزمایەتییەگچ نێزیۆیا شەەەب
باوگ هەبوو .ئەبدوشال ئەف ەر بوو .ح ەین شە گۆشێژ
هەندازیاریچ بەەدا ەو ندنچ ەۆ تەواوگ دبووس شە سلی انچ
واس هەندازیار شەیۆ یچ دامەزرابووس مێ د ساحیبە گیچ
بوو .سەب ییەەا ( 22.01.2002ا )25.08.1925
نوور بە
مەال مار ( 06.07.1984ا
گ د بە ئەقید نوور
یوو
 )14.07.1919گە ماوایەس شە سلێ انچ بە تایبەتیچ گاتچ
گوداتا قاس ( )1958و شە داس پێۆچ یۆریچ ئەیلووشدا()1961
فەرماندار(آم ) حامیە سلێ انیچ بووس یار سلێ انیچ پاراست
شەوا ئەبدوشۆەری قاس فڕ گە بنێ ێ و سلێ انیچ بە بۆمبارا
گاول بۆا .نەس ین ەا ژنچ ئەف ەر ئەقید گەری چ قەرانچ
ئاەا( 1944ا  )1926بوو.
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مامە تۆفیقە فەندیچ پیاو ۆچ ەو نداوار و تێگەیش ووبوو.
شەسەردامچ ئۆس انیدا پلەیەگچ شەیۆ یچ هەبوو .شەسەردامچ
حۆومەتچ ئێ اقیشدا گارمەند بوو .بە م شەسەردامچ منداڵییچ
مندا ەانەنشین گ ابوو.
 165اا  2مامەمین گوتی :ئەگەر ئاقڵیت بڕۆ خۆت شیت کە
بینبایچ
مامە تۆفیقەفەندیچ ب ایەگچ هەبوو نێو
ئەمینەفەندیچ بوو .گەمێو تێۆیووبوو .شەپڕ دیار نەماس
دایانگوا بەجارێ یێت بووا و چووا بۆ بەەدا .سا نێۆچ
بەسەردا تێپەڕ س ەو ندنچ قوتابیانە دوانێواندیی تەواوگ د
و چووم بۆ بەەدا بۆ ەو ند س ر ژ ۆیا شەسەر یەقامچ رایید
چاوم بە مامەمین گەواس ەۆم واشێۆ د گە نەمدیواس ەوت
نامناسێ ەواس گەچچ هاوار گ د" :جەمال جەمالس ئا ئەوا
ەۆا شەمن و داگەیتس داڵێیت مامەمین یێت بووا و
نامناسێ ەوا" .ەوت مامەمین ەیا چاوم شێت نەبووس ببوورا".
ەوتچ جەمال در مەگە .ر ڵە ئەەەر ئاقییت بڕ ەۆا یێت گە".
شە ماڵچ مامە تۆفیقدا دوو گەسچ ز ر سەرنجڕاگێش داژیا .
هەردووگیا ژ بوو  .یەگێۆیا نێو نەعەەا بوو .یەڕواب و
م اەانچ شەبەر داگ د و هەر واس پیاو شەنێو ەەڵۆدا
دارداگەوا و ز ر یانازیچ بەەۆیەوا داگ د گە گار پیاوانە
داگا .شەنێو ەەڵۆدا بە "بابە نەعە" و "نەعەنێ ا" ناس ابوو.
یایەنچ باسەس شە چلەگا و پەنجاگاندا شە سلێ انچ چەند
ژنێۆچ دیۆە هەبوو گە گار پیاوانیا داگ د .یەگێو شەوانە
ژنێو بوو نێو ئاسە بەقاب ( 1875ا  )1965بووس شە سەریەقام
دوگانچ هەبوو .سەوزا و میواف ییچ داگ د .زمانشی ین و شە
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ی ی ی ندا سەڕاست بوو .جاروبار گەداچووم بۆ باەچ
بەرتەگێ بەبەر دوگانەگەیدا داڕ یش و ی ێۆ داگڕ شیچ.
ژنەگە دیۆە گە شەماشچ مامە تۆفی دا داژیا نێو ەان بووس
بە ەەشییە ەان بانگ داگ ا .چۆنۆە ەەشییە یێیێو بوو گە
شەواوا ئیجازا وارە تبوو .بەیێۆچ ز ر قورئانچ شەبەربوو.
سەرچاوایەس بوو بۆ ئەف انە و چی گچ گوردیچ دامیچ .گە
داهاا بۆ ماڵ ا س یا ئێ ە داچووینە ماڵیا س ەەشێو چی گچ
داەێ ایەواس یەگێۆیا ئەو "فڕوتڕ"ا بوو گە
سەی سەی
شەسلێ انچ نووسی ەوا و ال ەۆم پاراس  .گە هات ە ئەڵ انیا و
زمانچ ئەڵ انیچ فێ بووم وارمگێڕایە سەر زمانچ ئەش انیچ و
شەەەب گۆمەڵێو ئەف انە و چی گچ دامیچ گوردیچس شەساڵچ
 1972داس واس ب وگ اوایەگچ "یەگێ ییچ نەتەواییچ
ەو ندگارانچ گوردشە ئەورووپا" NUKSEس شەەەب چەند
نیگار ۆچ ەونجاو بەو ئەف انە و چی گانە بە پەڕ نیگارگێش
و هەڵبەس وانچ ئەش ا س هاوڕ چ بەڕ زم ەان چ د ری فایەر
ئابند  Doris Feyerabendبەم سەرنێوا ەواراوا چاپۆ ا.
Jemal Nebez: Kurdische Märchen und Volkserzählungen,
Publikation der NUKSE 1972
یایەنچ باسەس ئەو گارا (ئەف انە و چی گە گوردییە
دامییەگا ) دانگێۆچ ف اوانچ دایەوا شە ئەش انیا و ئەو
و تانەدا گە بەزمانچ ئەش انیچ داپەیڤن .ر ژهە تناسچ
Otto Spies
پ فی ۆر ئۆتۆ یپی
بەنێوبانگچ ئەڵ ا
ئەو چی گانەوا نووسچ شە ەۆڤار
شێدوانێۆچ شەبارا
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 FABULAەۆڤار شێۆۆڵینەوا چی س بەرەچ ( )14داف ەر
( )3ل  205ا  217و ئەمەش ر یۆ داوا بۆ من گە ئەزژ
شێدوانێو هەر شەو ەۆڤارادا بنووس و سوپاسچ پ فی ۆر یپی
بۆەم و چەند تێبینیچ و سەرنجێۆچ ەۆم بیەمە بەرچاو .بەم
جۆرا و ژا فۆشۆلۆر گوردیچ بەیێوایەگچ ف اوا ناس ا.
(تەمایا بەرەچ ( FABULA )15داف ەر ( )3بۆە بەرشینس
نیۆیۆرس )1974
 165ااا  3ئەوجا بێمەوە سەر حەسەنی جوانە مەرگ
بەرز
پەرواردا(ەو ندنگە
هێش ا شە گۆشێژ
حەسە
مامۆس ایا ) ا دار اش ل ین اش اشیة ا شەبەەدا داییو ند گە
تێكەب بە چاالگییچ رامیاریچ بوو شەەەب بزووتنەوا
چەپییەگا و شە ەەشێو ەۆپێشاندانداس چ شە سلێ انچ و چ شە
بەەدا بەیدارییۆ د و چەند جار ۆیش ەی ا و بەردرا .گە
ەو ندنچ تەواوگ د و بوو بە مامۆس ا حۆوومەا داوا گ د شێچ
گە "نبذ" بۆاس واتە شە ر ژنامەدا بنووسێ "ئەو هیت
پێواندییەگچ بەو جوو نەوا رووەێنەراوا نەماوا و دڵ ۆژ
قانو و نەر چ ئێ اقە" گە ەەشێو شە گۆمۆنی ەگا ئەوایا
داگ د .بە م مامۆس ا حەسە ئەوا نەگ د و شە ساڵچ 1955دا
گە نێوانچ رژ چ ئێ ا و رژ چ سووریا تێۆیوو و ەەشێو
ئێ اقیچ چوو بۆ سووریا واس پەنابەر .مامۆس ا حەسەنیش چوو
وس شەیار (درعا) گ ا بە مامۆس ا گی یا شە قوتابیانەیەگچ
دوانێواندییچ ئەوێ .حەسە هیت نەەۆیییەگچ نەبوو .گەچچ
شەپڕ هەواب ەەیشت پێ ا گە ەنۆاوا .چۆ ەنۆا و بە چچ
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ەنۆاس گەس باسچ نەگ د .گۆمۆنی ە گورد و ئێ اقییەگا گە شە
سووریا بوو و پێواندییا شەەەب رژ چ ئەو سەردامە سووریا
هەبووس هیییا شەم بارایەوا ب ونەگ داوا .دیارا رژ چ
ئێ اقیش پێچ ەۆش بووس بەرهەڵ ۆار ۆچ ەۆنەف یچ گورد
نەمێنێ .بەهەموو ەزما و د س ا هەوڵ اندا الیەگە
بهێندر ەوا بۆ سلێ انچ .هێندرایەوا .ەەڵۆێۆچ بەژمارا ز ر
شە نای نچ مامۆس ا حەسەنچ جوانەمەرەدا بەیدارییانۆ د.
ماوایەگیش بوو رژ چ ئێ ا ح ەینچ ب ا مامۆس ا حەسەنچ
شەسەر گار الب دبووس واس تۆڵە سەندنەوایەس بۆ ئەوا
مامۆس ا حەسە ئێ اقچ بەجێهێش بووس چووبووا سووریاس گە
سووریا و ئێ ا ز ر دوژمنچ یەس بوو  .شەبەر ەۆڕاگە
مامۆس ا حەسەنداس هونەرمەند گورد حەمە ساڵ دیال
وتەیەگچ پێشۆێشۆ د و باسچ تێۆۆیینچ مامۆس ا حەسەنچ گ د.
گاتێو داس گی ا بەسەر
قاس
گەچچ پاش گوداتا
بەڵگەنامەگا و گاەەزاگانچ رژ چ دوابڕوادا شە سلێ انچ.
سوپایچ
نامەیەس د زرایەوا گە هەواڵگ (اس یباراا)
(ع ۆ ي) شەگەرگووس ناردبوو بۆ فەرمانگە شێۆۆڵینەوا شە
(تحقیقاا اشجنائیة) گە فەرمانگەیەس بوو واس
تاوا
ئێ ەس شەوادا داواگ ابوو گە چاویا شەسەر
ئاسایش(أمن)
ئەوانە بێ گە ەەریۆچ چاالگییچ گۆمۆنی چ و گوردایەتیینس
شی ەگە نێزیۆە  12گەس بووس یەگەم نێو :ج ال تۆفی
(ناس او) بە نەبەز .سەی ئەوایە هێنداس نێو
اش و
تێدابوو گە بەالمەوا سەی بوو .واس فایە هۆییار( 2002اا
 )1921گە دادوار (حاگ ) بوو .دوگ ۆر جەمال رایید گە
بژیشۆێۆچ نێودار بوو .مامۆس ا رافی حیل چس پار زار ئیب اهی

