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ب  ندنهوە و ناساندنی کت   خو

  گهشتی ژيانم 

يهم/    ) الپهڕە ...  ٥١٤(   ٢٠٠٩مهسعوود محهمهد "  گهشتی ژيانم " ،  چاپی س

ينهوە و پهخشی کۆيه   کۆ وکراوەی  سهنتهری ل   ب

ۆ بهرزنجهيی                                                                                         ٢٠٢٢/ ٢٥/٣هه

  

  

دات، ژيانی دابهش بکهين بهسهر چوار قۆناغ دا ئهوە بهختهوەر دەبين،   گهمان پ ئهگهر ڕۆحی مامۆستا ڕ
و ڕاستيش دەکات، دەست و قاچ و چاو و  ئاخر خۆی ئارەزووی کهرت کهرتکردنی باسهکانی نهبوو. ئه 

نن، ناوی مهسعوود محهمهدە،   ک دەه ک پ کڕا جهستهی کهس کی تر به ت شک و چهند ئۆرگان دەم و م
  ...ئيدی ئهم کوتکوتکردنهوە له پای چی؟ 

 
هيی  + ی و پاشخانی بنهما   .قۆناغی مندا

بوون به سياسهت   قۆناغی+  که ندن و ت   .خو

ی ئاشتيخوازانه +  نهرايهتی و ڕۆ   .قۆناغی نو

  .قۆناغی نووسين و فيکر و ڕۆشنبيريی + 

کی   ڕانهوەی گهشتی تهمهن زی گ تهوە و له    83بهسهر يهکهوە له پهراو هدا گهل لق و پۆپی ل دەب سا
  .باسوخواستی جۆراوجۆردا دەکات بوارە جياجياکان دا سهر به باوەشی کۆمه بابهت و چهندين  



نووسهر ههر لهسهرەتاوە کهسايهتييهکی فرەڕەههند بووە له بوون و بيرکردنهوە و نووسين و کاروچاالکی  
سياسی   و  يهتی  ژووی کۆمه و م کردۆتهوە  بهسهر  ژيانی  اليهنی  گهل  بهرههمهدا  لهم  ناوبراو  دا... 

بهرههمهدا   لهم  کردووە.  تۆمار  دا  ت خۆی  کهوتووی  سهردەمی  هه و  ديار  کهسايهتی  چهندان  ناوی 
خ مهحمود، تۆفيق   کوردستان(( رەفيق حلمی، مهال فهندی و عيزەدينی کوڕی، حسين . ح . موکريانی، ش
مان، ئيسماعيل حهقی شاوەيس، کانی شاعير، بابهکر   رد عهلی حيدر سل قهزاز، سهيد نوری نهقيب، پيرەم

رزاخانهقا، نافز جهال  یئاغا، سهيد ئهحمهد  داری  د ل، ئيحسان ش ، فوئاد عارف، ئهمين زەکی بهگ، د
خ لهتيف، حهمهرەشيد ئاغای بانه، رەشيد باجهالن،   شاعير، قهدری جهميل پاشا، کاکه زيادی کۆيه، ش
بابان، مهعروف جياوک،   ی، سادق بههادين، سديق ئهتروشی، جهمال  کاکه حهمهی خانهقا، فهتاح شا

، سهعيد قهزاز، ڕەشيد عارف، فهتاح بهگی ههمهوەند،  یمهعسوم ههورامئهحمهد موختار بابان، مهال  
، جهالل حاميد بهگی جاف هبانی، عهلی عهبدو   ، ماجد مستهفا، مهال مستهفا، برايم ئهحمهد، جهالل تا

کهس،  ،بههيه فهرەجو خ ئهحمهدی    فايهق ب بقڕان، شاکير فهتاح، زەکی ههناری، ش ح زەکی ساح سا
ەشۆل، فايهق هوشيار، قادر ديالن، تۆفيق وەهبی، زەبيحی، عهباس مامهند  ڕ ،  لئيسماعيبارزانی، بکر  

ح يوسف ی ئاغا، زەيد ئهحمهد ئهفهند  روانی، د.  ی، سا خ محهمهدی خاڵ؟ حسين ش ، نوری شاوەيس، ش
من، رەوشهن بهدرخان، مهمدوح سهليم، عهلی عهسکهری، د. ئهورەحمانی   کهمال مهزههر، ههژار، ه

س  حاجی مار ف، قاسملۆ، عهلی سيدو گۆرانی، محهمهد سهعيد خهفاف، خهيرو عهبدولکهريم، کاو
راقيشی( مهليک غازی، حسين جميل، عزيز شريف، عهبدولهيال،    کهسايهتی   ، و و زۆری تريشئاغا) ع

عبدلرحمان عارف،  و  ا، عبدالسالم عارف  ي حهنورەدين مهحمود، نوری سهعيد، مستهفا جواد، تاهير ي
رشيد عالی گيالنی،    ،جميل مدفعی ،  سن بکر، سديق شنشل، کامل چادرچی، عبدلرحمن بزازئهحمهد ح

