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  . كورد ئةمحةد زادةي كاوة: نووسةر 
khuendkarkt@yahoo. com  

30/10/1383  
  :كوردستان  سثاي كؤماري فةرماندةي، سةالح سةرهةنط برامي ياننامةي

  }} ي رصبةندانةوة  ي رصبةندانةوة 22بة بونةي ساپيادي جةذين بة بونةي ساپيادي جةذين { { 
  

  ..امنان بنووسنيامنان بنووسنيوةرن با مصذوي ذياين تةواوي خزمةتطوزاروةرن با مصذوي ذياين تةواوي خزمةتطوزار
  

 ي 1274 ساپي، لة مةهاباد كوردستان كؤماري سثاي هصزي تةواوي فةرماندةي، سةالح برامي سةرهةنط
. لة دايك بوة، بؤكان شاري روذهةپايت لة، جةغةتو ضؤمي سةر ساروقاميشي ئاوايي لة هةتاوي كؤضي

 بوداق سةر دةضصتةوة كة، بوة موكوري بةطزادةي خانةوادةي لة، بابةوة لة اليةين سةالح سةرهةنط
 بةطي ئةبوسةعيد بنةماپةي سةر دة ضصتةةوة لة اليةين دايكةوة و موكوريان فةرمانأوةواي سوپتاين

  .. بوداق سوپتانن بنةملپةي ئةوانيش هةر لة كة، ئيسكي بةغدا

  
 دةسيت مسايل ئاغا مسكؤوة سةرؤك زةماين لة، سةالح سةرهةنط ثصشمةرطايةيت و ئةرتةشي كاري

 كة، دةنةفةر بةرثرسي و بووم ثصشمةرطة، مسكؤ دا خوازي رزطاري سثاي لة وتويةيت خؤي بؤ. صكردوبوث
زؤر  لة، هصناون وةدةستم ئةو ئاطادريانةي ثصي بة. كةس دة فةرماندةي واتة،  }دةي نصر{  ثصيان دةوتني

 و بوة }و بةيان  ئاية{  شةأي لةوانة يةكصك كة، كردوة بةشداري كاتة ئةو قاجاري حكوومةيت دذي شةأدا
 رصبةرصكي وةك هةميشة سةالح سةرهةنط. شةأة دا برينداريش بوة لةو كة، ساينقةپا شاري طرتين

 شاندصكي و باش زانيوة ئينطليسي زماين، ئةو كاتة ئةو و ضون كردوة يادي مسكؤ لة كورد ئازادخيوازي
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 و ئامريكاية كان نصوان لة ئةو، وونشاري مةهاباد ب لة داپ ميس بةشداري بة ئامريكايي ميسيؤنصري
بة . ببصتةوة بپاو دا لة كتصبصك ئةوة ية جصي كة، بوة بريةوةري زؤر، بةستصنة دا لةم و وةرطصأ بوة مسكؤ دا
 لة، }برصمصر ثؤل{ و} طاأنصأ {  شاندي وةك شتصك بوة، ئامريكايية شاندة ئةو كة بپصم دةتوامن كوريت

  . لة ئصأاق و باشوور كوردستاين

  
تصأأؤأة كاين  وةك{ دةكا  مسكؤ تصأأؤأ سةرؤك شنؤ شاري لة، تةپةكة و بة فصپ رةزاشا كة ئةوةي ثاش

كصشة  بص كوردستان لة نةيتوانيوة ئيدي ضون، سةالح برامي و تصك دةضص مسكؤ بزووتنةوةي، }ئةم زةمانة
ئةفسةري ئصستا   زانكؤيكة{ كاتة  ئةو نيزامي مةدرسةي لة لةوص و تاران دةضصتة، حباوصتةوة و هةرا
لة شاري  و دةردةضص ئةو كاتةوة سيتواين دةرةجةي بة لة ثاشان و دادةمةزرص خوصندكار وةك، }بوة

