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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي. ... . ... بنةماكاين ضاثةمةنيي لة ضاوثصكةوتنةكاين مةهاباد قةرةداغيدابنةماكاين ضاثةمةنيي لة ضاوثصكةوتنةكاين مةهاباد قةرةداغيدا
  

و كة أؤذنامةنووسيش ، يت بواتاي ئةوة نية بة شصوةيكي ئوتووماتيكي أؤذنامةنووس، كة شاعري بيت
 ،ئةو هةموو كارانة لة يةك شتدا يةكدةطرنةوة. يت بأؤمان نووس و ضريؤك نووس، بيت واتاي ئةوة نية

هةر يةك لةو بةلَام .  و ئةكادمييانة بؤ ئةو كارانةئةويش نووسني و قةلَةم و هةلَسةنطاندين جةماوةري
بةر ئةوةي مرؤظ خؤي لة قادي هةر . سةربةخؤ و جياية نةرصك و زانستصكي خؤي لة خؤيدا هوكارانةش

نةرانة وةك زانست وو ئةو هثصويستة تايبةمتةنديةكاين خؤي وةك تاكة كةس ، يةك لةو هونةرانة بدات
هةلَدصر و قةيران نةبصت و بتوانصت كارصكي تايبةت و هةلَة يان  بؤ ئةوةي تووشي هةلَسةنطصنصتو هونةر 

  . ثصشكةش بة خوصنةران بكات ثصشةنط و هاوئاست
 جصبةجصي يان زؤر كةم الَم لةوانةيةبة، زانصتة دغي ئةو أاستيةي سةرةخاتوو مةهاباد قةرةداهةلبةتة 
ضاثةمةين لة طةلَ بةأصزان ) سةبق (توماركردين ثصشبةزينصكي بؤ بةتايتةت لة هةولَة تازةكةيدا. نةكردبن

  ) 1. (دابارزاين و كاك نصضريظان بارزانيهصذا مةسعود 
كي بة هصز وةك ئةو ضاوثصكةوتنانة لة جيايت ئةوةي ببنة ثصشبةزينصكي أؤذنامةواين و خالَص

،  لصكؤلَينةوةدا وي مايف ذنان و لة مةيداين شيعر و هونةري وشةدةربارة نووسينةكاين بةأصز مةهاباد
و  ئاسايي بوونصكي فيكري ثصيانةوة ديارة و دابةزينصكي ئاشكراي ئاسيت أؤبةأؤ بوونةوةزياتر 

كة بةبةردةوامي خاتوو مةهاباد هةولَي داوة وا ، تيةكان الي مةهاباد خاين تيصدايةئاشكراكردين أاس
  . ايندةربصنصت بؤ خوصنةر

ئةو باسي لصيانةوة كة اباد خان نةيتوانيووة ئةو تيؤريانةي مةه، لةم دوو ضاوثصكةوتنةدا، بة واتايةكي تر
لةو قسانةي كة خؤي نووسيون ةكص ثراكتيزة بكات و بتوانصت ي، خؤيدادةكات لة نووسيةنةكاين 

بةو .  ئاشكرا بكاتوردستان و مايف ذنان و بارودووخي سياسي باشووري ككورد دةسةلَاتداراين دةربارةي
 دةرخستوون و ثصويستة لةدواي ئةو اين ثصشووي خؤي بةناأاستماناية مةهاباد خان هةموو نووسينةك

ر دةسةلَاتداراين ضونكة ئةو زيات، ضاوثصكةوتنانة تصروانينةكاين خؤي بطؤأصت و أةخنة لة خؤ بطرصت
  . نييةكةضي بةطوصرةي ئةو ضاوثصكةوتنانةن وا ، تاوانبار دةكرد

 دةطرت و بة ةرةداغي بةبةردةوامي أةخنةي لة دةسةالَتدارانو مةهاباد قخاتو، لة أؤي فكري سياسييةوة
، دستاين بريكردنةوة و هةلَسووكةوتكؤمةلَصك شاشي و هةلَة و ضةويت لة وتاري سياسيدا و ناكور

دةستداوة بؤ  لةباشترين هةيلة و وو خاالَنةي نةكردلةم ضاوثصكةوتنانةدا نةك باسي ئة. دةكردن تاوانبار
 بةشصوةي مامؤستا و قوتايب يان خاتوو مةهاباد. ةربصنصتئةوةي ئةو قسانة بة أاست يان هةلَة د