نراوە و لهگهڵ زۆربهياندا بيرەوەري)    ياسين هاشمی، عهبدولکهريم قاسم، سهدام حسين، دا ه تايبهت   یت
تهوە  ڕ   .دەگ

ژوونووس و يان شاعير و ئهديب و سياسی و پ هت  گهشتی ژيانم ههر بيرەوەريی تهنيا م کی دەو ياو
ی داوە بهوپهڕی ڕاستگۆيی و   هته ، ههو دەو ناسنامه و  کی کوردی ب  تاک کو چارەنووسی  نييه، به

تييهوە ڕووداو و بهسهرهاتهکانمان   تهوە    پاک ڕ کی  بۆ بگ کس ئهزموون و وانه و پهند دا،  تژی له  له کۆنت
ته الپهڕەيهکی  ژووی نهتهوەکهیگرنگی که دواجار گهشتهکهی ژيانی دەب   .م

ی   له هاوينهههواری چنارۆک لهدايک بووە. بههۆی ئهوەوەی    2002ـ1919مهسعوود محهمهد له سا
کی ديار و زانای گهورەی   کی ناز پ دراو بووە. له بهردەستی باوک که بهتاقانه ههژمار کراوە، مندا

و فهق و خ    ئاينيدا و له کۆڕ و ديوەخان و تهکيهی ی خۆيان و ن ندەوارانی کۆيهدا گهورە بووە.  ما و

ئاوەدانئهودەم   تهواو  کی  بهند مه گهورە   خاوەن   و    کۆيه  ژوويهکی  ئادکاری  بووە    م و  هت  ڕوا و 
ستان و سروشتهوە سهرقاڵ بووە   کی زۆر به باخ و ب تی ههبووە. مهسعوود محهمهد سهردەمان شارستان

ی دەکات، به تايبهت ژيان بهسهربردن له هاوين  لهم بوارەدا پهيدا  و پاشان بههۆی ئهم شارەزاييهوەکه  

..   دا   دەگهيهن  پ گهوەرەی  سوودی  چنارۆک  باخهکانی  و  ديکهی  لهن درەختی  کهخۆم  دواتر   "
زی پ دەکردم لهئهزيهت   ياندا ههميشه دەستپار ههمهجۆرەم له باغهکان ناشت ههستی خزمايهتيم لهگه

    ٣٩".ل دانيان

خهرما و  خهله  و  توتن  بواری  ئهم  له   . کردووە  بهشداری  جوتياريدا،  تری  پيشهکانی  و  نه  درو و  ن 
و   بوونهوە  ڕەنگدەداتهوەقا دواتر  دا.      تايبهتمهندييهی  نووسينهکانی  و  هزر  و  ژيان  اليهنی  گهل  له 

راق   : بۆنموونه نهرانی ع   ( ياخود بهراوردکردنی ديوانی  ، گوتارەکانی لهسهر تووتن له ئهنجومهنی نو



، که پڕە له ديمهنی گوڵ و باخ و سروشت لهبهرئهوەی نالی ژيانی  قادری کۆيی)    حاجی(  به ديوانی  )نالی
م الی حاجی که ئهم دياردەيهی کهمتر ديارە، بههۆی ئهوەوەی که   ی له گوند بهسهر بردووە، به مندا

  .حاجی زياتر لهشاردا ژياوە 

گهيشتنه له ژيانی ڕەنجبهر و نی ئهم ئهزموونهی، ت کی تری ئهر يدان . بهتايبهت له    خا ئهو دۆخهی ت
دە لهم ڕووەوە  کاريگهرترن.  کاميان  و  دەوروبهرەکهيهوە  به  کتی مرۆڤ  ديال و  ملمالن  :"  ڕووی 

ڕەنجهکهی   بهرههمی  به  سوودمهندبوون  ناوی  پ له  ڕەنجدەر  ی  ههو ڕەوابوونی  به  نان  باوەڕه
نانی مافی ڕازی بوون و ڕازی نهبوون لهالي  وەندييان  ڕەوابوونی بهکاره هن ڕەنجدەرەوە لهو شتانهی پ

ههيه".ل تهوە  و گشتی  باری  يان  خۆيان  کاسبييهکهوەی   ٤٤به 
  

ته   دەب دواتر  و  راق  ع پهرلهمانی  ئهندام  بۆ  دەکش  هه کوردستانهوە  کی  دەڤهر له  محهمهد  مهسعوود 
بيروباوەڕە ڕاشکاوەکانييهوە، دەرەوەی   وەزير. بههۆی نووسين و  کوردستان و    ناوبانگی له سنووری 

تهوە، دەب و  ب راقيش  عهرەبييهکانييهوە  بهتايبهت   ع نووسينه  هۆی  و    به  ڕۆشنبيران  کايهی  و  ن له 
ی نووسيوە،   . اد  سياسهتمهدارانی عهرەبی  ری ههرە با : کهوا بۆ دەستهبژ ئهو خۆيشی ددان بهوەدا دەن