550

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
ئەح ەد .شە گۆتایچ شی ەگەدا باسچ نای نچ مامۆس ا
حەسەنچ تێدابوو .نووس ابوو ئەو ر ژا گۆمۆنی ەگا و
ئاژاواەێڕاگا شەبەر ەۆڕ حەسە تۆفیقدا گۆبوونەواس گە
شەوادا محەم ەد ساڵ دیال وتەیەگچ پێشۆێشۆ دس پەالمار
فەەامەتچ سەئید دا(تحامل على فیامة (نوور اش ید)  .شە
رووا بوو .حەمەساڵ دیال راەنە شە
گاتێۆدا ئەمە در
حۆومەا ە ا گە ن ەچ هاوو تیا نازانێس ئەەەرنا ق ە بە
"فەەامەتچ سەئید" نەەوا.
 166ااا ئەب ئەنستانس ماری ئەلکرملیی( 07.01.1947ــ  )05.08.1866و
دزینی پەرتۆکە پیرۆزەکانی ئێزدییەکان
ئەم پیاوا یەگێو بوو شە ئارابییزانە بەنیوبانگەگا  .بەبنەچە
و راچەڵەس دیانچ شوبنا وس نێوا راس ینەگە پەت س گوڕ
جوب ائیل یۆسف ئەواد(بط س بن جب ائیل یوسف عواد)بوو.
قەیە گەرملییەگا
پەت س شەبەەدا شەدایۆبووا وس ال
ەو ندوویەتچ وس ئەوجا شەبێ ووا شەال قەیە یەسووئییەگا وس
پاش ئەواش شەبەشجیۆا و فەڕان ا ەویندوویەتچ وس دوایچ
گ اوا بە قەیە بەنێو "ئەن اس ماریچ ئەشتەشیاویچ" .ەەشێو
زمانچ ئەورووپایچ و رژهە تیچ زانیوا و شەنێو ئەوانەدا اا واس
دایانگوا ا گەمێو گوردیچ .ماوایەگیش شەیار چۆە ئەشقۆش
قەسەیەتیچ گ دووا .گە شەگەرگووس مامۆس ا قوتابیانە
نێواندییەگا بووم شە پاییز 1955اوا تا پاییز  1957اا واس
شەبی اواریینامەگەمدا باس ۆ دووا اا شەەەب هەڤاڵپیشەم
مامۆس ا مووسا نووی هاوڕ یەتییەگچ ەۆی ا هەبوو .مووسا
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نووی ئەشقۆییچ بووس ال ئەم قەیەیە زمانچ ئارامیچ ەو ندبووس
هەرچەندا ەۆیچ ئەم زمانە و گوردیچ بادینانیچ بۆ ق ەگ د
دازانچ .مامۆس ا مووسا نووی بەباییچ باسچ ئەم گ ملییە
نەگ د .دایگوا گاب ایەگچ ز ر در ز و دژ بە گورد و ئینگلیز
پەرست بوو .مامۆس ا مووسا دایگوا گ ملیچ ەۆ گ دبوو بە
هاوڕ چ ئێزدییەگا وس چەند پەرتۆگێۆچ ئاینەگەیانچ دز بوو
شێیا  .ەوت ":نو پەرتۆگەگا چچ بوو ؟" مامۆس ا مووسا
ەوتچ"نازان " .ئەم زانیارییە گە مامۆس ا مووسا نووی دا پێ
شە مێشۆچ ەۆمدا هەڵ گ ا .یایەنچ باسەس دژایەتیچ ئەم
گ ملییەم بەرامبەر گورد شەواپێش بی بووس ئەواش شەڕ چ
ەۆتار ۆەوا گە ئەم پیاوا دژ بە گورد و داەوازییەگانیا س
شەر ژنامەیەگچ ئێ اقدا نووسیبوو و راوانشاد مار جیاووس
بەرپێیچ دابووا .ئەم ەۆتارا شەەەب چەند ەۆتار ۆچ دیچ مار
"اشقضية
جیاووس شە پەرتۆگێۆدا ب وگ اونەتەوا بەنێو
اشۆ دیة" گە چاپچ یەگەمچ  1925و چاپچ دووامچ 1939
ب وگ اونەتەوا .گەچوومە بەەدا بۆ ەو ند و جاروبار داچوومە
سەردانچ مار جیاووسس شەەۆی بی ت گە گ ملیچ پاش ئەو
وارامە جیاووسس ئێد زاتچ نەگ دووا دژ بەگورد بنووسێ .گە
هات ە ئەورووپا و زمانچ فەڕان یچ و ئەڵ انیچ فێ بووم وس
داەەڕام بەدوا ئەو ەۆتار و پەرتۆگانەدا گە شەبارا گورداوا
نووس او  .جار ۆیا چاوم بە پەرتۆگچ "جلوا" گەوا گە ئەم
 Anthroposدا (ڤیەننا  )1911داقە
گ ملییە شە ەۆڤار
گوردییەگە و ەۆتار ۆچ بە فەڕان یچ شەباراوا ب وگ دبوواوا
وس پایا پ فی ۆر ( Maximilian Bittnerڤیەننا  )1913داقەگە
بە گوردیچ و ئارابیچ و وارەێڕانچ ئەش انچ ب وگ دبووا .ەوایە
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گەسێو گە بەدر ەۆ گ دووا بە ئێزدیچ و چوواتە نێویانەوا
وس ئەو دوو پەرتۆگە "نهێنییە" بەرداست گەوتووا وس هەر ر ژا
د ڕ ۆچ شەبەرگ دووا و گەچوواتە داراوا د اگە
نووسیواتەواس تا پەرتۆگەگا بەتەواویچ نووس اونەتەوا .گاتێو
ئەم چی گەم ەو نداوا گە مەەەر منداڵێۆچ ساوا باواڕ بۆا
پێچس ق ەگە هاوڕ چ هێژام مامۆس ا مووسا نووح بی گەوتەوا
گە قەیە گ ملیچ گاتێو شە ئەشقۆش قەیەبووا پەرتۆگە
پی زاگانچ ئێزدییەگانچ دزیوا .ئارابەگا نێو ئەم پیاوایا
بەم جۆرا داردابڕ "ئەبوو سەفەرتاس مال ەەرمەا ئەشیچ".

 167ااا مە واحیدی هەولێریی و "یاشێخ کەرگانت لۆمایە"!
مەال واحید هەرچەندا ەو ندنچ مەالیەتیچ هەبووس بە م
مەالیەتیچ نەداگ د .شەبەەدا شە فەرمانگە دارایچ گارمەند
بوو .زوو زوو داهاتە "گابە گوردا " و ەەریۆچ گوردایەتیچ
بوو .م ڤێۆچ راس گۆ و جێچ باواڕ بوو .جار ۆیا چی گێۆچ
ەێڕایەوا هچ ئەو سەردامە گە یایچ نەور ز شەالیە
پ وڵ انانچ تەنگەتیلۆەواس واس هەڵگەڕانەوا شەئاینچ ئی الم
تەمایا داگ ا .مەال واحید ەێڕایەوا ەوتچ":ئێ ە هەوشێ یچ و
گەرگووگچ ر ۆەوتین شەسەر ئەوا بەبۆنە نەور زاوا یاییەس
بۆەین .یێخ  ......ف وا گاف بوون انچ دارگ د .حۆومەتچ
بەەداش گەوتە ە تن ا و هەر شەبەەدا دراین بەدادەە و
دادەەییۆ این وس ئێ ەش بەرە ی ا شەەۆما گ د و ەوت ا
ئەمە جێژنێۆچ گوردا و سەراتا بەهارا و ەۆیچ ەۆما
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داردابڕین .هەر شەو گاتەیدا وتار ۆچ مامۆس ا مەال جەمیلچ
سەرنێو
ر ژبەیانیچ بە ئارابیچ ب وگ ابوواوا شەژ
"االح یال ب ید نوروز الی نافى واشدین االسالمي" (ئاهەنگچ
جێژنچ نەور ز ناگۆس نییە شەەەب ئاینچ ئی الم)س ئەوای ا
گ د بەبەڵگە بەداس انەوا .هەرچەندا یێییش چەند
الیەنگ ۆچ ەۆ ناردبوو بۆ یایەتیدا شە دژما س بە م شە
پ سیار و وارامدا در گ د و نەزانینیا بۆ دادواراگا
دارگەوا و ئێ ە سەرگەوتین و بەراڵ گ این .هەر پاش ئەوا
ئێد شەبەەدا نەواس اینس چووینە گەرگووس و شەوێ پاسێۆچ
بەگ ێ ە ا و ژمارایەگچ دیۆەش شە
ەەوراما
گەرگووگییەگان ا شەەەب ەۆما ب د و یەگ ەر بۆ هەوشێ .
شەوێ شەبەردام تەگێچ یێخ دا هاتینەەواراوا و هاوارما
داگ د "یایێخ گەرەانت شۆ مایەس یا یێخ گەرەانت شۆ مایە" .جا
شەبەرئەوا جەماوار ۆچ ەەورا هەوشێ پش گی یچ ئێ ەیا
داگ دس دادەەش بڕیار بۆ ئێ ەدابوو .ئێزادینچ مەال ئەفەندیش
یێیچ ئاەادارگ دبوو شەوا نابێ گ داوا نابەجێ بنو نێس
یێخ نەیو ا هیت بۆا.
 168ااا قەشە یۆسف مەتا(یۆسف پەریی)
یۆسف مەتا(قەیە یۆسف پەریچ) قەیەیەگچ دیانە گورداگانچ
بە
قەیەگانیا
دیانەگا
گە
بوو.
سلێ انچ
"ئەبوونا"(واتە:باوگ ا ) نێودابە  .قەیە یۆسف پەریچ
ئەندامچ پارتچ( .د.س وس واس دایانگوا؛ ماوایەگیش
پێش ەرەە بووا .پاش ر ۆەوتنچ سەرگ دایەتچ پارتچ(بارزانچ)
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وس ب وگ دنەوا
شەەەب حیزبچ بەئ چ ئارابیچ ئێ ا
مارتچ  1970شەالیە حیزبچ بەئ ەوا
داەۆیانیچ 11
هەڵبژاردنێو شەالیە پارتییەوا شە گوردس اندا گ ا .شەو
هەڵبژاردنەدا شە سلێ انچ چەند گەسێو ب دیانەواس گە ەوایە
سەربە ر باز گاژیو بوو  .گاس جەمال ئەشەمداریش گە
ئەندامچ پارتچ و یەگێو بوو شە باواڕپێۆ اوانچ سەرگ دایەتیچ
پارتچ(بارزانچ)س ەۆ شە سلێ انچ پا وتبوو بۆ شیژنەیەگچ
پارتچس بە م دانگچ وارنەە تبوو دارنەچووبوو .پاش ئەوا
قەیە یۆسف پەریچ چووبووا ال جەمال ئەشەمدار و پێیگوتبوو"
بەڕاس یچ گاس جەمال داوا شێبوورد داگەم شێتس گە ئەز
هێندا ق ەم شە دژا گ دس بووا هۆ ئەوا شە هەڵبژارندا
دارنەچوویت .چۆنۆە نەمداناسی ەواس وامزانچ تۆ جەمال
نەبەزیت .ئێ ە بۆم دارگەوا گە هەڵەم گ دوواس تۆایە
ەەردن ئازاد بۆە" .ئەو ئەم ق ەیە ەێڕایەوا بۆم ەۆ شەوێ
بووبوو .پایا پارتچ ئەو هەڵبژاردنە دووبارا گ داوا وس
ئەوانچ بەدڵچ نەبوو ال ب د  .قەیە یۆسف پەریچ پاش
ماوایەس چوو بۆ فەڕان ا وس شەوێ گ ا بە قەیە چەند
گیێ ایەس .ئێد شە فەڕان ا مایەوا وابزان ساڵچ 2003
گۆچیدواییۆ د.
سەرن  :پاش ئەوا ئەم هەواڵەم شەسەر دیواراگەم شە "فێ
بووس"دا ب وگ داواس بەڕ ز گامەرا پەریچ شەشێدوانێۆدابۆ
نووسینەگە منس نووسیبوو گە قەیە یۆسف پەریچ گاژیو
بووا .پاش ئەم زانیارییە بی م بۆ ئەوا داچێ گە قەیە پەرییش
واس هاوبی اگانچ دیۆە گاژیو بی وباواڕ ەۆ یاردبێ ەوا.
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
چۆنۆە هەر ماوایەس پاش ئەوا چوو بۆ فەڕان ا و شەوێ
نیش ەجێ بوو .ئەەەر نا ناگ ێ جەمال ئەشەمدار نەناسیبێ و
بە منچ زانیبێ.
 169ـ پارێزەر و نووسەر جەمال بابان و "شارە گەشاوەکەی"
شە ژ سەرنێوا " یارا ەەیاواگەم" دا بەڕ ز جەمال بابا س
چەند بەرەێۆچ ەەورا ب و گ داوا گە نێو و بنەچە هەموو
ەانەواداگانچ سلێ انچ تێدا بوو .گە ەویۆەگان شێیا پ سچ
بووس ئەوا چۆنە نێو ئێ ەا شە بی چوواس ەوتبوو " شە بی م
نەچوو بووس بەڕ زاوا باس گ د بوو س بە م گاربەداس انچ
سلێ انچ الیانب د" ئەمەش شە سەردامچ داسە تچ گورد دا بووس
نەس شە سەردامچ بەع یەگاندا گە بە ەو نچ سەرم تینوو
بوو .
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە
بەیچ و نەگا
.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ
و د س انچ .........ل  558تاگو ل 589
.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز .........................ل 590تاگو ل 601
.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان
تاکو ل 616
.4سەردامچ

مامۆس ایەتیچ.