ئةوةي دةقي ضاوثصكةوتنةكان خبوصنتةوة بةبص ئةوةي .  و فةرمانبةر ثرسيارةكاين داأصشتوونبةأصوةبةر
ضونكة بةهةمان شصوةي كوردستان ، هةمان ثارتةدةلَصت ئةم أؤذمامةنووسة سةربة ، تمةهاباد خان بناسص

ازادي خؤي وةك ثرسيارةكاين داأصذتووة و سنووري بؤ ئ، يت ظي يان كوردسات يان أؤذ يت ظي
  . أؤذنامةنووس سنوورداركردوة

ئةطةر بةراوردصك لة نصوان ضاوصكةوتين مةهاباد قةرةداغي لة طةلَ بةأصز نصضريظان بارزاين و 
نيدا لة طةلَ بةأصز مةسعود بارز، كرةيي بةرثرسي كوردستان يت ظي كاروان ئاضاوثصكةوتنةكةي كاك

دةبنني كة ، وة لة كوردستان يت ظي بالَوكرابوة وابوور د لةئيستا بةنزيكةي سالَصك ئةجنامكة بةر، بكةين
اك سةرةأاي ئةوةي ك،  أاستطؤيانةتر و ئامانج ثصكاتر كؤتايي بة ضاوثصكةوتنةكةي هصنابووكاك كاروان
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. ضونكة خؤي بةشصكة لةو دةسالَتة، كاروان ئةندامصكي ثارتيية و أةخنةيةكي ئةو تؤي نيية لة دةسةلَات
وةك بةشصك لة دةسةلَات ثرسياري ،  دادةنصتلة ديوي تري دةسةالَتبةلَام مةهاباد قةرةداغي كة خؤي 
و  و بصاليةن  سةربةخؤ ئةمة وةكوو نووسةر و بةشصوةي ضاودصرصكيكردوة و ضاوثصكةوتين بالَوكردوة

ئةمةش الدانة لة ثرنسيثةكاين ضاثةمةين سةربةخؤ . نووسكاري ئةجنام نةداوة وةك أؤذنامة، بابةتيانة
  . و مؤدصرن

  لة باشووري كوردستان و أؤذانة دةيان ذن دةكوذصن و دةسووتصنرصنكصشةي ذنان كة طةورةترين كصشةية
لةم ضاوثكةوتنانةدا ،  بكاتيان جص دةسيت تصدا ديارة و دةيةوصت بةرطري لص ومةهاباد خان ثصوة خةرصكةو 

وا دةركةوتووة كة شتصك بة ناوي كصشةي ذن لة باشووري كوردستان نيية و ئةوةي ئةو ضاوثكةوتنانة 
بة أاي .  زياتر لة طودرون شيماي سويدي دةزانصتراين كورد بة فصمصنيستادةسةلَاتد، دةخوصنتةوة
صتة ئةستؤي خودي ذنان و ةدا دةكةوئؤبالَي بارودووخي نالةباري ذنان لةو ضاوثصكةوتنانن مةهاباد خا

بة ثصضةوانةي بؤضوونةكاين ثصشووي مةهاباد خان كة . ةةوة و دةسةلَات هيض ئؤبالَي نييقةدةر
  . بةبةردةوامي دةسةلَاتداراين تاوانبار دةكرد
و هاتنة ناوةوةي بةلَكة بؤ ناو  و وةلَامصكي ئاشكرا ووين ثرسيارشصوةي داأشتين ضاوثصكةوتنةكان و نةب

 ثرنسيثةكاين ضاوثكةوتن و بالوكردنةوة تياياندا أةضاو نيشانةن كة، تن لة بالَوكروةكةدادةقي ضاوثصكةو
بةلَطةنامة و بةياننامة لةوانةية وةك سةرضاوة يان .  و زياتر ثةنا بؤ هةست و نةستةكان براوةنةكراون

  . بةلَام نابصت وةك بةشصك لة ضاوثصكةوتن بالَوبكرصنةوة، ؤيان بكرصتبةلَطة ئاماذة ب
ضةند منوونةيةكي كةموكوأي و نا بابةتيانةي ضاوثصكةتنةكاين تةنيا ، لة سةرةوة ئاماذة بؤ كرائةوةي 

