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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي.. . .. . وندة كاولكراوةكةمداوندة كاولكراوةكةمدالة طلة ط
  

سةرداين باشووري ، دواي حةوت ساص چاوةذواين، 1992 لة هاويين ساصي :ذوونكردنةوةيةكي پثويست
پاش ئةوةي كة . بثگومان بة ديداري خاك و خؤشةويستان گةلث شاد و خؤشحاص بووم. كوردستامن كرد
دةستنووسثكي دووسةد ، و سپي و ذةنگينانةي گرتبوومنبثجگة لةو هةموو وثنة ذةش ، هامتةوة سوثد

بة داخ و . الپةذةييشم لةسةر ئةم سةردانةي خؤم بؤ بةشثكي نيشتمانةكةم ئامادة كردبوو بؤ چاپ
زؤربةي هةرةزؤري ئةو كةرةسة ، لة ئةجنامي ذووداوثكي چاوةذواننةكراو و كتوپذدا، كةسةرثكي زؤرةوة

كة ، تةنيا بذثكي كةم لةو وثنة و نووسراوانة الم ماونةتةوة. ةناوچوونو وثنة و گؤضار و بةصگةنامانة ل
. هةندثكيان لثرة و لةوث بألو كراونةتةوة و هةندثكيشيان تا هةنووكة وةك خؤيان دةستيان لثنةدراوة

بةألم ديسان ، نووسراوانة بوو كة دةبوواية لة كايت خؤي چاپ و بألو كرابايةوةئةم بابةتةش يةك لةو 
ديارة ئةم بابةتة ساألنثك بةر لة ئثستا .  بة داخةوة شتةكة نةچووة سةر و كارةكةش ئةجنام نةدرادةصثم

ذةچاوي ئةم ، هةربؤية تكام لة خوثنةري هثژا ئةوةية لة كايت خوثندنةوةي بابةتةكةدا، نووسراوة
  2005-5-28 ستؤكهؤصم، مةهاباد كوردي  .مةسةلةية بكات و شتةكاين ئةوسا و ئثستاي لةبةر چاو بثت
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هةرچةندة ئةم . زؤر جار ذؤژاين منداصي خؤشترين ذؤژةكاين مرؤض دةبن
بةألم يادگاري و بريةوةرييةكاين ، لثكدانةوةية لة سةداسةد ذاست نيية

ئةوةي . ئةم ذؤژانة بؤ هةتا هةتايث لة دص و دةرووين مرؤضدا دةمثننةوة
ذةوشةكة الي هةموومان ئاشكراية ، تايبةت بثت بة منداألين كوردستان

ئةوان هةر لة ذؤژاين دةستپثكي ژيانيانةوة تووشي سةختترين ، و
سةرةذاي ئةمةش منداألين كوردستان خاوةن . تةنگوچةصةمةكان دثن

جيهاين سةر بة خؤيانن و هةر يةكثكيشيان بوخچةيةكي نةكراوةي پذ لة 
  . دگاريية جؤراوجؤرةكاين ال دةست دةكةوثيا

وةك هةر زارؤكثكي ديكةي چةوساوة و ، وسةري ئةم چةند دثذانةمين نو
زؤربةي زؤري ذؤژاين سةردةمي منداصثتيم لة ، لةبريكراوي كوردستان

كة ناوي " مورتكةي گةورة". ئامثزي گوندثكي خنجيالنةي نيشتمانة خؤشةويستةكةماندا بةسةربردووة
ئةم گوندة كايت . تر دووري باژثذ هةصكةوتووةلة دةشيت بةپييت هةولثر و حةضدة كيلؤمة، گوندةكةي منة

خةصكي مورتكةي گةورةش وةك زؤر لة ئاوايي و دثيةكاين . خؤي ژمارةي ماصةكاين لة هةشتا زياتر بوو
لة گوندة دصگريةكةي ئثمةدا قوتاخبانةي . تري كوردستان بة كشتوكاص و ئاژةصدارييةوة بةذثوةدةچوون

دانيشتوواين گوند لة خؤشي و ناخؤشيدا . ي بچكؤألنةش هةبووسةرةتايي و ناوةندي و نةخؤشخانةيةك
شني و شايي بة : بة هاناي يةكترةوة دةهاتن و ئةم پةندةي باب و باپريانيان هةميشة لةسةر زار بوو