 هةتاوي كؤضي  ي1299 ساپي، دواي ئةوة. دةبص قاجار دا دةستبةكار بنةماپةي زةماين سثاي لة، تاران
 بة درصذة، ئةفسةر وةك برامي سةالح و سةر كار دصتة ثةهلةوي رصذميي و دةإأأوخص قاجار حكوومةيت

 18 ماوةي، بؤنةيةشةوة بةم  و هةربوون دأدؤنط هةر كوردةكان لة كاتةش ئةو بةپام. خؤي دةدا كاري
بةد هةوا  زؤر جصطةي بؤ دووريشي دةخةنةوة و تةنانت رادةطرن دةرةجةيةكدا لة ثللة و سةالح ستوان ساپ

  . طةرمةسريي وپايت ئصران و و ناخؤش
  

، موكوأان شاري لة سةالح برامي، ئصران بو دةهصنن هصرش،  دا1320 ساپي لة هاوثةميانطةل سثاي صككات
 كة، ئةرتةش دا دةبص خزمةت لة خةريكي، شارةودةريدا حاپي لة، و بلووضستان سيستان ثارصزطةي لة

 مةيتحكوو لةق بووين هاوثةميانطةل و هاتين هؤي بة كاتصك. جصطة بوة ناخؤشترين طةرمترين و
 لةوصوة خؤي ضؤن بوة و هةر، دةزانص دةرفةيت بة سةالح برامي، دةضص تصك ئصران ئةرتةشي، ثةهلةوي

 بة و كوردستانةوة كؤماري ئةرتةشي نصو دةضصتة ئةفسةر وةك، و لة ثاشان كوردستان دةطةيصنصتةوة
  . دادة مةزرص سةرهةنط دةرةجةي
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حمةممةد  كاثيتان نةمر بةرطري بوة و وةزريري قازيسةيفي  خاين حةمة حوسةين نةمر دةزانني وةك هةر
 سثاي ثيالين بة زادة نانةوا كاثيتان كاتصك بةپام، بوة كوردستان سثاي تةواوي فةرماندةي، نانةوا زادة

 فةرماندةي دبصتة و ئةو جصطةي دةنصنة سةالح سةرهةنط، دةبص شةهيد و خوارةوة دةخةنة فأؤكة لة ئصران
 وةك، سةالح سةرهةنط برامي كة،  ي رصبةندان2 رصذةي بأوانة وصنةي {. كوردستان سثاي تةواوي

، حممةممةد قازي ثثشةوا سةرؤك بةرانبةر لة، مةهاباد شاري لة، كورستان ئةرتةشي هصزي فةرماندةي
 ئةفسةرةي ئةو. دادةنصن رصز و سان دةأؤن، كوردستان دا حكوومةيت طرنطي كاربةدستاين و وةزيران كؤأي
 برامي سةرهةنط، ضاو داية لة عةينةكي و دةأوا رصذة كوردستانةوة سثاي بة ليباسي، ةوةثصش لة كة

  . }سةالحة 
  

و  رصك خسنت بؤ، مةدرةسةي ئةفسةري بوة خوصندوي دةرس ئةفسةري ضون، سةالح برامي سةرهةنط
 رةنطة انكوردست سثاي هصزي، ئةو بة تصكؤشاين و داوة هةوپي زؤر، ثصشمةرطة مؤدصأين سثاي سازكردين

 ضون سةرهةنط ديكةوة لة اليةكي. نةبووبص لة ثاشتر ئصرانيش سثاي لة، ديسيثلينةوة و نةزم باري لة
  . ثصشةوا بوة رصزي و بأوا جصي زؤر. بوة حمةممةد قازي ثصشةوا خاپواين لة بنةماپةي سةالح

  
 سثاي ندةي طشيتفةرما باوةكو سةالح سةرهةنط كة، طصأامةوة بؤيان مةهاباد قةدمييةكاين ثياوة

