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  زاطرؤس زةردةشيتزاطرؤس زةردةشيت... ... دا دا ))فةريقة كوصرفةريقة كوصر((ةي كؤضي هونةرمةند ةي كؤضي هونةرمةند لَلَ سا سا1818لةيادي لةيادي 
  

گةيل كورديش يةكثكة . ن و دةشنبوةند و بةتوانا بوةهرةملة ناو هةموو گةل و نةتةوةيةكدا، مرؤضي ب
ئةگةر سةيرثكي مثژووي نةتةوةي . لةو گةالنةي كة بثبةش نيية لةو مرؤضة بةهرةمةند و سةرترؤپكانة

 مرؤضي كارامة و لثهاتوو خؤبةخش، لةناو چني و  گةلثك،بكةين، دةبينني ئثمةش وةك گةالين دنياكورد 
 كةرميي هةر لة ئةمحةدي خانث، مةالي جةزيري،. يةدا سةريان هةصداوةئةم نةتةوةتوثژة جوداكاين 

خ سةي ئةسكةر، گؤران، پريةمثرد، شث زيرةك، حةبسةخاين نةقيب،  حةسةنئةلةكة، عةيل مةردان
 تةنيا چةند ئةستثرةيةكن، لةو هةزاران م كةصةژن و كةصةپياوانة،بثگومان ئة. هتد... رةزا و مةالي گةورة

 تا كورد و مرؤض ،هةزار ئةستثرة گةشانةي كة لة ئامساين ئةم كوردوستانة ژثردةست و داگريكراوةدا
  . دةگةشثنةوةدرةوشاوة و  هةر ،مبثنثت

 كة لة ماوةي تةمةنيدا خزمةتثكي گةورةي بة ،ؤشةويستانةيةكثك لةو مرؤضة خاوةن بةهرة و خ
  . نةتةوةكةي كرد

  ). فةريقة كوثر (سراوة بةنا فةريق محة ساحل حسثنكاك 
  . كاك فةريق يةكثكة لةو كةصة مرؤضانةي كة نةتةوةي كورد دةبثت هةميشة شانازيان پثوةبكات

 و لة نزيكةوة هةسيت بة ئازارةص بووة، ي چني و توثژةكاين كؤمتثكةصلة منداصيةوة  كاك فةريق هةر
  . اليةن شثخ و دةرةبةگةكانةوة دةرةتثنرثنلة كة چؤن،. چةوساندنةوةي هةژاران كردووة

 بة خؤي و خثزانةوة روودةكاتة گوندي ، بؤ بژثويي خؤي و خثزانةكةي، باوكي كاك فةريق1937ساصي
. كاري دةروثشيش دةكاتهةمانكاتدا  لة ثريدا، خةريك دةبثت،كذبچنة و لةگةص كاري جوتياري و وةرز

 كار لة ئةو رةوشة گةلثكي باوكي دةبثت، بةم جؤرة فةريق لة نزيكةوة تثكةآلوي ئةم ژيانة پرسةختة
  .  دةكاتژياين

  .  يةكثكة لةو هونةرمةندة قسةخؤشانةي كورد، كة لةراستيدا ئةم جؤرة مرؤضانة دةگمةنن،كاك فةريق
لةراستيدا يةكثك بوو لةو . گةل و خاكة داگريكراوةكةي كرد ةورةي بةفةريق خزمةتثكي گهونةرمةند 

و  كؤذ. كةسانةي كة هةميشة شانبةشاين چةوساوةكان دژي دةرةبةگ و دةسةالتداران تثكؤشاوة
 سازي دةكردن، پاشان لةسةر كاسثت تؤماردةكران، گةل بة پةرؤشةوة كة ئةم هونةرمةندةئاهةنگةكاين 

 گةلثك چريؤكي رةسةين كوردي و فةريقي كارامة. ةبوونة ويردي سةرزماين خةصكيگوثرايةصيان دةكرد و د
ئةو مرؤضثكي بةتوانا و بليمةت بوو، زؤر لةو . گةلثك گثذانةوة و قسةي خؤشي لة نةمان رزگاركرد

 ئةم ئةكتةرةبةآلم، زيرةكي و زاناي . ، بةسةرخؤي هاتبووگثذانةوةچريؤك و بةسةرهاتانةي كة دةي
لة بارةي زمانةوة بة . خةصكي دةخستة پثكةننيو كة چؤن ئةو رووداوانةي دةگثذايةوة و لةوةدا بو