سوکهوتيان به چاکهی مرۆڤ بخهنه گهڕ..  تداران بکات،هه کو بتوان کاريگهريی لهدەسه   به

ک  ک مهسعوود پياو ری!  بير و    له   ، ڕۆشنبير ست و بو و کی نهگالوی مهيدانی    ، وشه و هه شۆرەسوار
کی  فهيلهسووف و ڕۆشنبيريی و زمانهوانی،  فيکر و فهرههنگ و   ههقويست و ڕاستی پهرستی  بيرمهند

ک ئهق مرۆڤايهتی.  بۆ  ڕاستهقينه  بهختهوەری  نانی  بهدەسته ئارەزوومهندی  و  ويست    ه مرۆڤ 
ژوويی   ندنهوەيهکی م ی گرنگ و  دەکات    خو مرۆڤ  له ڕووداوەکانی     يهکالکهرەوەیبا دەستی  بۆ ڕۆ

بۆ خۆی، ههستيارترين و    ی ژيانيش ئهم اليهنه وەک دەزانين  .  بهسهر سرووشت دا  سهر شانۆی ژياندا
سياسهته  و  فيکر  و  ڕامان  ت بواری  چترين  پ چه پ و  به    قورسترين  ڕامان  ت و  ڕامان  له  ديدگايهکه  و 

  تايبهتمهندی و پرنسيپی سهربهخۆی خۆيهوە. 

وەی حيزبهوە  ته سهرشانۆی  کوردستان ـ    ـ پارتی ديموکراتی   وەک بيرمهندێ سهرەتا له چوارچ ، دەچ
  هکهيدا بهديار دەکهوێ و لهگهڵ ئاڕاسته و بيرکردنهوەی حيزبناکۆکی و نهگونجانی    سياسهت، ههر زوو  

ک ناکهو  تهوە   له حيزب    و  نڕ ن ت  خۆی دەکش دۆست و نهيارانی مهسعوود محهمهد ههر لهم پنتهوە  . دەب
ن و  به دووی بهرژەوەند  ناوبراو   ئهوە بزانين، ئهگهر ی و ناوی خۆيهوە بوايه، دەيتوانی حيزب دامهزر

کی    . جهماوەريش لهخۆی کۆبکاتهوە ڕوانينی ئهو بۆ پرسی نهتهوەکهی شت م ئهوە ناکات، چونکه ت به
زيی کورد ههبوو ، بۆ ڕاپهڕاندنی ئهرکه پيرۆزە گهورەکه. لهمهش گرنگتر  ەترە و باوەڕی به يهک ه

لی حيزبايه  ک بهڕمهيلی بهالی ئهو مۆد نی خه وە   تييهدا نهچووە، که کرۆکی توندوتيژی بووە و به خو
تانوپۆی   فيکرييانهی  و  نهتهوەيی  پرسه  ئهو  يی  قو بۆ  تهوە  دەگهڕ هتهشی  ئهم خهس و  چووە.  کرۆک 

چنيوو  محهمهديان  مهسعوود   .ەگهوههری 
وازی  ،به ناوە   کات  ه حيزب  و    له  سياسی  هۆشيارييهکی  و  نهتهوەيی  تييهکی  بهرپرسيار وەک 

نيازی خۆی بۆ خزمهتکردن،   گهردی ب ن و حيزب    سهلماندنی ب ڕازی نهبووە حيزبی ديکه دامهزر
ک و الواز بکات   کهرت بکات  وەری ئهورۆژگارە و هی  .  و ريز و وزەی نهتهوەکهی ت ئهمهش به پ

دەس هه بهنرخهوە  پڕ  کی  چاو به  سته ئهمڕۆش  و هه ئهم  ت.  ندر ههيه خودي  کیهۆکار   هنگ و    شی 
  : دە کات  فکری و جيهانيی خۆيهوە  قهناعهتی  به  بوونی شتی  پهيوەسته  بهرپرس  دەناسم  من خۆم 

رم که دەزانين سياسهتی ئهم جيهانهی   د ق بۆ ئاستهنگان هه ناگيرێ چونکه ناتوانم خه گهورەم پ هه



ق به   يهمه نزيکه بريتی ب له خه ت.  س ک هاتن ب ت بهرو پ ک لهوانه ناب فهنادان،دەنا هيچ ئامانج
  ...٣٥٥ل

و جيهانی فراوانی کهسايهتی مهسعوود محهمهدەوە   دوای ئهم کورتهيه  مه ههوڵ دەدەين  ئينجا  ..  چوونه ن ئ
گهشتهکهی   و  ئهزموون  و  ژيان  خهرمانی  له  ۆ  مه و  ه  سوا بهرەوە  بيرەوەريی  و    نووسهر له 