تياياندا ئاشكرا دةبصت كة مةهاباد خان نةيوتوانيوة جصدةسيت خؤي لةو ضاوثصكةوتنانةدا . مةهاباد خانن
ر و تومار بكات و زياتر وةك أؤذنامةنووسصكي كالسيك و سةر بة دةسةلَات و هاوبري كارةكةي ديا

  . ئةجنامداوة
نة ئاشكراكردين أاستيةكا، ارة بة تايبةت لةم ضةرخةدامةبةست لةو ك، زانسيت أؤذنامةطةريبة طوصرةي 

لة . ئةمة لة أؤي ئاماجنةوة . هاولَاتيان و طرؤثي مةبةست و دروستة بةو ثصشكةشكردين وصنةيةكي تةواو
ئةجنامي ، ثصويستة أؤذنامةوان بتوانصت ئةو كارةي كة ثص هةلَدةسصت، أؤي خةسلةيت أؤذنامةوانةوة

هةر بؤيةش بؤ منوونة لة سويد كة خاتوو مةهاباد . بدات بةبص ئةوةي بكةوصتة ذصر فشاري بةرامبةرةكة
تن لة طةلَ سةرةك وةزيراين سويد دةكات بة هيض صكةوثكايت أؤذنامةوانصك ضاو، قةرةداغي لة وص دةذيت

. شصوةيةك ثؤسيت سةرةك وةزيران نابصتة ئاستةنط لة بةردةم ثرسياركردن وهةتتا شصوةي ثرسياركردن
  . هةر وةها ئةوة أؤذنامةوانة وا دةكات وصنةي أاستةقينة بطاتة جةماوةر نةك بةرامبةرةكةي

 و كاري ئةو  كردوةضاوثصكةوتين، دصكي كوردستان يت ظييةي وةك بلَصي كارمةنمةهاباد قةرةداغخاتوو 
يان . تةي ئةو بةأصزانة بكاتهةر كةسصكي تر ثصي دةكرا ثرسيارةكان ئاراس. ة بووي كالسيكتةنيا ثرسيار

ضونكة .  و دلَنيام كة بة هةمان شصوة والَميان دةدايةوة بنصرصتوةك نامة ثرسيارةكان بؤ ئةو بةأصزانة
بةشصوةيةكي ، ؤيانيش ثصييان خؤشتر بصتلةوانةية خ. كورد دةزانن لة كام ضةرخدا دةذيندةسةالَتداراين 

  . هاوضةرخ ضاوثصكةوتن بكةن
،  مةهاباد خان لةمةودوا لةوانةية نةتوانصت أةخنة لة شصوةي كاري أؤذنامةطةري كوردستانيش بطرصت

صضةوانةوة لةوانةية أؤذنامةنووساين بة ث. ضونكة ئةو بوصرانةتر و باشتر لةوان كارةكةي ئةجنام نةداوة
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كوردستان بتوانن شانازي بة ئاسيت خؤيانةوة بكةن و بزانن كة جياوازيةكي ئةوتؤ لة نصوان ئةوان و ئةو 
  . نيية، كوردانةي لة دةرةوة ئةو كارة دةكةن

تةنيا  و  زياتر لة خوصنةرانمةهاباد خانكةسي  كردوة سةر انديارة ئةو ضاوثصكةوتنانة كارصكي باشي
باي ئةوة بوون مةهاباد خان وةك اليةنطرصك كارةكةي ئةجنام بدات و ، دانيشتين لةطةلَ ئةو دوو بةأصزة

زانياري دةربارةي خؤي بة ، دا ئةو زانياري بؤ خوصنةران بداتلة جيايت ئةوةي لةو ضاوثصكةوتنة
  .  داخوصنةراين

 ةوا ضاوي بةو دوو بةأصزة كةوتووة وبة خوصنةران بلَصت ك ويستبصتزياتر انةية مةهاباد خان لةو
لصرةشدا بؤي .  الي طرنط نةبصت ئةوةندةةكان و صنةي تةواو و ئاشكراناوةأؤكي ضاوثصكةوتنطةياندين 

ئةمةش الدانصكي ترة لة بنةماين هاوضةرخي . بكات بالَووةك هةوالَصك باشتر بوو ئةو ضاوثصكةوتنانة 
  . ضاثةمةنيي

  .  لة كوردستان نصتدا هةندةقي ئةو ضاوثصكةوتنانة) 1 (
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