  . كورديةكي پاراو و بة زاراوة لؤكاصيةكان چريؤكةكاين وا دةگثذايةوة كة بليمةيت ئةو مرضة دةسةملثنن
تا لة ثسداگريكراو نةبوواية، فةريقةكةي ئثمة ئ و خاك  گةيل كورد ئةگةر ژثردةستةمن هثندة دةصثم

كوردي و مشكية بةرگة ، بة داو تةلةفيزؤنةكاين جيهان و شاشةي سينةمابةرگي پةرتووكة جيهانيةكان 
هةروةك چؤن، سةيري چاريل . خةلكي بة تامةزرؤوة سةيريان دةكرد. كآلش و باآلبةرزةكةيةوة جوان و

  .  دةكةنآلو و گؤچانةكةيةوةچاپلن بة شةپق پث
  بعظث زكاي گةورة،  رةشيبةآلم چيبكةين لة ناو چاوي 

  وةكو تؤوي گوصي دةم ــ با لةسةر بةردثكي رةق ئةذوثن،
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  ئةگةر خصقت نةسييب مةحكومي ئةم دةورة
  ) مامؤستا گؤران..... (!نةكرداية، خوا عامل، لة كام عةرشت ئةسو داوثن

ةد مةخابن بةآلم س. خاوةين چةندان كاسثيت قسةي خؤش و چريؤك و پةندي كوردةواريية... كاك فةريق
بة هيواي ئةوة كة . گةوهةر ئاساييانة نةدراوةتةوةي،  نةتةوةي، ئاوذثك لةو گةجنينةتاكو ئثستا

  . بةرهةمةكاين كؤبكرثتةوة و لة ئةرشيفدا پارثزگاريان لثبكرثت
 دةربارةي كاك فةريق هةية هةنثدك نوكتة. ئةم هونةرمةندةسةر كورتةيةك لة ژياين پثش ئةوةي بچمة

  . زي بگثذمةوةؤ خوثندةواناين بةرث، بدةمةوثت
  . من گةورةتر بوو، بةآلم هاوذثيةتيمان خؤش بوو مةن لةبة تة ناسياومان بوو، پياوثكي كاك كةرمي

دةورووبةري سلثماين تؤپباران  ق ية زةعيم سةدي1963ساصي  ئةوا:"ئةم كاك كةرمية بؤيگثذامةوة گويت
ناچار لة تاو تؤپباران دامان بة بةري . ان لةگةصداية فةريقيشم،)زذگوثزين (گونديدةكات، ئثمةش لة 

... ناكاو يةكثك هاواريكرد لة. قةراخدا، هةر كة گةيشتينة قةراخ ئيتر كةوتينة بةر رثژنةي گولة تؤپ
بووين، ) زذگوثز (كوذة ئةي هاوار ئةم سةگبابة بؤ وازمان لثناهثنثت، هةتا لة. (تةماشا دةكةين فةريقة
  " . ) كردوويةيت بة هةآلو گرتةيي) قةراخ (ئثستا هاتووينةتة ..خشكةيي ئةيهاويشت

ئةو ماوةي لة قةراخ بووين، ناچار لةژثر ئةو تاشة بةردوو كون و كةلة :"هةر كاك كةرمي گثذايةوة گويت
 قةد فيشةكي لةخؤيدا ، سثفةريقيش راست و چةپ دوو. اردةوةانةدا لة ترسي تؤپباران خؤمان دةشبةر

لةبةر ئةمة .  خؤي قامي كرد بوو، نةدةهاتة دةرةوةؤژ لةناو ئةشكةوت و كونة بةردانةدا ربوو، بةآلم بة
  . ئةم شيعرةيان بة سةر فةريقدا هةصدابوو. عومةرسامسام و كؤمةصثك پثشمةرگةي تر

  .  كةسي هثشتا هةر كةميبصثني سث شةوكةت ئةصثي رؤستةميبة شان و 
  . جةا تةقاوةنيوةي لةشةذي  فيشةك لغةكةد سث قةد تةواوة

  . جةة نابيين مةگةر لة خةوتا شان داهثشتووة لةناو ئةشكةوتا
  لة خةويشدا راكةراكيانة،ة ئارةبانةكئةيوت ئةم گؤل ( دةبوو، پثئةكةين،جا فةريق كة گوثي لةم شيعرة

  ". )  شوثنمانةوةنو بة
  !... كورتةيةك لة ژياين

) تافان ( ئةم كؤمةصگاي كوردستانة لة گوندي،ساوةيلة خثزانثكي هةژاري چةو 1922. 05. 21 لة ساصي
  . ـي سةر بة شارؤچكةي قةراخي سليماين لة دايك بووة
  .  هةيةيسث براو دوو خوشكي هةية و لة دايكةوة دووبراي تريش