ش  بۆچوونهکانی و وە بکهينپ   .  کهش به ئ

ن:   ت، ناتوان بهسهر پهيژەدا سهرکهوێ "  دە ک دەستی له گيرفانيدا ب مه  بۆ ئهوەی  جا  .  "  کهس ئ
رەدا   ژ دەکهين،    سهرکهوين، ب گرفت  بتوانين ل کيشی در هپوش نين و بۆ چ مه دەستمان دەردەه ئهوا ئ

نهر به بير و بهرههمهکانی لهم گهشتهدا تاوەکو دەگهينه لوتکه و    ..کهيندەئاشنا مهسعوود محهمهد خو

کی   ب کهسايهتييهکی    514کت لهبهرئهوەی  مهسعووديش  و  نهکراوەتهوە  ڕەش  بهخۆڕايی  الپهڕەيی 
کهوتوو بووە، ژيانی  چهوانهوە له نزيکهوە و زۆر نزيکهوە  هه کو به پ له بۆشاييدا بهسهر نهبردووە، به

ندە بهرز   گهی فکری مهسعوود ه ژووی ڕووداوەکانه لهسهر ئاستی بهرز. پ کی گرنگی م ئاگاداری بهش
کی نييه، ورووژان و ههرای بهدوای خۆيدا   ب ت کهوا هيچ وتار و کت و گرنگ بووە، الت سهير نهب

ناب  ياننهه داوەتهوە  ئاوەزمهندانهيان  و  بابهتی  می  وە دەگمهنتر  دەگمهن  له  بهداخهوە  يدا   ت.  به  لهگه
ی فيکر و باوەڕەوە.. مهگهر  نووسين و ديالۆگ   ی بهرامبهر  ههر  کهوتوونهته ملمالن له دوورەوە بهردەفڕک

ت    يان به ناوی خوازراوەوە، تۆمهت و بوختانی بۆ داتاشرا !!..  کراب ئهگهر وانهبوايه و بهو  !!. خۆ  ب
ويست بوو کار بکرايه، وا ههنووکه    ميتۆد و تراديسيۆنه کارمان بکردايه، کی    که پ ههم بهرههمگهل

شکهش دەکردين و ههميش زەمينهی کو  کی شارستانی وتريشی پ ،  و تهندروستمان لهبهردەست دەبوو  لتور
جۆراوجۆرەکان بيروڕا  تاودانی  گۆڕەپانی  بيکهينه  بتوانين  و    که  دەربڕينيان  ئازادانهی  ژينگهی  و 

وگۆڕ و گهنگهشهی پرسه چارەنووسسازەکان  ی له يهکتر بگرين    .سهکۆيهکی مهحکمه ئا ردەبووين گو ف
کيهکی تهندروستنمايشت بکهين.  شبڕک گه پ بدەين، پ   و  بيروڕای جياوازيش ڕ

هم و دەنگ و زمانی چڕ و ئام ک قورسايی خۆيی و قه ادەگی به چهندين بهرههم  نووسهر وەک بيرمهند
بخانهی کوردی به بهرههمی شاکار و تاقانه ڕازاندۆتهوە. ئهوەی   له کايهی ڕۆشنبيريی کورديدا ههيه و کت
بۆ   دايه  ت وانهيهکی  و  پهند  و  له جۆرەکان سوود  ک  به جۆر باسانه  ئهو  کڕای  ت ئهوەيه  بايهخه  ی  ج

ژ ل وەرگرتن  ربوون و چ وەف   . ل

رگه و پهروەردە و ئايين و    مهسعوود محهمهد کوڕی گهی ف کهوتووی خاوەن پ هيهکی ديار و هه بنهما
گهی ئهدەب و   پهڕاندووە. هاوکات پ زانست و زانيارە، ناوبانگيان سهرتاسهری کوردستانی گهورەی ت
و   ديار  کهسايهتييهکی  ته  دەب زوو  بۆخۆی  محهمهد  مهسعوود  ئهمانهشهوە  لهدەرەوەی   . ڕۆشنبيريی 

کهوتووی و وە ديارە و ههم گونديی.  هه تی پ ک ههم سيما شارستان ڕ اقعی کتومت کوردی، کوڕی باژ
کی دەرەوەی بارە تهقليدييهکهی باو و   واز بووی دەستی ههردووکيانه. به ش مهسعوود پهروەردە و قا

  ..باپيرانی 

به   دراو  مشتوماڵ  و  شاريی  و  گوندی  دابونهريتی  و  ئهزموون  دنيايهک  به  هتی  کهسايهتييهک  خهس
يهتييهوە رن لهگهڵ دەوروبهردا  عهشايهری لهرووی دابونهريتی کۆمه بهنموونه کات تيشک  و مۆد  .