جەمال

گە

نەبەز

بەەدا  ..ل602
و

و

هاوڕ یا

ناسیاوانچ…...ل  617تاکو ل 630
.5دامەزر نەرانچ گاژیو و د س انیا  ...............ل 631تاگو ل 634
 .6و نە

ەانوواگە

ماڵچ جەمال نەبەز پاش گۆچیدوایاچ باوگااچ ل

 635تاکو 636
 .7چەند و نەیەگچ یار

سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر …ل 637

تاکو ل 644
 .8و نە

یێخ مەح ود شە بەردام دادەە

داەی گەرانچ بەری انیاو

ەۆڕ باپی انچ یێخ مەح وود بەرزانجە......ل 645
.9ماڵچ

یێخ

مەحا وود

بەرزنجچ

شە

داریۆەشچ

پاش

نوژانۆ دنەوا ..ل  646تاگو ل 647
.10و نە

گۆیۆەگانچ بنەماڵە

رامز

نافیع شە هەوشێ ...ل 648

تاگو ل 649
 .11و نەیەگچ مێژوویچ سەرنجڕاگێش .................ل  650تاکو ل 651
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()1

و نە ال چە  :جەمال نەبەز بە منداڵیچس گاتێو چوواتە
قوتابیانە سەراتایچ ەاشیدییە شە سلێ انچ .و نە ال ڕاست:
و نە جەمال نەبەز گاتێک چوواتە قوتابیانە نێواندیچ شە
سلێ انچ .باوگچ جەمال نەبەز شە پش چ نەەەتیڤچ و نەگە ال
راست گە بە داس نووسچ ەۆ ئەمە نووسیوا " :جەمال بۆ م واسی ە
سووراتچ دارهاتوواس شەم (سوراتە) چەند ئارازوو بۆ ت سوراا
دارئەچێ" .دیارا ر نووسەگە و گوردییەگە هچ پ شە هەف ا ساڵیو
شەمەوبەرا.
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()2

ئەمە و نە ئەو ەانووا یە گە تێیدا شە دایۆبووم شە  1933/12/1دا.
ئەو یو نە ئینجانە ەوڵەگانچ تێدا دان او س ال راست و ال چەپچ
ئەو جێیەیە گە بە " ەواجەنشین" نێوداب اس شە نێواڕاس یاندا
پێپیلەگانن بۆ ژووراگانچ سەراوا .ال چەپچ سەراوا بەیێۆچ
مهەنجەراگانچ هەیوانەگە دیارا .ئەم ەانووا ەەشێو ئاسەوار
گۆنینیە ئاوا سازیچ و گوردیچ تێدابووس شە و نەگەدا شە ال
راس ەوا :جەمال نەبەزس نەنە ەوڵیین (باجچ ەوڵیین)س هاوڕ چ
ا واس ا ئەشیچ دارتاش گوڕ باجچ هەمین وگەماشەدینچ
ەۆیەوی
ب ام .و نەگە شە  1952/7/1دا ەی اوا( .جەمال نەبەز)
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()3

جەمال بەبەز(ال چە ) و گەماشەدینچ ب ا س شە ماڵەگەیا
سلێ انچ شە پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا.

شە
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()4

ئەم و نەیە شە  1954/1/25دا شە ماڵچ ەۆما

شە سلێ انچ ەی اواس

شەبەر پێپیلۆە ەواجەنشینەگەدا دانیش ووم( .جەمال نەبەز)
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جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

 . 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()5

و نە

حاجچ تۆفیقچ مەح وود ئاەا

باوگچ جەمال نەبەز شە دایۆبوو

گوڕ

ەدر ئاەا

دزایچس

ساڵچ  1878شە سلێ انچس

گۆچیدوایچ شە یار بەەدا شە  1951/10/17دا.

562

جاەماال ناەباەز اا بیا اواریاینااماە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە (7س)6

و نە ال چە  :فات ە ەانچ حاجچ مەال فەتاحچ قەراەیچ
(سەرگۆیچ) دایۆچ جەمال نەبەز.
و نە ال راست :هەیبەا ەا ەویۆچ ەەورا جەمال

563

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()8

باجچ ەوڵیینس گە بە نەنە ەوڵیین بانگ ا
ماڵەگەما و ەۆییچ ەەڕاگەگەما

داگ د .ەۆییچ

بووس بە ق ەەۆیەگانچ و جنێوا

تو ۆیداراگانچ گە گەس پێچ تووڕا نەدابوو( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە (10س)9

و نە ال چە

 :باجچ نافیتە ەویۆچ جەمال نەبەز

و نە ال راست  :باجێ گافێ ەویۆچ جەمال نەبەز

565

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()11

نیت ەتیانچ حاجچ تۆفی ەویۆە ەیۆەگە جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()12

چوارام گەس شە ال

چەپەوا بە جلۆچ ئاهەنگچ دارچوانەوا

گەماشەدینچ حاجچ تۆفی
تەواوگ دنچ ەو ند

ب ا

دا شە گۆشێژ

جەمال نەبەز شە ئاهەنگچ
بازرەانیچ و ئابووریچ زان

گە

بەەدا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()13

جەمال نەبەز و سێ ەویک شە ەویۆەگانچ ( نافیتە ەا س گافیە
ەا س نیت ەا ەا ) شەەەب نەجاتچ گوڕ

پوریا شە ماڵچ ەۆیا شە

سلێ انچ شە نیوا یەگەمچ پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()14

ئەم و نەیەس یا
سەرا

شە ساڵچ 1930س یا

قەراخ (زاردیتاوا) ەی اوا .و نە

واتە مەال حەگی چ گوڕ
رایید پایا و م

شە ساڵچ  1931دا شە باەچ
ەاڵچ من (جەمال نەبەز)

حاجچ مەال فەتای شەەەب یەفی

ەفافەندیچ ئەح ەدا فەند

بەەچ

تێدایە .گاتێک ئەم

و نەیە ەی اوا هێش ا ئەز شە دایو نەبووم .بێجگە شەم و نەیە گە
شەسەرا قەراخ ەی اواس هیت و نەیەگچ دیۆە ەاڵ

ال نیە( .جەمال

نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە (16س)15

و نە

سەراوا :نور

مەال حەگی گوڕ

ەاڵچ جەمال نەبەز گە گۆنە

ئەف ەر سوپا ئێ ا بووس پایا بوو بە ئەف ەر پێش ەرەە.
و نە

ەواراوا  :نوور

مەال حەگی

شە نێوا

هاور چ و

پێش ەرەەگانچ دا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()17

ئەم و نەیە شە ساڵچ  1952دا شە قۆپچ قەراخ (زاردییتاوا) ەی اوا .شە
راس ەوا بۆ چە  :جەمال نەبەزس نەجاا قەراەیچ گوڕ
جەمال نەبەزس مەس ەفا

مەال حەگی

(میە) گوڕ

پوور

ەاڵیچ جەمال

نەبەزس گەماشەدینچ حاجچ تۆفی ب ا جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()18

ئەم و نەیە شە ڕ ژ

هەینچ  1951/3/19دا شە باەچ یێخ شە تییچ

دان از شە سلێ انچ ەی اواس شە ڕاس ەوا بۆ چە  :جەمال نەبەزس
هاوڕ چ منداڵیچ و قوتابیانەم سەالحچ واس ا ساڵحچ چاییچ و
منداڵەگانچ یێخ شەتییچ دان از و گوڕازاگانچ .ئەم و نەیە شە
دواڕ ژ

پشوو

نیوا

ساڵدا بووسگە شە زان

گە

بەەدا دامیو ندس

بۆ ر ژ دوایچ ەەڕامەوا بەەدا( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()19

ئەم و نەیە شە ر ژ
ال

سێ یەم ە

راس ەوا :قادر ئاەا

 1953/8/25شە سەرپەتیچ ەی اوا.

جافەرانیچ مێ د

جەمال نەبەزس جەمال نەبەزس گەماشەدینچ ب ا

ئامینە ەانچ پوور
جەمال نەبەزس مام

جەبار.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()20

جەمال نەبەز ر ژ

پێنجشەم ە

 1953/8/27شە دار

زاردس شە

سەی انێكچ ەێزانیدا بۆ ال ەزما شە قەراخ.
(جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()21

ئەم و نەیە شە سەی انێۆچ ەێزانیدا شە پی امەە وونچ سلێ انچ
ەی اوا شە گۆتایچ مانگچ تەم ووز  1956دا .شە و نەگەدا بە پێوا شە
چەپەوا :ەاشید یێخ محەمەد ەابس جەمال نەبەزس ئوس انچ واس ا
مەح وود بەرەدرووس باجچ گافێچ ەویۆ س نیت ەتچ ەویۆ س باجچ
هەیبەتچ ەویۆچ ەەورامس نەجاتچ گوڕ پوورم .بە دانێش نەوا شە
چەپەوا :گاگە حەمە مێ د هەیبەتیانچ ەویۆ و منداڵەگانیا .
بە دانیش نەوا شە ڕاس ەوا :باجچ نافیتەم و باجچ زاگێ  .سەی انێۆچ
ەێزانچ بوو شەەەب ەزماندا.
(جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()22

پی امەە وو س هاوینچ ساڵچ  .1956شە ڕاس ەوا بۆ چە  :ەاشید
یێخ محەمەد

ەابس واس ا ئۆس انچ واس ا مەح وود

بەرەدرووس

جەمال نەبەز.

576

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()23

و نەیەگچ

دایۆ

و

ەویۆەگان

شە

گاتچ

پاینیواڕ یەگچ بەهاردا شە پەنجاگانچ سەتە

چایییواردنەوا
رابوردوودا .شە

چەپەوا :باجچ نافیتەمسدایۆ س باجچ گافێ س باجچ زاگێ

وەویۆە

بیۆۆشەگەما نیت ەا ەا گە گ دبووما بە ەەورا ماب و ئێ

ەش

هەرا ەەورا ماڵە .تەمەندر ژ بێ( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()24

و نەیەگچ ەێزانچ :شە سەراوا بە پێوا :باجچ هەیبەا و منداڵەگە .
شە ەواراوا بە پێوا شە چەپەوا :نیت ەتیانچ ەویۆ س زاگێ ەانچ
ەویۆ و نافیتەەانچ ەویۆ و دوو شە ەزمەگان ا  .شە ەواراوا بە
دانیش نەواس شە چەپەوا :گافیەەانچ ەویۆ و منداڵێک شە منداڵەگا .
و نەگە شە پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا ەی اوا( .جەمال نەبەز)
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. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()25

شە ەەی ێۆدا بۆ هەوشێ و یەقالواس هاوینچ ساڵچ 1960س شە چەپەوا
بۆ راست :رائی

(ئەف ەر)

شەیۆ

یۆسف جەمیل می ا س دگ ۆر

ئەشیچ تۆفی س مامۆس ا محەمەد ئەح ەد قادرس جەمال نەبەز
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. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()26

ئەم دوو و نەیە شە ئێوار چ ر ژ سێ یەم ە  1953/3/27دا شە بەر
ئەزم ەی اوا و هچ ئەو سەردامەیە ( ساڵچ )1953
چاییانەگە
گاتێک چوو بووین بۆ سەی ا .
و نە سەراوا :شە راس ەوا بۆ چە  :گاک ئارفچ گوڕ می زا سەئید
مار ( می زا سەئید و باوگ حاجچ تۆفیقچ مەح وود ئاەاس ەاوانچ
ملۆچ هۆتێل فەرای بوو نیوا بە نیوا شە سلێ انچ)س حەمە ئەشچ
ب ا گاک ئار س گەماشەدین ب ا جەمال نەبەزس جەمال نەبەزس
گەری بە ( حاجچ ئەشچ بە و گەری بە پاش قاشە چاو جوا
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هۆتێلچ فەراحیا بە گ گ ا)س واس ا ئەوراح انچ ەامەسنەیچ.
منداڵەگە پێشەوا گوڕ گەری بە بوو.
و نە ەواراوا :شە ڕاس ەوا :جەمال نەبەزس گەماشەدینچ ب ا جەمال
نەبەزس واس ا ئەوراح انچ ەامەسنەیچس گەری بە س گاک ئارفچ
گەرگووگچ هاژ ر
می زا سەئید مار  .شە پێشەوا :یەدواش
ت ومبێلەگە بوو ( .جەمال نەبەز)
سەرن  :حاجچ ئەشچ بە

باوگچ ەۆرانیبێژ نێودار حەمە جەزا بوو.
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.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()27

ئەم و نەیە ژمارایەک شە بەیدارانچ یانۆەەریچ" مەم و زین" پێشا
دادا گە شە نیوا
یانۆ
ریز

قوتابیانە

یەگەمچ پەنجاگانچ سەتە
دوانێواندیچ گوڕا

بە پێوا واس اوا

رابوردوودا شە سەر

شە سلێ انچ پێشۆێش گ ا.