  !دةستةوايي
ذؤژاين .. . ذؤژاين بةرخةواين و شواين.. . ئةو ذؤژانةي كة لةنثو قةرسيالن لةبةر بةرخؤألن بووم

.. . ةوة و ناو پةرثز و سواربووين جةجنةذ و سةر جؤخينان و هةصگرتين خةلة و خةرمانقرشةكثشان
ذؤژاين چوونة قوتاخبانة و گاصتةوگةپي هاوذثيانة و .. . شةواين كاكثشاين بةر تريفةي مانگةشةو

. .. ذؤژاين چاوشاركث و چاوبذكث و چاوهةصتةكاندن و چاوچاوانث.. . تريقةي پثكةنيين پاكي منداألنة
ذؤژاين خةبات و .. . ذؤژاين خؤناسني و وريابوونةوة.. . ذؤژاين يةكةمني خؤشةويسيت پاك و بثگةرد

ئةو ذؤژانة و ئةم .. . ذؤژاين غةريبايةيت و دوورةوأليت.. . ذؤژاين زيندان و دةربةدةري.. . تثكؤشان
 .. . ذؤژانة بوون پاصيان پثوةنام دةست بةرم بؤ خامة

  
و " مورتكةي گةورة"ةبوون لة ئثران و پاكستان و سوثد و ئةوروپا بة چ شثوةيةك ئاوارةيي و پةذاگةند

هةميشة بريم لةوة دةكردةوة داخوا دةبث فاشيستة داگريكةرةكان چييان . نيشتمانيان لة بري نةبردمةوة
ا دصي خؤم كردبووة هثالنة و گوندةكةمم تثد. بةسةر مورتكةي گةورة و تةواوي كوردستانةكةمدا هثنابث

لة يةكةمني سةردانيشمدا بؤ باشووري كوردستان پثش هةر شتثك بةپةلة خؤم گةياندة . حةشاردابوو
 . گوندة كاولكراوةكةم
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ئينجا من و برايةكم و خوشكثكي بچكؤألنةم . سبةينثيةكي زوو لة خةو هةستاين و ناين بةيانيمان خوارد
لة دواي نيو سةعات چاوةواين و پذبووين . ةپثكةوة ذوومان كردة شوثين سواربووين ماشثن بؤ قوشتةپ

هةر كة گةيشتينة سةيتةرةكةي . بة نيازي چوون بؤ گوندي مورتكةي گةورة بةذث كةوتني، "ذمي"ماشثنةكة
شوفثرةكةش لة وةرامدا دةچنة كةركووك؟ : پثشمةرگةيةك لة شوفثرةكةي پرسي، سةر ذثگاي كةركووك

  . ذثي پثداين تا بذؤين" بذؤ خواتان لةگةص"شمةرگة بة كاكي پث. بؤ قوشتةپة دةچني، نةخثر: گويت
. كؤمةصة توذمبثصثكي چاكيش لةوث وةستابوون. لة گؤذستانثكي ئةم ناوةدا خةصكثكي زؤر كؤبووبوونةوة

 كة سةيري ئةم نةفةرثكي ناو ذميةكةي ئثمة. وا ديار بوو يةكث كؤچي دوايي كردبوو و دةيانويست بينثژن
دةنا قةت ، هةبث و نةبث ئةو كةسةي مردووة دةوصةمةندثك بووة: وتثكةوة گويتبة اللو، دميةنةي كرد

  !ئةم هةموو توذمبثصة كةشخةية لةسةر گؤذستان كؤنةدةبوونةوة
گوندة چؤل و كاولكراوةكان سةرجني هةر كةسثكيان بؤ خؤيان لةمبةر و لةوبةري ذثگادا دميةين 

نة و ذةگةزپةرستانةي بةعسييةكانيان بؤ سةر ئةنفالة بةدناوةكان و شاألوي دذندا، ذادةكثشا و
: ئةمانة بوون، ئةو كةالوةگوندانةي كة لةسةر ذثگا تووشيان هاتني. كوردستان وةبريي مرؤض دثنايةوة