که   دەخات،  بهرچاو  واقيعهکه  چۆناوچۆنی  پشدەر،  ناوچهی  عهشايهری  ديوەخانی  باسی  سهر  دەخاته 
گهی کوردييه، نهک دروستکراوی باوەڕ و د  يهتی باری کۆمه ەستی خۆی!  ڕەنگدانهوەی گهشهی کۆمه

کی گهورە و دياری   يهتييه. مهسعوود محهمهد دواتريش له شار ياخود حهز و ئاواتی ئهم بونياته کۆمه



راق دا، لهناوەڕاستی چلهکانی سهدەی ڕابووردوو، دەمی شهڕی جيهانی دووەم    وەک بهغدای پايتهخی ع
ندنی ياسا تهواو دەکات    . خو

ته   کيش دەب ی داوە تيشک بخاته سهر رۆژگارەکهی. کات ت ههو ک دا بوو ب ئهم بيرمهندە له ههر قۆناخ
ندن و سيماکانی سهردەمهکه   وەی خو ندکاری زانکۆ ش له بهغدا ههست به  کات    .وون دەکاتهوە ڕخو

:    له  ڕۆژێ له ڕۆژان  ،غوربهت دەکات  لهکهی دەنووس وومه  " دوو مانگ دەبوو هاتب ژووری هوت
هوە ئاگربارانهکهی (   نييهکی ناخی د کی غهريبی و نه بهغدا تهنيا بووم ديوانی ناليم ال بوو. له سۆز
ی   پ لهو شهوەدا  چيبوو  جهههننهمه  ئهو  برا  های  باراند.  بهسهر خۆمدا  م  گهتم)  ڕ تۆزی  قوربانی 

هکهی   دا که تهوە. ههرچی کهسهرێ له د کم کرد به قسه ناگوتر سک  سووتام.. شيوەن کرد بوو به فرم
سکانم چۆڕ بڕ   ی بوو. ئهو شهوە جۆگهلهی فرم ويستيشم پ ک بوو نهگريابووم . پ م ڕشت . دەم هه

ل   کهريمه"!.  خوا  تهوە  دەز تر  کی  جار ههتا  نا  ه وشکاييم   ٢٣٢کرد.. 
   

 . ن ت و پله و پۆستی گهورە و شايسته بهدەست د کهڵ به دنيای سياسهت دەب نهری کورد ت ..  وەک نو
کی گرنگی   وەشاوەيی و بليمهتی خۆيی و با لهدەستی له فيکر و ئهدەب و زمان و ياسادا، دەبنه هاوکار ل
ئايدۆلۆژيا   بيری مارکسايهتی وەک  و ههژموونی  بۆ سهرکهوتنهکانی... رۆژگارەکهی کۆتايی جهنگ 

ک پهيدا دەبوون لهدەر  شا بوو. بهدەگمهن کهسان ی بهسهر تهواوی جيهان دا ک ەوەی ئهم خولگهيهوە  با
  ...ی خۆيان دەربڕن وباوەڕبير بکهنهوە و بتوانن بير

ی   هاتوويی ل بهديار دەکهوێ.    1925له سا ندنی سهرەتايی، زيرەکی و ل ته بهر خو له شاری کۆيه دەخر
ر و مانهوەی له گوندی باداوە،   ته شاری ههول ندنی ناوەندی دەچ ت  " مهال ئهفهندی"بۆخو رە دەب ت. ئ ه  دەب

تی له عيزەدينی مهال ئهفهندی وەک   زيک و شاری گهورەوە. دواتر ن سهرەتايهکی گرنی ژيانی و چوونه ن
ی بۆ وا دەکات و به ئهدەبيانی   کی نو ندەوار و دياری سهردەمی خۆی دەرگای ژيان کهسايهيهتييهکی خو

تهوە ن ت، بهرههمی ئينگليزی دەخو کی ديار و بهرچ .جيهانی ئاشنا دەب اوی کوردەواری ميواندارييه،  داب
ی مهالی گهورە و هاوينهههواوری چنارۆکيان ههميشه ئاوەدان بووە. "دوای چوون بۆ    که ديوەخانی ما

ته کايهوە. دەرگای   ن کی باش له ژيانی د ی مهال ئهفهندی گۆران ر و مانهوەی لهما ندن له ههول خو
ی بۆ دەکاتهوە"  دەکات  ههروەها باس له دۆخی ئهو    ئاسۆی نو ر  کی  سهردەمهی ههل ر گيان "ههول

کی   دەور حيلمی  رەفيق  مامۆستا  ندەوارەکانيانهوە.  خو تازە  گهنجه  ناو  کهوتبووە  تازە  کوردايهتيی 
قه بۆ کوردبوون و خۆ به کوردزانين».ل    ١٥٩گهورەی بينيووە له ئاگادارکردنهوەی ئهو خه

له   دەست  ناکرێ و  پ تهواو  قوتابخانهی  ماوەی دوو ساڵ جارەوجار  دواجار  بۆ  دەگرێ.  ندن هه خو
ندن دەکاتهوە و و   ته وانهکانی باوکييهوە له مزگهوت. ئهمهش ئۆخژنی نادات. دواتر دەست به خو دەچ