شە پش ەواس شەال

راس ەوا )1( :یەماب

سایبس ( )2ئەنوار تۆفچ ( )3ئەمینچ می زا گەری  .ریز
(دانیش ووا ) شە ال

دووام

راس ەوا :یەگەم (نەناس اواتەوا)س دووام قادر

دیال س سێ یەم گەماشەدینچ حاجچ تۆفی

(گەماشەدینچ ب ام)س

چوارام و پێنجەم و یەیەم (نەناس اونەتەوا).ڕیز

پێشەوا :سێ

ەەنجچ ئازا و بو س گە جلۆچ گیانیا پۆییوا و ڕ شچ گیانیا ەێڕا.
(جەمال نەبەز
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 .1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()28

و نە گاک ئومەر هەڵ ەا گە شەڕ ژ  1962/8/2دا هاا بۆ ژنێف بۆ
سەردان و هەرشەو ر ژادا پێۆەوا شە باەچ ئینگلیز چاوما بە زاگێ
ەانچ ەێزانچ ەواشێیۆیبوو سەئید قەزاز و سەرچلچ ب ا

گەوا.

(جەمال نەبەز)
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. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()29

جەمال نەبەز و دایۆچ شە بەرشین شە مانگچ نۆڤەمبەر  1977دا .شەو
سەردانەدا دایۆ
بی ە داراوا .وی

ەوتچ ":بە زاح ەتێكچ ز ر رێ درا پێ
بەر شەوا

شە و ا

ب م جاراگچ دیچ چاوم پێت

بۆەو ەوا" .ز ربەداەەوا پاش ئەو جاراس نەچاوم بە دایۆ و نەچاوم
بە هێند ک شە ەویۆەگان گەوتەوا( .جەمال نەبەز)
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. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()30

دوو ەویۆچ جەمال نەبەز شەەەب جەمال نەبەز شە ساڵچ 1982
(مانگچ یەش) شە بەرشینس شەال

چەپەوا :باجچ نافیتەس جەمال

نەبەزس باجێ گافێ.
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.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()31

باجچ نافیتەم پێش گۆچیدوایچ بە ماوایەگچ گوراس گاتێک هاوبی
هێژامس جەواد مەال شەەەب شەیال ەانچ ەێزانچ چوو بوونە سلێ انچ و
میوانچ ەویۆەگان بوو .
(جەمال نەبەز
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.1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()32

و نە

مام ئەح ەد بەهجەا م

یوزبایچ شەیۆ

ەفا (مامچ دایۆ )س قەدام شیچ

ئوس انیچ و مامۆس ا

پاش دامەزراندنیچ داوڵەتچ ئێ ا

قوتابیانەگانچ گوردس ا

و فەرماندار

سوارا

گوردس ا

شە سەردامچ فەرمان اوایچ یێخ مەح ووددا.
(جەمال نەبەز)
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 .1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()33

ئازاد قەراەچ (سەرگۆیچ) پوورزا جەمال نەبەز.
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. 1سەردامچ منداڵیچ و الویچ جەمال نەبەز شەەەب گەسوگار و هاوڕێ و د س انچ و نە ()34

ئەم و نەیە شە  1993/5/23دا ەی اوا شە یار چۆە
هۆڵەنداس شە ماڵچ دوگ ۆر گوردس ا
رایید

هاوسەر

ئەو نانە جوانە

هێ نیێن شە

موگ یانچ و دگ ۆر جەمال

و منداڵەگانچ .ەویۆە گوردا

ەؤیەوی ت ەۆ

دروس ۆ د بۆمس چونۆە دایزانچ حەز بە نانچ

گوردیچ بایب ژاو داگەم .ماڵیا ئاوابێ( .جەمال نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()1

حاجچ ئەبدوشواحید مام میۆاییل پەرواردا بەس ا و بەەدا و
دانیش وو ەەڕاگچ "دارەەز ن" شە سلێ انچ .هەر شە منداشی ەوا بە
زمانچ ئارابیچ ق ە داگ د شەەەڵ  .گۆچیدوایچ  1968شە سلێ انچس
راوانچ یادبێ( .جەمال نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()2

ەۆڤار
ئەم و نەیە شە ژمارا ( )156مانگچ حوزای انچ 2014
"سلێ انچ دا ب وگ اواتەوا و شە ژ یەوا نووس اوا"داس ە
مامۆس ایانچ سانەو سلێ انچ  ."1944ئەز ئەو ساڵە شە پاییزدا
چوومە قوتابیانە نێواندیچ سلێ انچ .گاتێک داس ۆ د بە ەو ند
شەوێس مامۆس ا رافی حیل چ شەوێ نەما بووس هەرواها مامۆس ا
م ەفا مەزهەر گە بەڕ وبەر پەرواردا سلێ انچ بووس شەوێ
وانە نەداەوتەوا .شەبارا مامۆس ا وادیع فەتحوشال می زاوا
نووس اوا گە ئارابێۆچ مووسڵ بوواس ئەوا ڕاست نییە .مامۆس ا وادیع
ەەڵۆچ جزی و بۆتا بووس بنەماڵەگە شە باگوور گوردس اندا شە
داس چ ت گە گەماشییەگا رایۆ د بووا مووسڵ و شەوێ شە دایو بوو
بوو .بە هۆ بەیداریۆ دنییەوا شە ەۆپێشاندانچ ەەڵۆچ سلێ انیدا
ساڵچ  1946بۆ پش گی یچ گۆمار گوردس ا س شە سلێ انچ الب اوس
قوتابیانە
بەەدا گ ا .مامۆس ا وادیع بەڕ وبەر
راوانە
دوانێواندیچ سلێ انچ و مامۆس ا گی یا بوو .شە  1954دا شە بەەدا
چاوم پێۆەوا شە بەیچ گی یا زان گە بەەدا (گۆشێژ پەرواردا)س
گیەگەیچ شەەەڵچ بوو .شێ پ سچ گیەگە گوردیچ شەبی ماوا؟
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ەووتچ "ئە چۆ زمانچ ەۆ شە بی نامێنێ" .ئا شەو گاتەدا دگ ۆر
یۆسف ئەت ار ( یوسف اش طار) گە مامۆس ا گی یا بووس شەوێ بوو .شە
مامۆس ا وادی چ پ سچ " تۆ ەەڵۆچ گو یت؟ مامۆس ا وادیع ەوتچ "
بۆ دان اوا و نووس اوا" :
ژمارا ()8
گوردم" .ئەو پیاوا
نەناس اواتەوا "س ئەوا مامۆس ایەگچ می یچ بووس مامۆس ا زمانچ
" ول...ئێ"
بە ز ریچ ویە
ئارابیچ بوو .شەبەر ئەوا
بەگارداهێناس واتا " :شەبەرچچ ؟" نێوما نا بوو "ول..ئێ"س ئارابیچ
ز ر باش دازانچ( .جەمال نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە (3س)4

مامۆس ا م ەفا بەهجەاس
و نەگە شە ساڵچ  1937دا
ەی اواسز ر سوپاس بۆ هاوڕ چ
م ەفا
هیوا
منداڵی س
بەهجەا گە ئەم و نەیە و
چەند و نەیەگچ داە ەنچ
ەێزانیچ ەۆیانچ بە من
سپارد( .جەمال نەبەز)

مامۆس ا م ەفا بەهجەاس
و نەگە شە ساڵچ  1927دا
ەی اوا.
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()5

مامۆس ا م ەفا بەهجەا ( بەڕ وبەر قوتابیانە سەراتایچ
ەاشیدیە شە سلێ انچ شەەەب فەە ێ ەانچ گاگە حەمینس ەێزانچ
مامۆس ا بەهجەا و منداڵەگانیا  :شە راس ەوا بۆ چە  :هیواس
نەجااس نازانینس هێ نس سوهە یلە) .و نە هێ ش شەم یو نەدا نییەس
چۆنۆە هێش ا شە دایو نەبووبوو .ئەم و نەیە ساڵچ  1941ەی اوا.
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فەە ێ ەا مامۆس ا بووس یەگەمین قوتابیانە سەراتایچ گیانچ شە
هەڵەبجە گ داواس راوانچ یاد و یاد زیندوو بێت( .جەمال نەبەز)

.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()6

مامۆس ا یۆن

تۆفی

مامۆس ا

سلێ انچ شە چلەگانچ سەتە

سەراتایچ قوتابیانە
رابوردووداس گە

ەاشیدییە

یەگێو بوو شە

مامۆس ایانچ جەمال نەبەز بۆ بابەتچ ژماراگاریچ و پێوانەس گە شەم
و نەیەدا بەڕ وبەر

قوتابیانەگە یە شە ساڵچ  1954دا .ئەم و نەیە

شە ەۆڤار سلێ انچ ژمارا  176و  177مانگچ  6و 7

ساڵچ  2016دا

ب وگ اواتەوا .سوپاس بۆ ەۆڤاراگە وس ەاوانچ و نەگە(.جەمال
نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()7

داس ەیەس شە مامۆس ایانچ قوتابیانە فەی ەشییە شە سا نچ 1948ا
 1949گە شە و نەگەدا مامۆس ا جەالل مهەمەد سەییوشالس (دووامین
گەسە شە ر ز پێشەوا و شە تەنیش یەوا مامۆس ا ئومەر ساقچ و شە
تەنیشت مامۆس ا ئومەر ساقیەوا مامۆس ا ئۆس ا گوڕ می زا
سەئید مەال ئەباس دیار ) .ئۆمەر ساقچ و ئۆس ا سەئید
هەردووگیا مامۆس ا جەمال نەبەز بوو شە قوتابیانە ەاشیدییە
سەراتایچ شە سلێ انچ .و نەگە شە بەڕ ز دگ ۆر چیا ساقیچ
وارەی اوا ز ر سوپاسچ داگەم( .جەمال نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە (8س)9

ال

و نە

راست :مامۆس ا ەەفور

مەشۆەندیچس مامۆس ا

قوتابیانە

گور

حاجچ مەال ئەشیچ

سەراتایچ ەاشیدیە شە سلێ انچ

شە چلەگانچ سەتە ڕابوردوودا.
و نە

ال

چە  :حاجچ مەال ئەشیچ مەشۆەندیچ ( باوگچ مامۆس ا

ەەفوور)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()10

مامۆس ا ئەح ەد ئیب اهی  1939ااا  1983/11/25مامۆس ا
روواس و ەیانەوارا

شە قوتابیانە

زان

چ

دوانێواندیچ سلێ انچس و نەگە

هچ ئەو گاتەیە گە مامۆس اما بوو شە سلێ انچ 1945اا1950..
(جەمال نەبەز)
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.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()11