هةر لةم ناوةدا تاك و تةراي . قةرةچناغا و مورتكةي گچكة، گردةذةشةي گچكة، گردةذةشةي گةورة
هةندثك لةو گةذاوانة بة چاندن و كاري . وي و زارةكانيانخةصكيش دةبينران كة گةذابوونةوة سةر زة

ئةرث بة ذاست ئةم هةموو ، لةناو ماشثنةكةدا دالغةي ئةوةم لثدابوو. كشتوكاصييةوة خةريك بوون
  !وثرانكاري و ماصوثرانيية هةر لة پثناو ئؤتؤنؤمي بوو؟
، دي مورتكةي گةورة و گچكةنثوان هةردوو گون، پاش ئةوةي كة گةيشتينة سةر پردةكةي كةندي مورتكة

لةوثندةرث تثر بة دصي خؤم و بة دوو چاوي تامةزرؤوة بة شثوةيةكي گشيت لة . لة ماشثنةكة دابةزين
دثي مورتكةي گچكة نزيكي سةر جاددةية و مورتكةي گةورةش بة پثيان سةعاتثك لة . ناوچةكةم ذواين

، ويستم هةبوو لة گوندي مورتكةي گچكةهاوذثيةكي گةلث خؤشة. سةر جاددةكةوة بةرةو سةرةوة دوورة
. ي گوللةي هثزة هاوپةميانةكانخؤراكبة داخةوة لة شةذي كوثت بووبووة . يادي بةخثر ناوي دصشاد بوو

بة ذاسيت ژيان لة . بؤ ماوةي نؤ ساص لةگةص كاكة دصشادي ذووخؤش لة قوتاخبانة پثكةوة دةماخنوثند
  . شثوةي فليمثكي سينةماييداية
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هثدي هثدي ذووةو تيشكي ، من و برا و خوشكة ئازيزةكةم ،هةرسثكمان
ئةوي . بؤ الي گوندي وثرانكراوي مورتكةي گةورة كةوتينة ذث، خؤر

لة اليةك لةبةر ژانةزگ و لة اليةكي ، ذاسيت بث من گثژ و وذ بووبووم
ديكةش لةبةر يادگارييةكاين هةشت ساص بةر لة ئثستا و ذؤژاين منداصي 

بةدةم ، خوشكة خؤشةويستةكةم بةم شثوةية.  گوندو قوتاخبانة و نثو
چريؤكي ذووخاندن و كاولكردين گوندةكةمي بؤ ، ذؤيشتنةوة
هةر ، ذؤژث لة ذؤژان ئثمة لة قوتاخبانة بووين ":دةگثذامةوة

لة . ئةوةندةمان زاين لة دةنگي تانكةكاين ذژمثي بةعس بةئاگا هاتني
. ماوةيةكي كورتدا هةرچوار دةورةي گوند گريا و خةصكةكةش خذكرانةوة

ويسيت هةندث ، مامؤستايةكي قوتاخبانةكةمان كة ژنثكي بةجةرگ بوو
بةألم لةم ، لة كتثبةكاين قوتاخبانةكة هةر بؤ يادگاري ذزگار بكات

يبةيت قوتاخبانةكة و شوثين بة تا، ئةو خانووبةرانةي كة لة چيمةنتؤ بيناكرابوون. كارةيدا سةرنةكةوت
هةر هةموويان بة دينامثت تةقثنرانةوة و لة چاوتروكانثكدا پذوشكيان ، بريي ئريتيوازي و ئةواين تر

خانووة قوذةكانيش بوون بة خؤراكي كةصبةي شؤضةلةكاين ذژمثي فاشيست و . گةيشتة ئةوپةذي ئامسان
. پةرت و بألوةيان پثكرا و ئاوارة و دةربةدةر كراندانيشتوواين گونديش بة گشت اليةكدا . كوردكوژي بةغدا

سةرت نةيةشثنم . هةر تاقمثك لة شوثنثك و لة ئؤردووگايةكدا گريساونةتةوة، بة خؤشت دةيانبيين
دةنگي نةذةنةذي تانك و زيذةي شؤضةلةكان و هاتوهاواري زارؤك و ژناين كورد دةگةيشتنة بارةگاي 