ندنی زانکۆی ڕشتهی ياسای ته بهغدا. ئهم     ال   ئارەزووی خو ندنی زانکۆ دەچ ت. بۆ خو دروست دەب
ژيان له  گهورە  گۆڕانی  گرنگه  ستگه  دەکات و ساز   .يدا 

وان شارەکانی کوردستان و بهغداشمان دەخاته بهرچاو...   کی پهيوەندی و جۆری هاتووچۆی ن چهند ديمهن
گاوبان، ههروەها   ر و سهختی و ناخۆشی ڕ له ڕووی  لهو ڕۆژگارەدا گوستنهوە  هۆکاری هاتووچۆ و ئام

کی بۆ بههئابووريي  خ مهحمودی ( ای کوردستان  دا سهردانی شغوە، گهل ههرزان بووە. له گهشت   نهمر)   ش
خ   کی گهورەيی ش هت ن جهوههری  : "دەکات به دوورخراوەيی.. دەکات. باس له ديمهن و خهس ڕاسته دە

وی وەقار و قورسی و   خ لهو بارە نالهبار و کزەدا يهک ک ت. ش هتيدا دەردەلهو مرۆ له دەمی سهغ
وان نهوازی بوو" .    .    ١٦٤ل بهخۆنازی و م



زی گهشتهکهيهوە. بۆ نموونه   ی گرنگ  ی اس ب  زۆر      بهکر  "ڕووداوی کودەتاکهی    : رۆژگار دەکهونه پهراو

سۆزي"  سدقی ن حوزنی موکريانی و چيرۆکی چاپخانهکهی   و کوردايهتی  ی د لهم بهرههمهدا    .داوماو حس
ئهويش    ت دادە  ئاماژە  گرنگ،  کی  کهس" بيرەوەرييهکانی!  بهشت ب گهورەمان...    "یفايهق  شاعير 

رەدا   ئهو سهرچاوە گرنگه ديار    دەکهوێ وکهسی تر باسی ناکات و  بهرچاوبهداخهوە ئهو باسه ههر ل
ک له ڕۆژانی  !! نييه کی لهمهڕ شهڕ وڕی جيهانيش دەخاته بهرچاو و بيروجهنگ. ديمهن پريشکی     ای خه

کهڵ    .ئهو شهڕە نهگريسه بۆ سهر کوردستان  بهغدا و  يشتووی ئهو سهردەمهی  دانبه کوردانی  بوون  ت
گهی ی کهسی نوێ دەناس و چاوی به پ ڕۆشنبيريی ئهو سهردەمهی بهغدادا زياتر    ڕەنگاوڕەنگی   کۆمه

ی  ش به سهرکهوتوويی سا تهوە. لهو ندن تهواو دەکات 1945-1944دەکر   . خو

  

  

  

  

و   سهربازيی  و  سياسی  ڕووی  له  بهئاگا  کی  پياو وەک  محهمهد  له  مهسعوود  سهرنج  ژووييهوە  م
جهنگ ڕووداوەکان وا  ی  نهر  خو  . ت  دەردەبڕ لهسهريان  خۆی  بيروڕای  و  کی     دەزان    دەگرێ  ب کت

ژوويی نيتهوە، ياخود    م ری جهنگه و ڕاپۆرتی  ،نووسهر   دەخو ن نووسيوە. بهڕاشکاوی     لهسهر   ههوا
ش بوو بۆ باوەڕ ڕەگ له  :" من به دڵ و به باوەڕ که جارێ زوو بيروڕايهکی بنجی خۆيی دەدەبڕێ

، الی ديموکراسی بووم. له کوالنهی کوردايهتيشهوە هيچ مهرحهبايهکم له   هۆش و گۆشتمدا داکوت



هتاندنيش   خه هه بۆ  ئيتاليا  نه  مانيا  ئه نه  بگۆڕم  پ  خۆمی  حهزی  نهديتبوو  فاشيستهوە  و  نازی 
کی کورديان نهيهخسته کار".   ک بهرەو    .١٨٩ل  ڕاديۆي کدا خه هيتلهرپهرستی دەچوو به هۆی  له کات

گهنجهکاندا   شکی  م له  کوردايهتی»  و  جهنگ   » نهدا  سا لهو  مانهوە..  ئه بهرچاوەکانی  سهرکهوتنه 
ک دەکاته   ڕييان لهوەدا دەکرد ئايا جهنگ چ کار بهيهکهوە دەژيان. تاک تاک و کۆمهڵ کۆمهڵ خهياڵ گ

ههرای    دوای ئهمه ئينجا  ە؟ کورد چی بکات؟ سهر چارەنووسی کورد؟ بهکام الدا بکهوێ بۆ کورد لهبارتر
  رەشيد عالی گهيالنی باس دەکات.  