و نە سەراوا :گۆمەڵێک شە مامۆس ایانچ قوتابیانە سەراتایچ شە
هەڵەبجە شە سەراتا چلەگانچ سەتە رابوردوودا .شە چەپەوا بۆ
راست :مامۆس ا م ەفا بەهجەا (بەڕ وبەر قوتابیانە).
گەسچ دووام و سێیەم نەناس اونەتەواس چوارام مامۆس ا ئەشیچ
یەوقچ (ئەشیچ ئاەا)
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پێنجەم نەناس اواتەوا .یەیەم :هەڵبەس وانچ بە نێوبانگ ئەبدوڵ
ەۆرا .
ەورااوا :گۆمەڵێو هاوگار و هاوڕ چ مامۆس ا م ەفا
و نە
بەهجەا.
راس ەوا :مامۆس ا م ەفا بەهجەا و شە
دانیش وا شە ال
قوتابیانە
تەنیش ەوا مامۆس ا رایید گەری ( بەڕ وبەر
مەشۆەندیچ) .گەسچ سێیەم نەناس اواتەوا.
شە واس اواگا س شە ال راس ەوا مامۆس ا ئەشیچ یەوقچ (ئەشیچ ئاەا)
ئەیوبییە شە سلێ انچ .ئەوانچ د
قوتابیانە
بەڕ وبەر
نەناس اواتەوا .ز ر سوپاسچ هاوڕیێچ منداڵی و قوتابیانەم هیوا
بەهجەا داگەم گە ئەم و نە تایبەتیانە دا پێدام .هیوام وایە
تەمەندر ژو تەندروست ب ێنێت( .جەمال نەبەز)

600

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.2مامۆس اگانچ جەمال نەبەز و نە ()12

و نە

مامۆس ا فازیل ئی فا

زمانچ ئینگلیزیچ شە قوتابیانە

(یەگەم گەس شە چەپەوا) مامۆس ا
دوانێواندیچ سلێ انچ  1949گە بە

داەەوا شە ناگاو شە سەر گار الب ا بۆ ماوا

سێ سابس ئەوجا

ەەر ندرایەوا سەر گار و گ ا بە مامۆس ا شە قوتابیانە

نێواندیچ

ڕ ژئاوا (غەربییە) شە گەرگووس .سا نچ 1956اا1957س گاتێک گە ئەز
مامۆس ا ئەو قوتابیانەیە بووم .و نەگە شە ئین ەرنێ ەوا وارەی اواس
سوپاس بۆ ەاوانەگە ( .جەمال نەبەز)

601

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

گە بەەداد و نە ()1

دیاریچ ز ر بە ن ەچ ئوس اد بەیی مویی بە هۆن اواوا بۆ من.
ئوس اد دڵنیابە هەمیشە شە یاد مندایتس بنوو بە ئارامیچ.
(جەمال نەبەز)

602

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

گە بەەداد و نە (2س)3

ئوس اد بەیی مویی س یاد زیندووا شە الم .شە بەیچ بەڵگەنامەگاندا
زانیاریچ پ

شە سەر ئەم گەسایەتییە بە نێوبانگە نووس اوا.

(جەمال نەبەز)

603

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

ئەم و نەیە شە ڕ ژ

یەگشەم ە

گە بەەداد و نە ()4

 1951/7/19دا شە باەچ بەرتەگێ

شە سلێ انچس ەی اوا .گەسەگانچ و نەگەس شە راس ەوا بۆ چە  :جەالل
ئۆمەرس ئەشیچ مەح وود (ەو ندگار
بەەدا و ئەندامچ پارتچ گۆمەن

گۆشێژ

پەرواردا شە زان

ەەە

چ ئێ ا ) و جەمال ئەمین ( گوڕ

واس ا ئەمینچ سەرتاش) و جەمال نەبەز ئەو سەردامە ەەنجا
دایان وانچ بە جلۆچ یەواوا بێنە داراوا .بە تایبەتیچ شە هاویندا.
(جەمال نەبەز)

604

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

و نەیەگچ ەو ندگارانچ زان

گە

ەو ندگارانچ بەیچ نێوەۆیچ رادهە

گە بەەداد و نە ()5

بەەدا (گۆشێژ

پەرواردا).

ژمارا (1952/3/10 : )1س بە

پێوا واس اوا  :جەمال نەبەز ( یەگەم گەس شە راس ەوا).
ەو ندگاراگانچ دیچ :عبداش زا

و صبحچ و س د

و ح ید ج ای و عبد االشە س ید و س دو

سام ایچ و ی قوب مح د

اشج یل و ساش ریید ذنو و فارس و عێزادین م
ساڵچ دووامچ زان

اب اهی ەانەقینچ
ەفا راسووب .یاد

گە بەەدا( .جەمال نەبەز

605

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

ئەم و نەیە شە 17

مای چ  1952دا ەی اوا شە گاتچ تاقیۆ دنەوا

دوایچ ساڵدا شە گۆشیژ
ئەزموونچ هەنداسە

گە بەەداد و نە ()6

پەرواردا

زان

گە

بەەدا .ئەو ر ژا

ییۆاریچ بوو .شە و نەگەدا شە ال

چەپەوا بۆ

راست :محێدین سەید ئەح ەد هەڵەبجەیچس جەمال ئەزیزس جەمال
نەبەز (نزیک بەیچ نێوەۆیچ).
(جەمال نەبەز)

606

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

گە بەەداد و نە ()7

ئەم و نەیە شە مانگچ مای چ ساڵچ  1952دا ەی اوا شەەەب ژمارایەک
ەو ندگار

گۆشیژ

پەرواردا

زان

گە

بەەدا .وینەگە شە نیزیو

كۆشیژاوا وارەی اوا .یەگەمین گەس شە ریز

نێواڕاس دا شە ال

چەپەوا جەمال نەبەز.
(جەمال نەبەز)

607

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

گە بەەداد و نە ()8

ئەم و نەیە شە مانگچ نی انچ ساڵچ  1952دا ەی اواس شەەەب
ژمارایەس شە ەو ندگارانچ گۆشیژ
یەگەمین گەس شە ریز

پەرواردا

پش ەوا شە ال

زان

گە

بەەدا.

چەپەوا جەمال نەبەزا

(ملپێت شە ملەگە).
(جەمال نەبەز)

608

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

بەهار
اش بیة)

گە بەەداد و نە ()9

ساڵچ  1952بەیچ نێوەۆییچ گۆشێژ
زان

گە

پەرواردا(گلیة

بەەدا .شە راس ەوا بۆ چە  :محێ دین سەید

ئەح ەد هەڵەبجەیچس جەمال نەبەزس مەهد

موباراس(نوس وو)س

(مەهد ەەشۆچ داڵ اوا بوو ز ر حەز شە یانۆەەریچ و السایچ یۆسف
واهبیچ

می

یچ

داگ داوا)س

ئێزادین

م

ەفا.

هەرچوارما

ەو ندگار گۆشێژاگە بووین( .جەمال نەبەز)

609

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

و نە

گە بەەداد و نە ()10

ەواراوا شەم الپەڕایەدا شە یار

بەەدا شە ساڵچ  1954دا

شەال

ڕاس ەوا دووامین گەسە و

ەی اواس شەم و نەیەدا ئەو پیاوا

سدارایەگچ شە سەردایە و گ اڤاتێۆچ شە ملدایە شە پشت ئوس اد
بەیی مویی اوا شە ال

چەپیەوا واس اواس ئارابێۆچ د س ا

بووس

چوو بوو بۆ ال تۆفی واهبچس بۆ ئەوا زمانچ گوردیچ فێ ببێ .پاش
ماوایەکس هەس ا بەوا گ د گە ئارابییەگە

ەۆ

ئوس اد ەوتچ " ئێاااااااااااااااایچس ئەتۆ چوویت بۆ ال

شە بی چۆتەوا.
تۆفی

واهبچ

گوردیت فێ بۆااس یا ئارابییت شە بی بەر ەوا هەس ە بیۆ و پێچ

610

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

بیچ س واهبچ بە

ئەوا هاتووم بۆ الا گوردییەگەا بدامەواس بە م

تۆش توەوا ئارابییەگەم بداراوا" .مامۆس ا جەمیل ر ژبەیانچ ئەم
بۆ تۆفی

ق ەیە

واهبچ ەێڕا بۆواوا .تۆفی

واهبچ ەوتبوو

زانی گە بەیی فەیلەسوفە" .گە مامۆس ا جەمیل ئەمە
مویی

ەێ ایەواس ئوس اد بەیی

دی اەچ" .سێییەمین گەس شە ال

مویی

چەپەواس سدارا بەسەراگە رایید

شە داقچ بی اواریەگەدا زانیار یچ پ
شە نێوا

ئوس اد بەیی

بۆ بەیی

ەوتچ "دابا بڕوا ەوو بە

غەفوورا گە بە رایید سیدقیچ ناس ا بوو .شە باراو
مویی

" تازا

رایید سدقیەوا

هەیە .ئەو گوڕا شە و نەگەدا

و رایید سیدقیدایە و سەروو

گ اڤاتەگە دیاراس (جەمال نەبەزا).

611

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

شە هۆتێلچ رافیداین شە ەانەقین ر ژ

گە بەەداد و نە ()11

24

مارتچ  1955شە

ەەی ێۆدا بۆ ەانەقینس شە ڕاس ەوا بۆ چە  :جەمال نەبەز .ئەح ەد
ئەشچ گاگە ەا س یەم ەدین می چس فازیل سەئید.

612

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

گە بەەداد و نە (12س)13

و نە سەراوا :زانا ەەورا گورد مامۆس ا مەال جەمیلچ ڕ ژبەیانچ.
و نە ەواراوا :هونەرمەند ەەورا گورد رافی چاالک.

613

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

و نە

ال

ەۆیەوی

چە :

جەالشچ

ئەزیز

گە بەەداد و نە (14س)15

بە س

یەگێک

شە

هاوڕێ

ەگان شە سەردامچ الو یدا( .جەمال نەبەز)

و نە ال راست :مامە یاگی مەج وومس ڕاوانچ یاد و یاد زیندووا
شە الم .و نەگە شە ئین ەرنی ەوا وارەی اواس سوپاس بۆ ەاوانچ.
(جەمال نەبەز).

614

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

و نە
ناسی

ەەشیل ئەبوشهۆ س ەەنجێۆچ نیش ا
گاتچ ەو ندگار ی

شە زان

گە

گە بەەداد و نە ()16

پەروار بوو شە بەەدا
بەەداس ئەم ەەنجە بە

یەالتچ نێوداب اس بە م یەالتچ نەبووس بەڵۆو شەسەر چینچ هەژارو
بەییوراو

داگ داواس داس وایێنەگانچ رژ چ ئێ ا

ز ر شێچ

دات سا  .شە هەڵبژاردنچ پەرشەمانچ ئێ اقدا ر چ شە چلۆاوەۆراگانچ
رژ چ ئێ ا

ە اس گە نەتوانن ساە ە شە سندوقەگانچ دانگدا

بۆە  .شە سەردامچ بەئ یەگاندا یو نە وو گ ا( .جەمال نەبەز).

615

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.3سەردامچ ەو ندنچ جەمال نەبەز شە زان

ئەم دوگانە یو نچ ف ی نچ پێ و
سلێ انچس گە ەاوانەگە
شە هەف ەنامە
سلێ انچ شە دژ
بۆاتەوا .و نە

گە بەەداد و نە ()17

باتە

ئەم یۆایچ بوو شە

گاگە ئەوراح ا بووس گاتچ ەۆ

ەۆتار ك

(ژین) دا ب و گ داوا بۆ پش گی یچ پێ ودروواگانچ
ئەوا

(ژین) ر ۆالم بۆ ئەم جۆرا پێ وا ب و

ئەو ەۆتاراو وارامچ (ژین) شە بەیچ بەڵگەنامەگاندا

هەیە .ئەم و نەیە هاوڕ چ بەڕ ز ئەبدول ئەمین شە فێ

بووگدا

ب ویۆ دبۆواس شەوم وارە ا .ز ر سوپاسچ داگەم
(جەمال نەبەز)

616

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()1

ەەی چ قوتابیانە
ئاڵ و گۆپ

نێواندیچ موسەڵ

اا شە ڕ ژ

2

( شە گەرگووس ) بۆ پ دێ اا

نی انچ 1956داس ئەوانە

شە و نەگەدا

دیار  :ئەبدوش اه ا رازا ەۆەجەیچس سوبحچ بیالل گاگەیچس ئۆس ا
ئومەر فەوزیچس یۆن

ئەشتەح ەر و گوڕاگە س فەتای دوە امەچچ

هەوشێ یچس فازیل ساقچ تۆ ی چ .مووسا نووی ئەشقۆییچس فەە
ەەفا

موسالویچ و قەدر

ئەمین ( می

ئەشچ

یچ) و جەمال نەبەز.