لة ماوةيةكي زؤر .  هانامانةوة بث و لةم دؤزةخة دةرمانبثنثبةألم چ هثزثك نةبوو بة، عةرشي خوا
  . "كةخمايةندا ئةوةي چاوةذوامنان دةكرد بة چاوي خؤمان بينيمان و بةسةرماندا هات

ئازاريان " بةرةي كوردستانيي عثراقي"كاتث ئةم وتانةم بةر گوث دةكةوت دميةين ماچومووچي سةراين 
چونكة بؤ جاري يةكةم لة تةلةفزيؤين سوثد دةنگي ، ي سوثد"هلثتانترؤ"دةدام و دةيانربدمةوة بؤ شاري 

هةر لة هةمان تةلةفزيؤنيش دميةين ذةوي بةكؤمةصي گةلةكةمان . ئةم ماچومووچانة وةبةر گومث كةوتن
  . خراية بةر ديدةي بينةران

ئةو ذؤژانة . ديةكسةر ذؤژاين بةرخةوانيم كةوتةوة يا، هةر كة نزيكي بثستانةكةي مام ذةمحان بووينةوة
جارثكي ، پةلة هاتن و چوون ئةو ذؤژانة لة ژيامندا ذؤژانثك بوون كة بة.. هي ئةوة نني لة بريم بچنةوة

  . هةر بؤ يادگاري لةم شوثنةدا چةند وثنةيةكمان گرت. تريش قةت ناگةذثنةوة
او كة ئاگر بة جگةري تةنيا خانووي ذووخاو و وثرانكر! بةألم چ ببينني؟، بةرة بةرة نزيكي گوند بووينةوة

مزگةوتةكةي گونديش ذزگاري نةبووبوو لة ذق و كينةي ذةشي . مرؤضةوة دةنثن و كزةكزي پثدةخةن
چووينة سةر گؤذي دايكة ، جاري يةكةم الماندا سةر گؤذستانةكةي گوند. داگريكةرة هؤضةكاين كوردستان

نةگريا و ذووي خؤم لة خوشك و لث خؤم بؤ ، دةمويست دان بةخؤمدا بگرم و نةگرمي. خؤشةويستةكةم
  . براكةم وةرگثذا و دوو دصؤپ فرمثسكي گةرم هةردوو الذوومةتةكامنيان تةذ كرد

لةناو خانووة ذووخاوةكاين ئةم گوندةي كوردستاندا هاوار و زريكةي مافخوراواين دنيا بةر گوثي مرؤض 
دةكةوت كة لة بنچينةدا خةصكي بةصث لةنثو ئةم كةالوةخانووانةدا تةنيا ماصثكت پثش چاو . دةكةوتن

لةوثندةرث بؤ خؤيان ، ي سةرووتر"بثستانة"گوندي ، گوندثكي ديكةي وثرانكراوي كوردستان بوون
لةكن ئةوان جامةئاوثكي ساردمان . ذةمشاصيان هةصدابوو و بة كاروباري خؤيانةوة خةريك بوون

لة ذثگادا . "قووچ"اري ذوومان كردة ئاقلة دواييدا . ةك دوو وثنةمشان گرتخواردةوة و ي
لةم . ي سةردةمي منداصثيت بة بري هثنامةوة"فةرةقةتث و قةتث"يةكم تووش هات و ذاوة "هثالنةقةتث"
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ئةوانيش پثشتر خةصكي دةوروبةري دوبس بوون و چارةنووس لةم . ناوةدا يةك دوو ماصي ديكة هةبوون
ألنة دوو براكوردي سةر بةم ما. دثية وثرانكراوةي گريساندبوونةوة
تةماتة و ئاروو و بامية و زؤر ، خةريكي كاروباري كشتوكاصي بوون و

كةمثك لةناو شينايي ئةم دوو هاووألتييةي . سةوزةي تريان چاندبوو
ئةگةر . خؤمان سووذاينةوة و پةرداخةشريثكي گةرميشم اليان خواردةوة

دصنيام لة پثكةنينان ، باسثكي تةواوي ژانةزگةكةي خؤمتان بؤ بكةم
  .  دةبنخةين

بؤ الي قوتاخبانة ، كاتث دووبارة گةذاينةوة ناو گوندي وثرانكراو
وة خاوةين 1959مورتكةي گةورة هةر لة ساصي . سةرةتاييةكة ملمان نا