ژوو   .. گهشتی ژيانم  ی ئهم    و   م دا تۆمارکراوە له دووتو يهتی و سياسی و سهردەمی جياوازی ت کۆمه
دا  کاروانهدا   پ ئاماژەمان  لهسهرێ  و  وەک  کورد  ژووی  م گرنگی  و  گهورە  کهسايهتی  سهدان  ناوی 

لهخ  گرتووەناوچهکهی  جۆری      .ۆ  ههمهچهشنی  ناسهکردنی  پ و  جۆراوجۆر  نموونهی  به  ميانهدا  لهم 

يهم و کاراکتهر و تييانهی جيهانی س ڕۆشنبيران و دروشمی ناشياوی سياسی و بگرە و     خهباتی ڕۆژهه
دەکات، نهر  خو به  شکهش  پ ک  ئهزموون و  وانه  سوود،  بۆ  خۆڕايی  ههرای  و  اليهنی    بهردە  گهر 

تی   تهبهر، وا دەتوانی پهندگيريناواقيع بهسوود بۆ ژيانی سياسی و    ی و ياخيبوون و سهرسهختی نهگر
ک هی   مه بهر لهههر شت ئاخر کرۆکی سياسهت لهو دەڤهرەی لهمهڕ ئ تهوە.  گير ڕۆشنبيريی ل هه

تی. کهس نهزان حيزب و ڕاپهڕين و شۆڕش چييه و بۆچی دەکات  ڕەوکهران گهيشتنی پ   ، ؟؟!!نهزانی و ت
وەبهرايهتی جهماوەر بکات ب ت بهڕ هق بووب به قسهی ناو  ڕ .  ! هيچ گومان ناشتوان ک ئهب ۆشنبير

ت و زيانی   ت، تاريکفر دەب ، سمڕ سمڕ خهريکی هاوار و قيژە ب ب و ئاگای لهدەردی ميللهت نهب کت
ت ەد  زياتر     .له سوودی  ب

سهر دەخاته  روونناکهرەوە  تيشکی  خۆيهوە  ژياننامهی  له      لهتهک  فکری  و  سياسی  ديمهنی  چهندين 
کی باش زۆر له نزيکهوە بهشداری رووداوەکان بووە و   راق دا.. بۆ خۆيشی سهردەم کوردستان و ع
تی نهتهوەييدا ههبووە و چ لهسهر ئاستی کوردستان و   ی گرنگی له ئاشتی و سازدانی يهک دواتريش ڕۆ

راق دا کی ورد و بهديقه   .چ ع نهر ندەی خو ی    حهمهد  م  هسعوود  ت سهرنج دەدەم کهوا م به گشتی ه ههو
ڕانهوەی باسهکاندا  داوە   ڕەوی  له گ نهريش دەدات  بکات له  پ ئهوپهڕی ڕاستگۆيی و ڕاشکاوی. هانی خو

خی نهکهن.  ننهوە و چييان له چاکه و مهردايهتی لهدەست هات در تی و ڕاستگۆيی بم   به پاک

ندنهوەی  له بواری فيکردا شۆڕەسوا..  مهسعوود محهمهد   ری گهل مهيدانه خۆشهويستی مرۆڤ ، خو
ی  ژوويی ڕۆ بهتايبهت گهر    ت. بهوپهڕی قهناعهتهوە داکۆکی له ديد و ڕوانگهی خۆی دەکا  مرۆڤ و  م

وکردنهوەی نووسينهکانی ت لهسهر ب کردنهوە بهردەوام ب ناندا خاتری  ...نووسهرەکهی ب س لهزۆر شو
گهل   و  ژدادڕی  در له  گيراوە  نهر  ڕۆژی   ههر  ست.باسوخواخو  ، زانکۆ  کردنی  تهواو   دوای 

زەران ناوی به 12.6.1945 کی گرنگ لهسهر   له سهنديکای پار زەر تۆمار دەکرێ. چهند بۆچوون پار
کم نهبوو دەعوا بگرم، هۆيهکهشی  "  ئهم پيشه دەدەبڕێ:   زەری يهکسهر نهبووە پيشهم. مهراق کاری پار

تهوە   ٢٥١ل .ئهوە بوو شهرمم دەکرد مزە وەربگرم"  هته دەگهڕ بۆ کولتووری  کات  شاراوە نييه ئهم خهس
زان، ئهوان ههميشه بدە بوون نهک وەرگر کی تريش دەردەبڕێ که   . خ کسهدا، بۆچوون . ههر لهم کۆنت

که بۆ ناحهز و دۆستانی و ئهويش   که و پهيام م وی ژيان دەست پ  کات  وە زەری بۆ بژ که کاری پار
:    و   دەکات  کدار  " دە زەريم دەکرد فهلسهفهم له الوە بۆ نهدەخواستهوە، که خۆم ڕازی بم م من که پار

زەرايهتييهوەبم دەب ڕازيش بم به م که له ناوەڕۆکی پار ق ئهمهش حهقيقهت دەقو    کداريی خه هه
کدار. بهش    کنه  کيشی هی م کی دەعواکانمان هی جوتيار بووون بهش له فهلسهفهی الوەکييهوە. بهش