(جەمال نەبەز)

617

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()2

نوسینێۆچ بەڕ ز گاگە شەتیف فات فەراجس واس یاد ۆچ ئەو
سەردامە گە جەمال نەبەز شە گەرگووک مامۆس ا قوتابیانە
نێواندیەگا بووا ( .پاییز  1955تا پاییز  )1957شە ر ژنامە
"ر ژنامە" أ 205س چواریەم ە  2008 /4/23دا ب و گ اواتەوا

618

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()3

سەید ئەح ەد

ەانەقا شە گەرگووکس یۆربا

ەانەقا سەید ئەح ەد

شە گەرگووک شە هەموو گوردس اندا بە نێوبانگە .سەید ئەح ەدس
م ڤێۆچ هەژار د ست و گورد ۆچ نیش ا

پەروار بووس راوانچ یاد

بێت.ئەم و نەیە شە ئین ەرنیت وارەی اوا.
(جەمال نەبەز)

619

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()4

ئەم و نەیە شە مانگچ تەباخ (ئاب)  1956دا ەی اوا شە د ەی س شە
راس ەوا بۆ چە  :ئێزادین م

ەفا راس ووبس مەال یوگ م

ەفاس

جەمال نەبەز.

620

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()5

شە راس ەوا بۆ چە ئێزادین م ەفا راسولس ئەوراح انچ زابیحیچ
وجەمال نەبەز .ئەم و نەیە شە دی ەی شە هاوینچ ساڵچ  1956دا
ەی اوا.

621

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()6

نڤێ ۆارس هەڵبەس ڤا سرامیار و نیش ا پەروار مەزنچ گورد ئاپۆ
ئۆس ا سەب یچ شە هاوینچ ساڵچ  1956دا شە دی ەی چاوما بە
یەگۆەواس راوانچ یاد و یاد زیندووا شە الم.
(جەمال نەبەز)

622

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()7

ئەم و نەیە یەگێو شە قوتابیەگانچ جەمال نەبەز گە نێو

ئەح ەد

ئەبدوش وتیع ئەشیلەچ بووس قوتابیچ پۆشچ سێیەمچ قوتابیانە
نێواندیچ زوبێ ( بەس ا) بە دیار
مامۆس ا

قوتابیانە

سەفەر ۆیا

داو چ بە جەمال نەبەز گاتێو

نێواندیچ ز بێ بووس ئەمەش واس یادەار ۆچ

پێۆەوا گە بە ز نگاو

حەماردا چووبوو

بۆ سەردانچ

یار چۆە مداینە شە مانگچ یەگەمچ ساڵچ 1958دا .گەسچ دووام شە
ال راس ەوا جەمال نەبەزا( .جەمال نەبەز)

623

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()8

هەوشی
جەمال نەبەز شە سەردامچ مامۆس ایەتیدا شە یار
دوانێواندیچ هەوشێ و ەانە
1960اا1961س شە قوتابیانە
مامۆس ایانچ سەراتایچ.

624

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 . 4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()9

جەمال نەبەز و مامۆس ا ئەبدوشحەمید مال س ایل شە بەردام
قوتابیانە

دوا

نێواندیچ

هەوشێ دا

شەەەب

ژمارایەس

شە

قوتابییەگانیا و مامۆس ا رایید ئەت وییش شە ەەڵیانە.1961/4/23 .

625

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()10

مامۆس ا هەیدار مهەمەد ئەمینس مامۆس ا زمانچ ئینگلیزیچ و پایا
مامۆس ا
یار

زمانچ گوردیچ شە ەو ندنیانە

هەوشێ  .ئەندامچ شیژنە

مامۆس ایانچ سەراتایچ

پارتچ د وگ اتچ گوردس ا شە یار

هەوشێ س ساڵچ  .1960و نەگە مامۆس ا ئەوڕاح ا فەرهادیچ پەیدا
گ دووا بۆمس ز ر سوپاسچ داگەم( .جەمال نەبەز)

626

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()11

بورها د ە امەچچ (جاهید) هەڵبەس وانچ گوردس گورد هەوشێ یچ
گە ژیانێۆچ هەژارانەس بە م م و د س انە ب دا سەرس راوانچ یاد
بێت.
(جەمال نەبەز)

627

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()12

مامۆس ا ەیو
چاپیانە

موگ یانچ (  1902تا  )1977شە گاتچ ەێڕانچ
شە هەوشێ  .یاد

گوردس ا

ەۆبەەشە زیندووا ال
یی ین شە بنەماڵە

ئەم گوردا شە ەۆ بوردووا

هەموو م ڤێكچ دڵ ۆز و پێزا س س و ۆچ

موگ یانیچ نیش ا پەروار و ەەباتۆار(.جەمال

نەبەز)

628

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()13

و نە مام ئەوراح انچ ەامەسنەیچ ئاسنگەرس ق ەەۆش و ەاڵ ە زا
ئەم وینەیە شە ەوتار ۆچ هاوڕ چ ەۆیەوی
ئەح ەد قادر وارەی اوا گە شە ەۆڤار

مامۆس ا محەمەد

"سلێ انچ" ژ 169 .تەم ووز

 2015دا نووسیبوو .
(جەمال نەبەز)

629

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .4سەردامچ مامۆس ایەتیچ .جەمال نەبەز و هاوڕ یا و ناسیاوانچ و نە ()14

و نە

گۆچۆ دوو یەگەم گەس شە داس ە چەپەوا سحەسیب راسوول

ناجچس بنووسچ ەو ندنیانە مامۆس ایانچ سەراتایچ هەوشێ

شەەەب

ب اگانچ و دایۆچ .گاگە حەسیب شە سا نچ 1960اا  1961دا گاتێک
مامۆس ا بووم شە هەوشێ س ز ر یارمەتیچ منچ دا بۆ ف اگ دنچ ژمارا
وانەگان
دازەە

شەو ەو ندنیانەیە بە ئامێ

ر نیۆ گە ئەو سەردامە

فۆتۆ گۆپچ و گۆمپیوتەر نەبوو س ڕاوانچ یاد و یاد

زیندووا

فەرهادیچ پەیدا

گ دووا

شە الم .ئەم و نەیە مامۆس ا ئەوراه ا
بۆمس ز ر سوپاسچ داگەم(.جەمال نەبەز)

630

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5دامەزر نەرانچ گاژیو و د س انیا و نە ()1

شە بەیچ بەڵگەنامەگاندا شە بارا گاژیۆەواس زانیاریچ هەیە.

631

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5دامەزر نەرانچ گاژیو و د س انیا و نە ()2

هەندازیار و ئەف ەر

سوپا

ئێ ا

()١٩٦٢سهاوبی م

ەفا سلێ ا .

یەگێک بوو شە هاوبی ا چاالگەگانچ گاژیو شە بەیچ بەڵگەنامەگاندا
زانیاریچ پ

شە سەر ئەم هاوبی ا بەڕ زا هەیە.

(جەمال نەبەز)

632

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5دامەزر نەرانچ گاژیو و د س انیا و نە ()3

ئەم و نەیە شە شەندا

شە ئێوارا

 1978/4/8دا شە ماڵچ هۆمەر

دزایچ ەی اواس شە گاتچ سەردان دا بۆ شەندا

بۆ بینینچ مامۆس ا

ئەح ەد هەرد (یەگێک شە دامەزر نەرانچ گاژیو) گە شە ماڵچ
د.یەفی

قەزاز

زاوا

میوا

بوو .شە و نەگەدا شە ال

چەپەوا:

هۆمەر دزایچ و ال راس ەوا :ئەح ەد هەردیچ و جەمال نەبەز.
(جەمال نەبەز)

633

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5دامەزر نەرانچ گاژیو و د س انیا و نە ()4

ئەم و نەیە شە ر ژ  1998/1/24دا شە شەندا ەی اوا شە ماڵچ
گۆچۆ دوو بەڕ ز ئەشچ گەمال گۆنە نو نەر پەرشەمانچ ئێ ا شە
سەردامچ یانشینیدا .شە ڕاس ەوا بۆ چە  :ئەشچ گەمالس جەمال
نەبەزس جەواد مەال .ئەشچ گەمال باسچ ئەوا گ د گە ئەح ەد
چەشەبچ گاتێو گارەێڕ بانۆچ ئەردا بووس هەفت ملو ن د الر
مامە ئەشچ گەماشچ پێدا كێشاوا .ئەمە سەربار ئەوا گە ئەشچ
گەمال ەانوویەگچ هەبووا شە مەراگیش ف ی وویەتچ بە ملو نێو
د الر و پاراگە داوا بە منداڵەگانچ ئەح ەد چەشەبچ .ئەشچ گەمال
دایگوا :ئێشچ ئەو ملیۆنە شە حەوا ملێونەگە پ بووس چۆنۆە شەو
گاتەدا ئەح ەد چەشەبچ گاەێڕ بانۆەگە بوو(.جەمال نەبەز)

634

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .6و نە ەانوواگە ماڵچ جەمال نەبەز پاش گۆچیدوایچ باوگچ و نە (1س)2

سەراواس داس نووسچ نیت ەا ەانچ ەویۆچ جەمال

نوسینەگە
نەبەزا.
و نە ەواراوا :و نە ماڵەگەیە گە شە گۆ نەگەوا ەی اوا و
پەنجەرا ماڵەگە شە سەر گۆ نەگەیە .ماڵەگە شە ەەڕاگچ ەۆیژا
بووس نزیک قاواەانە سەرچی ە ( .جەمال نەبەز)

635

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .6و نە ەانوواگە ماڵچ جەمال نەبەز پاش گۆچیدوایچ باوگچ و نە (1س)2

بەیێک شە ەانوو ماڵچ جەمال نەبەز پاش گۆچیدوایچ باوگچ.
نیت ەا ەانچ ەویۆچ جەمال نەبەز نۆژانۆاریچ تێدا گ دووا.
شەم هەیوانەدا جەمال نەبەز گاژیۆنامە شە هاوینچ 1961دا بە
تلینڤی چ ەۆ بە نهێنیچ چا گ د(.جەمال نەبەز)

636

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە (1س)2

و نە سەراوا :و نەیەگچ ەەڕاگچ "ئەقاریچ" شە یار سلێ انچ
( بایور گوردس ا ) شە ساڵچ  1964دا.
و نە ەواراوا :و نەیەگچ گۆنچ یار سلێ انچ

637

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە (3س)4

و نە سەراوا :و نەیەگچ یار سلێ انچ ( بایوور گوردس ا ) شە
مانگچ ەوالنچ ساڵچ  1962دا ەی اوا.
و نە ەواراوا :و نەیەگچ گۆنچ یار سلێ انچ.