گةذةكي خةبات نزيك ئامادةيي كچان لة شاري سلثماين لة . ناوة و خاوةين يةك كچ و دوو كوذةژين هث
  . دةژيان
 ئارةبانةرثگا بة  كة لةناو بازاذ ،داواي ئةوةي لثدةكةنجارثك دةبثت، ) چاودثر (ارةواين سلثماينلة ش

 ناتوامن دصي :"دةصثت بةآلم كاك فةريق ئةو فةرمانة دةداتة دوواوة و ةكان نةدات بوةسنت،و دةستگثذ
  ". خةصك لةخؤم زويركةم

 بة بيانووي ئةوةي كة بة ئامثري ، ئثراقةوة لة اليةن دةسةالتداراين دةوصةيت كؤلؤنياليسيت1967ساصي
 بؤ نن و حةوشةي ماصةكةشي هةصدةكةنن، دةپشكدةگريثت و ماصةكةي. ري شؤرش دةكاتبثتةل هاوكا

مانگ دةنگوباسي نامثنث و ) شةش ( بؤ ماوةي،)هةيئةي كةركوك (شان دةينثرن بؤپا. بثتةلةكة دةگةذيثن
. بةآلم دوواي ئةو شةش مانگة بةردةدرثت. ن كوژراوة كةس و كاري وا دةزان،بثسةروشوثن دةكرثت

 دةسةآلتداراين دةوصةيت ئثراقي لةم ساآلنةي دووايشدا،. چةندجارثكي تريش لةسةر كوردايةيت دةگريثت
  .  ناهثصن بفرؤشرثت،داگريكار، كاسثتةكاين لة تؤمارگا و لة بازاذ ياساخ دةكةن
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 لة پردي عةالفان 1954 ساصي  بژثوي ژيان و خثزاين،بووة، بؤكاك فةريق مرؤضثكي كاركةر و لةشسوك 
 لة شاري لةو ساآلنةي دووايشدا.  چايچثيت دةكات كاريوةي سلثماين چاخيانةيةك دادةنثت وةلة دةر

  .  بة جةزؤيةكةوة قاوةي دةفرؤشتسلثماين خةريكي ماستاو فرؤشنت، يان
گياين بؤ ) جةمال (ناوي يةيت برايةكي بة لةسةر كوردايق، خثزانثكي نيشتيمانپةروةرن،خثزاين كاك فةر

 لةسةر كوردايةيت دةگريث و برياري لة كوذثكي كاك فةريق.  سةربةسيت گةلةكةي بةخشيوة وزاديئا
  . كي گشتيدا ئازاد دةكرثتردنوسثدارةداين دةدرثت، بةآلم لة لثب

ي لة ميواندارثيت  گةلثك ئارةوزووق زؤر رثزي لة هاوذث و ناسياوان و كاك فةري،وةكو دةگثذنةوة
  . كردووة و گةلثك رثزي لة ميوان گرتووة

محة  (ئةويش لةگةص هونةرمةند كاك. ـي هةية) كاسثيت ضيديؤ (ئةوةندةي من بزامن كاك فةريق تةنيا يةك
خؤشبةختانة ئةو كاسثتةي الي .  لة شةو ئاهةنگثكدا تؤماركراوةدؤست و هاوذثيانيداو كؤمةصثك ) جةزا

  . من پارثزراوة
لة گردي سةيوان . ، لة لثدان كةوت دصة گةورةكةي كاك فةريق بة مةرگثكي كوتوپذ1987. 06. 18ة ل

  . رادبةخاك سپثر
پويل  ( بكةن بة، بةهرةمةندانة هونةرمةند و وثنةي ئةم مرؤضة،بة هيواي ئةو رؤژة كة گةيل كوردستانيش

  . نامةكانيانةوةزةريف و بينثن بة ) نامة
  دةسةآلتداربث رؤژث لة رؤژان ميللةتانكةي ميللةتةكةم وةكو 

  ). نةمر خاليد خامدار. (سةرو پةيكةرتان بؤ دابتاشث فةرمان ببةخشث بة پةيكةرتاشث
  . ي براي كاك فةريقةوة وةرگرتووةـ) كةمال (ئةم زانياريانةم لة كاك

  زاگرؤس زةردةشيت
16 .05 .05  

  . سويد
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