
  عریب کرد  ی ته که شۆرشهمر و  ی نهحمود ر ، شخ مه زھه مال مه که
  

  م شی دووه به
  بدو ن عه  رده ئه

  
  ب ومی کورد عاره ر مانعی ب قه گه

  م  که زا ئه کوردی قه کانی پشووشم به نوژه
  " مر  حموودی نه شخ مه                           "                                                                                 

  
زۆر . کانی خوارووی کوردستان  ته  زاناو بلیمه رکرده سه  له ککه مر ، یه حموودی نه شخ مه

مر  باسی شخی نه که .    شواندووهشی مانه قاره و پیاوه ر،  مژووی ئه زھه مال مه وه  که داخه به
ی شخ  که وه ھه .  وه وته که  تی کوردیمان بیرده وه یی و ده وه ته ری نهبیر  کسه یهین ،  که ده
ی ڕزگاریخوازی  وه زووتنهکانی ب  گرنگه وه  ھه  له ککه هرد ، یولی ک خۆیی گه ربه حموود بۆ سه مه
  .مان  که له گه
 تۆبزی ،   بهوت یه دا، ده) دور شعب الکردی فی ثورة العشرین( کتبکی  ر له زھه مال مه که

نده زۆر  رچه ھه.  عراقی بکات 1920ی شۆرشی    تکهونت ومر بش ی شخی نه که شۆرشه
 زاناو  وانه له. نن  کانی سای بیست ده  ڕووداوه ، له) شؤرش( ناوی  وه شکه مژوونوسی عراقی به

و  وت بۆ ئه مه  من ده کهی  وه رحاڵ ، ئه ھه به) . ردی لی وه عه. د( ب  ره ی عه وره تی گه بلیمه
مر ، شؤرشی  وه  ھیچ کاتک شخی نه کی زۆره  دنیایه  به  ، که یه وه   ئه وه مه ی ڕاست بکه ڕزه  به

   .  تی عراقیش بووه وه ر دژی بیری دروستکردنی ده و ھه  ئه  ، بگره کردووه بۆ عراق نه
کی  یه رچاوه ند سه  چه  پشت به مر ، پویسته ی شخی نه که شۆرشه یشتن و ئاگاداربوون له بۆ تگه

مامۆستا .  رگه  به6کهحموود ، کانی شخ مه شۆرشهفیق حیلمی، مامۆستاره(:   وانه ستین له گرنگ ببه
مامۆستا و زاناو .  ، چیم دی  د خواجه حمه مامۆستا ئه. کانی کورد  عالدین سجادی ، شؤرشه

حموودی   کانی شخ مه شۆرشه. مامۆستا ھاوار . ی  که  شۆرشهکوردستان و. ز  به مال نه پرۆڤیسۆر ،جه
 ، باشترین و زانستی ترین ،  ڕزانه  م به ئه. ) . ی خوارووی کوردستان  که ته وه مان و ده قاره
  وه ر ئه سه ئکید له  ته رزانه  م  به موو ئه ھه. مان   قارهیحوود  شخ مه یشتن له ن بۆ تگه رچاوه سه
خۆیی خاکی کوردستان   ربه تی و سه نھا بیری کوردایه نھاو ته مر ، ته  شخی نه  وه ، که نه که ده
کی  الیه له .     بووه  پیرۆزه سته  به و مه هکانی ، بۆ ئ باته موو شۆرش و خه  ھه وه. مشکیدا بووه له
وای سلمانی دژی دروست کرت ، لی ده) ئیستفتاء( واوی عراقدا ریفراندۆم  ته  له  کاتک ، که وه تره

مر،   شخی نه نده  چه لمنت که یسه  و ، ده کی تره ش ڕاستیه  مه ئه .  تی عراق بووه وه کردنی ده
بوو ،  ت ھه وه  ، زاتی ئه وه قکه  چ ھه نابت به   جه ئیتر نازانم .  دژی بیری عراق و عراقچتی بووه

  ! .  بلکنیت ؟ وه راقه ع  تۆبزی به  به مانه  قاره م پیاوه ئه
  :کی مژوویی ند راستیه چه

  . م  که کی مژووی گرنگ باس ده ند راستیه ش ، چه  وه   بۆ زیاتر ڕاست کردنه
شاری سلمانی   لهمر  نهحموودی   مهشختی  بژاردنکی ئازدا ، حکومه ھه     له1918.11.01   له_

      .    1زرت  مه داده
 خورارووی  حموود، له داری شخ مهکمو ح سمی دان به ره ر نوئل  ، به یجه  م1918.11.18  له_  

  . 2نت  کوردستاندا ده
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ن  یهال ندی بازیان و داگیرکردنی شاری سلمانی له ربه ڕی ده  پاش شه  له1919.07.22   له_ 
 8نھا ،  وود تهحم تی شخ مه  حکومه  واته. 3حموود دت  مداری شخ مهکوح  ، کۆتایی به وه ئینگلیزه

  . ی خایاند فته مانگ و س ھه
  . وه نه خه ن و ، بۆ ھیندستان دووری ده که مر دادگایی ده کان شخی نه  ، ئینگلیزه1919.07.25  له_ 

  .  کوردستان  وه ڕته گه مر  ، ده  شخی نه1922 سای  له_  
  حموود له  شخ مه و کاته  ئه  ، کهبینین ین ، ده سای بیست بکه) شۆرش( کانی  یری رووداوه ر سه گه