 گوندةكاين دةوروپشت بة مةبةسيت قوتابييان لة، قوتاخبانة بووة و
بةألم نيشانةيةكي ، قثنرابؤوةقوتاخبانةكة گةلث وةستايانة تة. خوثندن و فثربوون ذوويان تثكردووة

نةخشةيةكي نيشتمانة عةرةبيية : ذةگةزپةرستانةي عةرةبةكاين هةر بةسةر الديوارثكي ذووخاويدا مابوو
  !نةفرةتييةكةيان

. ذوومان كردة ئةو شوثنةي كة ذؤژث لة ذؤژان بة ماصي ئثمة دادةنرا، دواي بينيين ئةم دميةنة دصتةزثنانة
، كة كايت خؤي لة نزيك باخچةكةمان بوو، واري كؤنةئاشثك نةبووايةبذوا بكةن ئةگةر بة ئاسة

تةنيا ، لةم باخچة خؤش و فثنكةي كة لة حةوشةكةماندا بوو. خانووةكةي خؤمشامن نةدةناسييةوة
فرمثسكيان تثدةزان بة ديتين ئةم دميةنة ترسناك و خةمهثنةرانة چاوةكامن . بنةدار تووثك بةپثوة مابوو

دةصثن بةزةيي بةخؤهاتنةوة . نةبوو بةزةييم بة گةلة داماو و بث دةوصةتةكةم دةهاتةوةبة دةست خؤم ، و
ئةم قسةية چةندي ذاست و چةنديشي هةصة . لة ناوةذاسيت ذووداوةكاندا نيشانةي الوازي و بثدةسةألتيية

ثكي من هاتووم هةسيت دص و دةرووين خؤمم بةيان كردووة نةك شت. ثك لة مةسةلةكة ناگؤذثچ شت، بث
  . تر

الوةخانووةكاين گوندي مورتكةي گةورةي دةشيت هةولثري بةدةم قسةكردنةوة هةندثكي ديكةش لةناو كة
لة پاشان بةرة بةرة بؤ الي ماصةخزمثك شؤذبووينةوة كة لة . وأليت كوردستاين وثرانكراودا سووذاينةوة

. "ةكةي فارسي حوسثن مةياسمةعمةل دةواجن". كارگةيةكي بةخثوكردين پةلةور دةژيابةناو ، شوثنثكي
بة هةرحاصثك بوو . هةر خواخوام بوو زوو بگةمة وثندةرث و كةمث حبةسثمةوة، دنيا ئةوةندة گةرم بوو
لةگةص چةند كةسثكي هاوگوندي و خزم و ناسياو يةك دوو سةعايت خؤمشان ، گةيشتينة ئةو جثگاية و

جاددة تاكو لةوث بة توذمبثصثكي ئينجا بةهؤي پيكابةكةي كاك فارس چووينة سةر . بةسةر برد
  . نةفةرهةصگر بؤ هةولثر بگةذثينةوة

كابراي خاوةن . لةسةر جاددةكة بة مةبةسيت ئاوخواردنةوة و جگةرةكذين الماندا الي پةنچةرچييةك
مسثصثكي .  بةخؤوة بوو وئةو پياوثكي چوارشانة و كةصةگةت. خةصكي هةولثر بوو" پةنچةرچي"دوكان

چؤن ، ئثستاشي لةگةصدا بث نةمزاين، ئةم براكوردة. و چاوة گوپنييةكةي ذازاندبؤوةذةشي ئةستوور دةم 
! بةرةي كوردستاين دزة: بث چ سث و دوو لثكردنثك گويت، وا زوو هةسيت كرد لة ئةوروپا گةذاومةتةوة و

 هةستيان قسةكاين ئةم كابراية! تةنيا بؤ گريفان پذكردن ئازان !دةيكةن، هةر شتثكيان لة دةست بثئةوان 
  . بزواندم و تا ذاددةيةكيش كاريان تثكردم

دواي خواحافيزي و خاتر لثكخواسنت بة توثتةيةكي بيست و . نزيكةي بيست دةقيقة لةم شوثنة ماينةوة
  . بة دصثكي تژي خةمةوة گةذاينةوة پريةشاري هةولثرو يةك نةفةري 
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