، }سةعيدي  عةبدوپالخاين ماپي{  خؤيةوة مةنزپي لة، ئصسكؤرت بص و بة ثيادة بةيانيانة، كوردستان بو
لة نصوةأاست ، كورتة باپاية ئةو كةسةي، ثصشمةرطة ناوةندي وصنةي بأوانة{  ثصشمةرطة ناوةندي بؤ دةضو

خؤش  زؤريان يةكجار خةپك و ضون }سةالحة  برامي سةرهةنط، لةبةر داية كوردي ليباسي و دا ويستاوة
 ليباسي ثيريؤزي بة، تةنيا بة بةيانيان كاتصك نةدةترسا و تةنانة و شت تصأأؤأ لة قةت، دةويست
 بؤ، دووكان بوون لة كة شار كاسبطةيل و دوكاندار زوربةي، سةربازخانة بؤ دةضو كوردستانةوة ئةفسةري

 لة كة، خاوةن دةستةپاتانةي ئةو تةواوي بو بؤ دةرسصك و بةر دووكانةكان دةهاتنة ئةو رصز لصناين
  . دةشارنةوة كونة مشك دا لة خؤيان، تصأأؤإأ ترسي

  
 كوردي ئةفسةري ليباسي، خزمةت دا كايت لة، كؤمار ئةفسةرطةيل تةواوي وةك، سةالح برامي سةرهةنط

. ثص نةبوة بةپام مششصري - هةپطرتوة كؤپيت دةمانضةي زؤرتر و ثؤتيين لة ثص كردوة، لةبةردا بوة
 بة ليباسةكاين }رووباين {  ثةراوصزي. بوة و طوپةطةمن ثصنووس ليباسةكةي سةر دوطمةي دورمشي
  . بوون طةش سووري رةنطي

  
 زؤر، كوردستان سثاي فةرماندةيي ثؤسيت لة بصجطة، باسةواد بوة زؤر ثياوصكي ضون، سةالح سةرهةنط
  : بو وصنة ، ثص سثصرراوة ستانةوةكورد دةوپةيت لةاليةن ديكةشي خزمةيت

  
، قارةوا و سةرا طوندي نصوان لة، ئصران لة طةپ رؤذاواي كوردستان سنووري داناين كردن لة بةشداري -1
  . رةزمارا بوة عةيل حاجي، شاندةدا ئصرانيش لةو نوصنةري كة، سةقز نزيكي لة
 –راديؤوة  لة كوردستانةوة ؤماريك اليةن لة، رووسي و و فةأانسة ئينطليسي بة زمانطةيل  قسة كردن -2

  . نةزانيوة زمانطةلةي باش ئةو، كسي ديكة كاتة ضون ئةو
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  . بياين زمانطةيل بة، كؤمار قسة وصذي وةك، رؤذنامةطةري دا و راديؤيي وتووصذي لة  بةشداري -3
  

 ةل نةفةر بيست نزيكةي لةطةپ، بؤكان شاري لة سةال حيش سةرهةنط، كوردستان كؤماري رووخاين ثاش
 سةعاتةي سةحرايي نيو موحاكةمةي ثاش و طرياوة }فةيزوپالبةطي  بنةماپةي{  ئامؤزاطةيل خؤي

، بةينصك و ثاش ثص دةدرص ئيعداميان سزاي ئامؤزا كاين لة كةس هةشت، بؤكان شاري قةراغي لة، نيزامي
 بة إدةبن مةحكووم ئامؤزاكانيشي لة كةس ضةند و سةالح سةرهةنط و لةداردةرصن و سةقز بؤكان لة

 و، دةبص تةواو حةبسةكةيان ماوةي لة ثاشان كة، دةساپ و ساپ ثصنج هةتا داميةوة حةبسي لة، حةبس
 ثؤليسي تةفتيشي و ضاودصري ذصر لة ذيان دوا رؤذي تا  بةپام–خؤيان و حاپي ماپ بؤ دةطةأصنةوة
ثوورزا و  ئةو. بوة انجكرم عةزيز خاين، ئامؤزايانةي لةو يةكصك كة، ثيسي ثةهلةوي دا دةبن حكوومةيت