چی نازانم   که .   بووه و ڕووداوانه حموودیش سایک پش ئه ی شخ مه که  و، شۆرشه ھیندستان بووه
بینین شخ   ، کاتک ده1920 سای   به حموودی  بۆ لکنادووه ی شخی مه که  شۆرشه رزه م به ئه
کان ھیچ   کوردیه ناوچه: ( ت   ردی ده لی وه ڕز عه به .    شؤرش کردووه1919حموود سای   مه
ان کان کۆتایی  سای پشووتر ئینگلیزه کرد ، چونکه  دا نه1920شۆرشی   کی چاالکیان له شداریه  به
  ) .  4برد ناو یان  لهکان موو ھزوتوانای کورده  ھناو، ھهحموود ی شخ مه که  شۆرشه به
ی   وت تکه یه  ، ده یشتووه  تگه که  شۆرشه ر ، زۆر خراپ له زھه مال مه وه که کی تره الیه له
 باسی  کات که ست ده  ، واھه وه خونته ی ده که پیاو کاتک کتبه. تی بکات  ی چینایه له سه مه

  ندی به یوه پهحموود ، ھیچ  کاتکدا شۆرشی شخ مه له.  کات  شۆرشکی جووتیاری وکرکاری ده
.   ستی بگانه ده  له ی بووه شۆرشکی  ڕزگاریخواز مه  ئه که  ، به بووه  نه وه تیه باتی چینایه خه
) . یا دوکان داخران ده کی ناوخۆ ، سه   ئیفالسبوونی شمه ھۆی  کی ئینگلیزی بووه شمه( ت   ده

   ، چونکه  شۆرشی کردووه  کورد بۆیه ، کهیت  که ست ده  ، واھه وه خونیته  ده م دره  ئه کاتک که
مال   پی که  یان به. ی ئابووری   ھۆی دروستبوونی کشه و ، بۆته که  ناوچه کی ئینگلیزی ھاتۆته شمه
   ، که  بووه  ئابووریه و باره حموود ، ئه  ی شخ مه که نھا ھۆکاری شۆرشه ر بت ، ته زھه مه

  بوون ، بگره که مین ھۆکاری شۆرشه  ھۆکاری ئابووری ، دواھهل .  کان خولقاندوویانه ئینگلیزه
ویش   ، ئه  فربووه وه کی رووسیه مامۆستایه ش له  یه ه م ھه ئه دیاره  . لک الوازبووه ھۆکارکی گه

ر شؤرشی بیستی  سه   کتیبک له1958سای ) . کوتلوف( تناسی رووسی  میژوونوس رۆژژھه
. گرت ریده بی وه ره م  ، بۆ زمانی عه ره بدول واحد که عه. د1971ای س وه. نوست  عیراقی ده

 غنیة فی محتواھا، عمیقة فی تحلیلھا و: ( ت  دا ده م کتبه ستایشی ئه ر له زھه مال مه که
نموذج حی السلوب البحث ( نووست  ش وازناھنت ده  نده وه ر به ھه.    ) 5استنتاجاتھا العلمیة

رز دکتۆر   م به   به . ) 6وئهس حاجة الیه لتقییم  تاریخنا علی ضالذی نحن بامیث العلمی الحد
یت  که ست ده  ، واھه وه خونته  دهی کوتلوف که سک کتیبه کاتک که: ( ت   ردی ده لی وه عه
ن ، یان و تیدا ژیاوی موومان دیومانه  ھه ،ی که و شۆرشه  له  زۆر دووره کات که باسی شۆرشیک ده که

ی  وه ر ئه به م له  به) . 7ک ووتی عراق  کات ،  نه  باسی ووتکی تر ده یت که که ست ده واھه
  ! . ک سور بت زناکات نمه  حه  ، بۆیه رووسی خواردووه!کی ر نمه زھه مال مه که
  !شی شواند؟ م مژووه ر بۆچی ئه زھه مال مه ی که ئه
  واته.  عراقین   ئمه واته!) تاریخنا( ت   ین ده ر بدده زھه مال مه ی که که سفه رنجی وه ر سه گه
  ندین ساه  چه زانین ، که موو ده  ھه ئمه. عریب بکات   مان  ته که  له وت ، مژووی گه یه زۆر ده  به

  خهجگای دا. ونن بش  ناشرینترین شوه وت مژووی کورد به یانه رانی کوردستان ، ده داگیرکه
مال   که وه مووشیانه  پش ھه ن ، له که یان بۆ ده م کاره  ئه رکی کورد ، زۆر پیاوانه ند نووسه چه
   . بووه ستکی ئجگار بای ھه ر ده زھه مه

مال  فا که ر مسته  ، گه*شوکری صگبان: ( رمت  فه ده) فیق حیلمی  ره( مر  مامۆستای نه
حموودی  ر شخ مه  گه وه دنیایشه به ) . 8گۆڕی ده ری خۆی نه وا بیروباوه  ، ئه وتایه که رنه سه
  کرده ده ی کوردی نه مانه  قاره م پیاوه ر، ئه زھه مال مه وا ھیچ کاتک که  ، ئه وتایه ربکه مریش سه نه

  . عراقی 
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 *  
  ان فرۆشتک  فاشیسته  توورکه م پاشان خۆی به  ی کورد بوو، به وره ندکی گه شوکری صگبان ، بیرمه
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