638

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە (5س)6

ەش یچ یار

و نە سەراوا :سو نەیەگچ باەیە
 1964شە گاتچ بەف باریندا.
و نە ەواراوا :سەرچنار" ساڵچ  1962ئەو ساڵە
جێهێشت ( .جەمال نەبەز)

سلێ انچ ساڵچ
گوردس ان بە

639

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە ()7

و نەگە شە الیە هونەرمەند گورد هیوا عبداشلە ( Hiwa Abdulla
 )Muhشە ئین ەرنێ دا ب و گ اواتەواس ز ر سوپاس بۆ هەوب و
تێۆۆیانچ هونەرمەندانە گاگە هیوا( .جەمال نەبەز)

640

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە()8

و نەیەگچ داە ەنچ سێ هەڵبەس وانچ گورد :پی امێ دس ەۆرا س فایە
بێۆەس.
و نەگە شە ئین ەرنێت وارەی اواس سوپاس بۆ ەاوانچ( .جەمال نەبەز)

641

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە()9

راوانشاد ەواجە گەری چ ئەشەگە ( 1867اا )1948/1/25س یەگێو بوو
شە ەێ مەندا هەژارد س ەگانچ ەەڵۆچ سلێ انچ و گوردس ا  .مامە
گەری

ز ر د س چ باوگ

دارایچ بوو .بنەماڵە

بوو .شەسەردامچ یێخ مەح وودا وازی

ئەشەگە گەسانچ ز ر نیش انپەرواریا

هەڵۆەوتووا .یەگێو شەوانە دگ ۆر نور
زیندووا شە الم .تابلۆگە شە ەۆڤار

تێدا

فەتووحچ بوو گە یاد

سلێ انچ مانگچ  2یوباتچ 2016

وارەی اوا .سوپاس بۆ ەاوانەگە
( جەمال نەبەز)

642

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە (10س)11

و نە سەراوا :ق ە ەۆش ەاڵە ڕاجەبس ئەم و نەیە شە
ئین ەرنێ ەوا وارەی اواس سوپاس بۆ ەاوانەگە .
و نە ەواراوا :ئەبە هەریەگەنە یێ ێكچ فەیلەسوو س یادەار كچ
سلێ انچس شە چلەگا و پەنجاگانچ سەتە رابوردوودا.
( جەمال نەبەز)

643

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7چەند و نەیەگچ یار سلێ انچ و نێودارا و داوروبەر و نە (12س)13

ن وونەیەس شە جلو و بەرەچ گیانچ سلێ انچ شە پەنجاگا و
یەس ەگانچ سەتە رابوردوودا .ئەم گیانە هەموو گیانچ ەێزانانچ
سەربەرز و ناس او ئەو یارا بوو س تەمایاگەر داتوانێ ئەم و نانە
بەراورد بۆاا شەەەب و نە گیانچ سلێ انچ گە ئێ ا شە زان گەو
ەو ندنیانەگا داەو نن گە ز ربەیا شە گیانچ و تچ عەراب انچ
سه ئوودیچ داچن ( .جەمال نەبەز).

644

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .8و نە یێخ مەح ود شە بەردام دادەە داەی گەرانچ بەری انیا وەۆڕ باپی انچ
یێخ مەح وود بەرزانجەیچ و نە (2س)1

داەی گەرانچ

و نە سەراوا :و نە یێخ مەح ود شە بەردام دادەە
بەری انیا
و نە ەواراوا :ەۆڕ یێخ ئی ێ و یێخ مووسێ شە بەرزنجە گە باو
باپی انچ یێخ مەح وود بەرزانجەیچ بوو .

645

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.9ماڵچ یێخ مەحا وود

بەرزنجچ شە داریۆەشچ پاش نوژانۆ دنەوا و نە (2س)1

ماڵچ یێخ مەحا وود بەرزنجەیچ شە داریۆەشچ پاش نوژانۆ دنەوا .

646

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.9ماڵچ یێخ مەحا وود

بەرزنجچ شە داریۆەشچ پاش نوژانۆ دنەوا و نە ()3

بەڕ ز مامۆس ا ئەبدوش اقیب یۆسف گە شە و نەگەدا دیاراسئەرگچ
و نەە تنچ ماڵچ یێخ مەح وود شە داریۆەشچ شە ئەس ۆ ە تبوو .ز ر
ز ر سوپاسچ داگەم( .جەمال نەبەز)

647

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.10و نە گۆیۆەگانچ بنەماڵە رامز نافیع شە هەوشێ و نە()1

دیواەانچ حاجچ ڕایید ئاغا شە قە تچ هەوشێ
ئەم و نەیە شە پەرتۆگچ " رامز
فیداگار

سەربەەۆیچ گوردس ا

نافیعس ر شەیەگچ هەوشێ

" ئاماداگ دنچ محەمەد ەۆرا

نەری ا ەۆیناوس چاپیانە نەوا 2008س وارەی اوا( .جەمال نەبەز)

648

و

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.10و نە گۆیۆەگانچ بنەماڵە رامز نافیع شە هەوشێ و نە ()2

و نە قەس

عەتاوش ئاغا گە ماڵچ باوگچ ڕامز بوو.

ئەم و نەیە شە پەرتۆگچ " رامز
فیداگار

سەربەەۆیچ گوردس ا

نافیعس ر شەیەگچ هەوشێ

ئاماداگ دنچ محەمەد ەۆرا

و

نەری ا ەۆیناو"س چاپیانە نەوا 2008س وارەی اوا( .جەمال نەبەز)

649

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .11و نەیەگچ مێژوویچ سەرنجڕاگێش و نە ()1

و نەیەگچ بی اواریچ ساڵچ  1941شە بەەداس گاتێو جووشەگەگانچ
بەەدا واس یارا ئارابنشینەگانچ دیۆە ئێ ا شە الیە دز و جەردا
و فەرهوودگەرانەوا بە چەقۆو ی شێ وەەنجەر و قەمە داتۆقێندرا
و تا نداگ ا

و داگوژرا  .ئەوانە

شە باشۆۆنەگانچ سەراوا س

جوشەگەگاننس ئەوانە ژ اواش ئارابەگانن.
ئەم سەردامە رایە شە مێژوو

داوڵەتچ ئێ اقچ داس ۆ د

بەری انیاواس هچ ئەو گاتەیە گە نازییە ئارابەگا بە سەرگ دایەتیچ
رایید ئاشیچ ەەیالنچ و ئەف ەرا هاوگاراگانچ پێشا دادااس ئا شەم

650

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

سەردامەدا بنەماڵە
ب یۆار

تەە ەگەیا

یا فەی ەڵچ ئێ ا

بووس رایۆ دبووس بە م یا فەی ەب گە ئەو

سەردامە منداب بووس مەال ئەفەند
ەوند

باداوا

گە واسچ ئەبدول ئیال

هەوشێ پەنا

هەوشێ یچ شە گۆیۆەگەیدا شە

دابووس تا ئەو گاتە

گە ئینگلیزاگا

ئێ اقیا داەی گ دبوواوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

بەیچ د گۆمێن ەگا
.1چوار ەش ەگيس 1953س ژین........................................ل655
 .2نامەیەسس1953س ژین ................................ل 656تاگو 657
 .3واالمچ نامەس 1953س ژین ...........................ل 657تاگو 658
 .4كاراساتیوس 1953س ژین ..........................................ل659
 .5هاوار الوا س 1953سژین.......................ل 660تاگو ل 666
 .6شە بارا بزوتنەوا راەنەبازییەواس...ژین ل 667تاگول669
.7راەنە شە هەژارس س1954ژین .....................ل 670تاگو ل676
 .8چی گچ ەەرداواگەس 1955س ژین  .............ل 677تاگو ل680
 .9بۆ سەرپەری چ گەر گوفار س1955س ژین..................ل681
 .10بۆچچ ە اینە پشت ەويس 1957س ژین  ......................ل682
.11یاریۆ د بە ئاە س1958سژین......................ل 683تاگو 684
.12ر ژمێ

گورد س 1958سژین....................................ل 685

 .13ر ژنامە صوا االگ اد ا دانگچ گورد….ل  686تاگو ل 689
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

..14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا

گە شە ئێ

ادا

مۆزاەانەیە....ل  690تاگو ل 697
 .15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد
بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز............ل 698تاگو ل709
 .16ن ونەیەس شە داس نووسچ ئوس اد بەیی مویی  ......ل 713
 .17هێند و شە بی اوارینامەگە

مام جەالل تاشەبانیچ ل 714

تاگو ل718
..18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ............ل 719تاگو ل723
.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز ل724
تاگو ل732
.20ەوشلەبەنداگە

حاجچ گاگە ئەح ەد

یێخ مار … ل  733تاگو

ل 735
.21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا ...ل 736
تاگو 740
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

هێند و شەو ەوتار و هەڵبەس انە
پەنجاگانچ سەدا

گە شە نێواراس چ یەگەمچ

رابوردوودا شە هەف انەمە

"ژین" دا ب و

گ اونەتەوا.
تێبینییەس شەبارا
نووسینەگان

نێو

نازنێو

ەواس ەمەنچ (ج.آ.گیۆل)اوا :بەر شەوا
"نەبەز" بەگار بهێن س نێو

(گیۆب)م بە گار داهێناس بۆ ئە ەوتارانە

بۆ

ەواس ەمەنیچ

گە بە گوردیچ و ئارابیچ

ب وم داگ دنەوا شە سەراتا داس ۆ دن دا بە نووسین .چەند جار وس
هۆن اوای ب و داگ داوا شە یێوا

چوار ەش ەگیداس دوایچ وازم شە

هەڵبەس ادانا هێنا.
(جەمال نەبەز)

654

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .1ئەم چوار ەش ەگییە گە شە ڕ ۆەوتچ 1953/3/19دا شە الپەڕا 3
ژمارا  1141هەف ەنامە ژیندا ب و گ اواتەواس یەگەمین ب وگ اوا
منە بە زمانچ گوردیچس پێش ئەوا بە ئارابیچ نووسین ب و
گ د تەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .2نامەیەس شە ڕ ۆەوتچ  1953/4/9شە الپەڕا 5
هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

ژمارا 1133
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .3واالمچ نامە پێنت یەم ,1953/4/9ال6س ژمارا 1144س ژین
نامە

جەمال نەبەز بۆ هەف ەنامە

در گانچ سلێ انچ دژ بە پێ و
مامۆس ا ئەبدوشال ەۆرا
سەردامەدا سەرنووسەر

ژین واس پش گی یەس بۆ پێ و
باتە

ئەم یۆایچ

وس وارامچ

بۆ نامەگە .مامۆس ا ئەبدوشال ەۆرا
هەف ەنامە

ڕ ۆەوتچ 1953/4/9دا شە الپەرا 6

شەو

ژین بوو.ئەم ەۆتارا شە
ژمارا 1144هەف ەنامە

ژین

ب و گ اواتەوا.الپەرا پێشوو.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.4كاراساتیوس ئەم ەۆتارا شە ڕ ۆەوتچ 1953/5/21شە الپەرا

1

ژمارا  1150هەف ەنامە ژیندا ب و گ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .5هاوار

الوا س شە ڕ ۆەوتچ 1953/11/5الپەرا

1

ژمارا

1172هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .5هاوار

الوا س شە ڕ ۆەوتچ .1953/11/5شە الپەرا

4

س ژمارا

 1172هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا گە پای اوا الپەرا (.)1

661

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5هاوار

الوا س شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/12شە الپەرا

3

س ژمارا

 1173هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.5هاوار الوا س شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/12شە الپەرا  4س ژمارا
 1173هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .5هاوار الوا س شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/19شە الپەرا 4

ژمارا

1174س هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

664

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .5هاوار

الوا س س شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/26شە الپەرا

2

ژمارا

 1175س هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .5هاوار

الوا س شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/26شە الپەرا

4

س ژمارا

1175س هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

666

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .6شە بارا بزوتنەوا راەنەبازیەوا سشە ڕ ۆەوتچ  .1953/12/24شە
الپەرا

 1سژمارا  1179هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .6شە بارا بزوتنەوا
الپەرا

راەنەبازیەوا سشە ڕ ۆەوتچ  .1953/12/24شە

 4سژمارا  1179هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

668

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .6شە بارا
الپەرا 1

بزوتنەوا

راەنەبازیەوا شە ڕ ۆەوتچ  1953/11/31شە

ژمارا  1180هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

669

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7راەنە شە هەژار پێن

یەم شە ڕ ۆەوتچ  1954 /2/11شە الپەرا ال1

ژمارا  1186هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7راەنە شە هەژار شە ڕ ۆەوتچ  1954/12/18شە الپەرا  1س ژمارا
 1187هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7راەنە شە هەژار شە ڕ ۆەوتچ  1954/12/18شە الپەرا4.