، قازي سةيفي، قازي سةدري، حمةممةد قازي ثصشةوا نةمران: ئةمانة بوون ، دراون لةدار كة ئامؤزايانةشي
ساالر {  فاأأووقي ئةمحةد، فةيزوپال بةطي حةسةن، حمةممةدي فةيزوپال بةطي، فاتيح عةيل، شصرزاد عةيل

   …ئةوانةي  نامرن. شةجيعي و ئةمحةد عةبدوپال مةتني، دانيشوةر حمةممةد، }
  

 رزطار بوون ثاش و بوة زؤر سةركةوتو ثياوصكي سةالح سةرهةنط و زانستيشةوة مرؤظايةيت لة روانطةي
 رؤذي دوا تا و ساروقاميش ئاوايي بؤ طةأاوةتةوة، ئصران حكوومةيت و زةنطي و زةبر بةندخيانة لة

   : ئةمانة بوون هصندصكيان كة، خزمةت بوة خةريكي تةمةين
  . سةركةوتو زؤر باتريةكي ضةشنة ئيختأاعي -1
 هةزاران، هةتاويدا  ي1331 وةرزصري شؤأشي لة بؤ وصنة. لصقةوماوان و هةذاران  خزمةتطو زاري -2

  . نةجايت داون لة مةرط و ثةنا داوة وةرزصري
، ثزيشكي نوص دا لة زانسيت شارةزايي خؤي بة و كردوة زؤر خزمةيت، تةندوروستيشةوة  لة باري -3
  . كردوة مةجاين مو عالةجة بة خةپكي و ساز كردوة سارووقاميش طوندي لة خةيرييةي رمانطايةكيدة
  

 ئةمة هةر رةنطة، قسةية ئةم سةملاندين بؤ. سةركةوتو بوة فرة مرؤظصكي بنة ماپةييشةوة لة روانطةي
  : ن كردوو طؤضي و زانست كوردايةيت ذةكي بة و كردوة طةورة دو كوأةي ئةم بپصم بةس بص كة

  ي1367 كة ساپي، ناسروا و وةرطصأي نووسةر، هؤنةر، خةباتطصأ} ئاطري {  طةالوصذ عةيل دوكتور -1
  . كرا رامياري ئيعدام جورمي بة لة تاران، ئةوين بةندخيانةي لة هةتاوي

  ! ؟ ئةو هصيشتا ماوة بةپام، بيناسن ئصوةي زؤربةي رنطة كة وةرطصأ و نووسةر، هؤنةر، سؤران. س.  ح -2
  

  . بوة بارزاين بريوأاي سةرؤك اليةنطري زؤر، كوردستان دا كؤماري سثاي لة سةالح ةنطسةره
  

 ئاوايي لة هةر، هةتاويدا  ي كؤضي31/3/1342 رؤذي لة، كورد خزمةتطوزارةي ئةفسةرة ئةم
 سةر لة، ثري حمةممةد قةبرستاين دوايي كردوة و لة كؤضي، مةغزي سةكتةي نةخؤشي بة، سارووقاميش

  . نصذراوة،  ناودصثشت كصوي
  

  : سةرضاوةكان 
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  . ئيطپتؤن ويليام نووسيين لة، 1946 كوردستاين كؤماري كتييب -1
  . كووضصأا لة نووسيين كريس، وبيست دا لة سةدةي نؤزدة، نةتةوايةيت كورد بزوتنةوةي  كتصيب -2
  . ئةفخةمي مامؤستا برامي نووسراوي، و ئةدةيب موكوريان فةرهةنط  كتصيب -3
  . فاأأووقي عومةر ماموةستا نووسراوي، ةقزس كتصيب مصذوي  -4
  . مةهاباد شاري خةپكي قةدميي  بريةوةريةكاين -5
  . بنةماپةيي  ئاأشيظي -6
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