ژمارا

 1188هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

..7راەنە شە هەژار شە الپەڕا 2

ژمارا  1189هەف ەنامە ژیندا

ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7راەنە شە هەژار شە ڕ ۆەوتچ  1954/3/11شە الپەرا  1ژمارا 1190
هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .7راەنە شە هەژار شە ڕ ۆەوتچ  1954/3/11شە الپەرا  4ژمارا 1190
هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

675

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.7راەنە شە هەژارشە الپەڕا 2

سژمارا  1191هەف ەنامە

ژیندا

ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .8چی گچ ەەرداواگە شە ڕ ۆەوتچ  1955/5/12شە الپەڕا 2

ژمارا

 1249هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .8چی گچ ەەرداواگە شە ڕ ۆەوتچ  1955/7/27شە الپەڕا 2

ژمارا

 1259هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .8چی گچ ەەرداواگە شە ڕ ۆەوتچ  1955/7/27شە الپەڕا

7

ژمارا 1259س هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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س

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .8چی گچ ەەرداواگە شە ڕ ۆەوتچ  1955/7/27شە الپەڕا  8س
ژمارا 1259س هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .9بۆ سەرپەری چ گەر

گوفار

شە ڕ ۆەوتچ  .1955/8/25شە الپەڕا

 8س ژمارا  1262هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

681

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .10بۆچچ ە اینە پشت ەوي شە ڕ ۆەوتچ  .1957/9/26شە الپەڕا 1
ژمارا  1362هەف ەنامە ژیندا ب وگ اواتەوا.

682

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.11یاریۆ د بە ئاە س1958سژین

683

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.11یاریۆ د بە ئاە س1958سژین

684

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.12ر ژمێ

گورد س 1958سژین

685

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .13ئەم ەۆتارا

صوا االگ اد/

گە بەزمانچ ئارابیچ شە ر ژنامە

دانگچ گورد دا بە بی ت ئەڵقە ب وگ اواتەواس شە مانگچ ئۆگ ۆبەر
 1959دا شە بەەدا نووسی واس وارامدانەوایەس بۆ ەۆتار ۆچ بەڕ ز
بەهادین نوور س ئەندامچ گۆمی ە

نێواندیچ پارتچ گۆمۆنی

چ

ئۆرەانچ پارتچ گۆمۆن

دا

(اتحاداشش ب)

ئێ ا

گە شە ر ژنامە

ب و

گ دبۆواس دژ بە هەوب و تێكۆیینچ من بۆ ب وگ دنەوا

ئەشیو

بێچ گوردیچ بە تیپچ التینیچس شەەەب تۆمەتدانە پاڵ و پاساودانچ
یەگێ یچ در زنە

ئێ ا  .نووسینەگەم ئاماداگ دبوو گە واس

نامیلۆەیەس ب ویبۆەمەواس بە م چاود
وازاراتچ نێوەۆ

گاروبار

چاپەمەنیچ شە

ئەو سەردامەس یازشیچ تاقە

بەئ یچ بووس

هەرچەندا ئەو دوژمنێكچ سەە چ گۆمەنی
راەنەم شە زاگچ ئەرسوزیچ ە تبوو گە گورد

ەگا

بووس بە م گە د

بە چەند گۆچەر و شە

ئاسیاوا بۆ سووریا داس نیشانۆ دبووس ر ینەدا بە یێوا
ب وبۆ

ەواس بە م شەبەر ئەوا

شەسەر نەبووس ەۆی

ر ژنامەگانچ ئێ ا

سەرپەری یچ بەیچ ئارابیەگە

پەرتۆس

چاود ییا
ر ژنامە

(صوا االگ اد) م داگ دس شە و دا ب وم گ داواس هەر شو دا واتا شە
 1959دا باسچ ر ژئاوا
نێو

ر ژئاوا

گوردس ان

گ دس گە ئەو سەردامە گەس

گوردس انچ نەداب د .هیوام وایە ر ژ و بێت تەواو

نووسینۆە شە بەرەێۆدا ب و بۆەمەوا.
(جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .13ر ژنامە صوا االگ اد ا دانگچ گورد
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .13ر ژنامە صوا االگ اد ا دانگچ گورد

688

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .13ر ژنامە صوا االگ ادا دانگچ گورد

689

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا
نوژانۆ دنەوا هۆتێل فەرای شە یار سلێ انچ گە هۆتێلچ باوگچ
جەمال نەبەز بووس شە ئێ ادا مۆزاەانەیە سێ ناونیشانچ
ب وگ اوا شەسەر ئەم هۆتێلەو شەەەب  3و نە ئەم هۆتێلە پاش
نوژانۆ دنەوا گە شە الیە ئی فا ئۆس ا ەی اوا.

690

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا

691

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نوژانۆ دنەوا
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.14هۆتێل فەرای پاش نوژانۆ دنەوا
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.14هۆتێل فەرای پاش نۆژانۆ دنەوا

شێۆۆشەر و ڕاەنەگار سەروارعەبدوش و هەڵبەس وا و نووسەر
تەش ەا تاهی شە هەیوانچ هۆتێل فەرای -سلێ انچ .ڕ ۆەوتچ
.2016/6/30
گۆمێن چ سەروار عەبدوش :
هۆتێل فەرای شە می اتچ ەانەوادا ڕ ناگبی گورد جەمال نەبەزاس
و ئێ ا گ اوا بە یو نێۆچ ەەی وەوزار بێهاوتا شە یارا جوانەگە
سلێ انچ .حاجچ تۆفیقچ مەح وود ئاغا باوگچ نەبەز و سەعید
عار شە  1934 - 1932بە بازوو داس ەیەک بیناگار و نەەشەساز
گە بەیێۆیا شە یار سنەوا هاتبوو ئاوادانیا گ د تەواس شە
ساڵچ  2006گ ا بە موشۆچ یو نەوارناسیچ یار سلێ انچس شە 2015
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

ڕ ۆی او

نووژانۆ اواتەوا و نهۆمچ دووامچ گ اواتە (باراەا
گەشەپوور گورد ).
ەانەوادا د .جەمال نەبەز و ەویۆە بەڕ زاگانچ گە می اتگ انچ
ئەم موڵۆە جوا و بەهادارا س ئەوا ئەم ئەپارت انەیا گ دا
دیارییەگچ مژوویچ بۆ میللەتەگەیا  ..شێ ادا دادراویێ ەوا
بەهاگانچ نیش ی انپەروار و م ڤبوو گە دابێ ئاگار و ڕاف ار و
گ داوا بن نەواک هەر تەنها ویە و داس ەواژا ..
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد
بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد
بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد
بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد
بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

..15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.15ناسنامە و بی اواریینامەگە

قەداملچ یوزباییچ ئەح ەد

بەهجەاس مامچ دایۆچ جەمال نەبەز.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.16ن ونەیەس شە داس نووسچ ئوس اد بەیی مویی
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .17هێند و شە بی اوارینامەگە مام جەالل تاشەبانیچ گە بە
سەرپەری یچ دگ ۆر گەمال فوئاد چا گ اوا و ب وگ اواتەوا .شەم
چەند الپەرایەدا مام جەالل بی اوارییەگچ ەۆ شەەەب دگ ۆر
ئێزادین م ەفا راسوول داەێڕ ەوا بۆما .
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .17هێند و شە بی اوارینامەگە مام جەالل
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .17هێند و شە بی اوارینامەگە مام جەالل
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .17هێند و شە بی اوارینامەگە مام جەالل
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .17هێند و شە بی اوارینامەگە مام جەالل

718

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ
هێند و شە ق ە ناڕاس ەگانچ دگ ۆر ئەس ەد ەەیالنچ گە حەمید
بەدرەا بێ ئەوا پ سێک بەمن بۆااس یەگ ەر چووا ب و
گ د تەوا( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ

722

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.18بی اروریەگانچ ئەس ەد ەەیالنچ

723

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز

726

جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.19جەند نامەیەگچ هەڵبژ دراو شە الیە جەمال نەبەز
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.20ەوشلەبەنداگە حاجچ گاگە ئەح ەد یێخ مار

ئەم ەوشلەبەندا گە دیارا ئێ

ا ز ر بە زاح ەا داس داگەوێس
یێخ رائووفچ سەید نوور

هاوڕ چ گۆچۆ دووم گاگە ئەح ەد

گۆپییەگچس بە دیاریچ دابەمن .راوانچ یاد و یاد

زیندووا شە الم.

ئەبدوشحەمید

دووام (سوش انچ

ئەم ەوشلە بەندا گاتچ ەۆ
ئۆس انیچ) ز ر باواڕ

سوش ا

پێچ بووا .گاتێو گە ئەرمەنییەگا

هەوڵیا

داوا بیۆوژ س بۆیا نەگوژراواس ەوتوویەتچ :كێ داتوانێت من بۆوژ ت
ەوشلە بەند حاجچ گاگە ئەح دم پێیە.
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.20ەوشلەبەنداگە حاجچ گاگە ئەح ەد یێخ مار
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.20ەوشلەبەنداگە حاجچ گاگە ئەح ەد یێخ مار
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا
شە ر ژ

 1957/8/29دا شە نووسینچ ئەم نامیلۆەیە بوومەتەوا شە

گەرگووس وس هەر شەو ساڵەیدا شە چاپیانە
گ دووا .نامیلۆەگە بە قازان

(اشنور) شە بەەدا چاپ

و مایەوا پێشۆێش ۆ د بە شێقەوماوانچ

الفاوا نەە ی ەگە سلێ انچ گە هەر شەو ساڵەدا روویدا.
(جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

 .21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا
شە ر ژ

 1957/6/26دا شە نووسینچ ئەم نامیلۆەیە بوومەتەوا شە

گەرگووس .شە نێو ئەم نامیلۆەیەدا ر ۆەوتنێكچ نێوا

ئاپۆ ئۆس ا

سەب یچ و منچ تێدایە گە شە یام شە مانگچ هەی چ 1956دا واس
پێشنیاز ە

انە بەرچاو بۆ چاگ ازیۆ دنچ ر نووسچ گوردیچ بە

تیپچ التینیچ .و نە

ئەو ر ۆەوتنامەیە بە داس نووسچ ئاپۆ ئۆس ا

سەب یچ شەم نامیلۆەیەدا پێشا دراوا( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا
شە ر ژ
یار

 1958/1/31دا شە نووسینچ ئەم نامیلۆەیە بوومەتەوا شە

بەس اس گاتێو مامۆس ا بووم شە قوتابیانە

هەر شەو ساڵەدا نامیلۆەگەم شە چاپیانە

نێواندیچ زوبێ .

(ژین) شە سلێ انچ

چاپۆ د( .جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا
شە ر ژ

 1957/7/30دا شە نووسینچ ئەم نامیلۆەیە بوومەوا شە

گەرگووسس گاتێو مامۆس ا

فیزیو و مات اتیو بووم شە قوتابیانە

نێواندییەگانچ موسەشال و ر ژهە ا و ر ژئاوا و ئەهلیچ یەو شە
گەرگوس .ئەمە یەگەمین پەرتۆگچ زان
داس ۆ د

بە ەو ندنەوا

ە بە زمانچ گوردیچ .پێش

پەرتۆگەگە فەرهەنگۆگێۆچ شەەەڵە بۆ

زاراواگانچ فیزیو و مات اتێو و هێند و زان
یەگەمین فەرهەنگۆگچ زان

چ دیۆە .گە ئەمەش

ییە بە زمانچ گوردیچ(.جەمال نەبەز)
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جـەمـال نـەبـەز ــ بنـرەوەريـننـامـە

.21هێند و شە ب وگ اواگانچ جەمال نەبەز شە گوردس ا
ئەم نامیلۆەیە وارامێو بوو بۆ ئەو چەند الپەڕایە
محەمەد
گۆمۆنی
ب و

مەال گەری چ بیارا(مودار
چ ئێ ا

) بە فەرمانچ پارتچ

دژ بە دیوانێۆچ هەڵبەس وا

گ داوا .دیوانەگە

ژی شە ژ

شەەەب پێشگۆتنێۆچ من .دوا
زاردای ەوا ئەم نامیلۆەیە

گە مامۆس ا

سەرنێو

و نووسەر گامیل ژی
"گوردایەتچ"دا بووس

ئەواس ئەز بە نێو

ەواس ەمەنیچ

سەراوام نووسچس گە دانگێكچ ەەورا

دایەوا .پاش ئەوا شە و ا نەمام وس داو ئەواش بەع یەگا هاتنە
سەر گارس ەویۆەگان ئەم نامیلۆەیە و ەەشێو بەڵگەنامە دیۆەمیا
شە ژ

زاویدا یارد بوواواس بۆیە وا پەرپووا بووا.
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