ی خۆم هيچ بهتهماش نهبووم ههلی تهسوييه بکهم به هۆی نانهوەی شۆڕشی چينايهتی. .  ٣١١ل    بهحا



بنهما و  ئهم چيرۆکه و له بهستی تۆمهت بهوەی مهسعوود اليهنگری دەرەبهگ و ئاغايانه، ب دوورەوە هه
ته سياسييهوە ههيه،   که ئهو دەم و بگرە ههتا ههنووکهش   بهداخهوەدوورە له ڕاستی و پهيوەندی بهو ئهق

ڕەو دەکرا و دەکرێ، شهڕی ناحهزی خۆت بهم چهقۆ کول   ب سوود    لهسهر زەمينهی واقعی کوردستان پ
ههرگيز   دەبينين  بکه. ههربۆيه  ناشيرينه  ههرە  ئامڕازە  تهندروستی  شينبوونی  و  ژينگهيهکی  زەمينهی 

  و ديالۆگ نههاتۆته کايهوە.   گفتوگۆ 

تهوە بۆ : "   ڕ ی باوەڕی من  مامۆستا مهسعوود به ديدی خۆی هۆکاری ئهم ب سهروبهرەييه، دەگ به پ
شکهوتنخواز لهو دروشمانهی هه ی دەگرت و ئهو ههنگاوانهی دەيهاويشت و ئهو  بهرەی چهپ و پ

وەنديی به واقيع و بهرژەوەند و پلهی خهبات و قۆناخی   کهاويشتنه ناوەکييهی دەينايهوە،يهک داوی پ ت
شکی ئهو خهباتکهرانهی وەها داگير کرد بوو   شييهکی ئايدۆلۆجی گيان و م ژووييهوە نهبوو. دەرو م

شايهتيی قاپيی گ  تی  سهد خۆزيم به دەرو ت. خهيا ت له دەفهزەنييهک دەب هيالنی، خۆ ههر نهب گو
هی چهپايهتی تهنافبازيی به ههواوە دەکرد که ئهگهر جيهانی تهسليم   بنهما لهسهر ههندێ ڕايه بهتاڵ و ب
له   ئاگای  بگهڕێ که هيچ  لهوە  ت.  کهنگ مهڕ دەدۆشر ت و  نر لم چۆن دەچ نهيدەزانی ش کرابايه 

نهيتوانی لهگهڵ خۆی  واقيعی ژيان و گوزەرا ن و بهرههم و ئهو حهق و حيسابانه نهبوو. تهنانهت 
ت.. لهسهر کاغهز دوژمن دياری دەکرا،له کووچه و بازاڕ و دەمی چاالکی يهخهگيری يهکتر   برادەر ب
دەبوون.. چهند وردە حيزب،که هيچ جوداوازييهکی ئهوتۆ له بيروڕاياندا نهبوو(...) ڕاستييهکهی باری  

يهت ويستی چاکه و گوزەرانی گشتی     ی لهوەدا نهبوو(جهماوەر)کۆمه وە به پ ت حيزبايهتی له کو بزان
لهدايک   ندنهوە  خو دەر  و  دەشت  تهوە،له  ن بخو ڕۆژنامه  نهيدەزانی  جهماوەر  ت..  دەدر هم  قه له 

ڕەکان له بريکاری / وەکالة ئهو جهماوەرە يهخهگيری يهکدی دەبوون بهنا وی  نهبووبوو، کهچی خهباتگ
 ٢٥٢حيزبايهتی".ل

نی "    1947-1946زستانی   دەکات و ناوی نه ی  ته ئهندامی پارتی ديموکراتی کوردستان و قبو دەب
و  هوشيار  چاالکی  مهيدانی  له  دەکات،  دروست  گرنگ  کی  وەرچهرخان ئهمهش  دەدرێ.  پ  ی   "

نی   وان سا ساڵ  7دا بۆ ماوەی    1952-1945ئهزموونداری ژيانی فکرييهوە. مهسعوود محهمهد لهن
وەتخانهی   ته خه و  دەچ بيرکردنهوە  و  ربوون  ف و  ندنهوە  ڕامانخو گهياندن   ت پ دروستکهردنو     . وخۆ 

س ی  ب و  وەک  فکری  بابهته  زۆری  کدانهوەی  ل و  بوونهوە  قو دوای  ماوەيهدا  لهو  ت..  ب بۆ  رووشی 
ئهم   ناو  و  ههسارە  ئهم  لهسهر  مرۆڤ  ی  ڕۆ و  بايهخ  و  گه  پ و  ژيان  بۆ  ڕوانين  ت فهلسهفييهکان، 

فکری      گهردوونهدا، تهمهنی  ژايی  در به  پاشان  که  ژێ  دەدەڕ فکرييه  کۆشکه  ئهو  بناغهی  بهردی 

: "    .چنينی بوو خهريکی هه وان  لهم ڕووەوە دە بۆ من بووە    ١٩٥٢ـ١٩٤٥حهفت زستانی سهخت ن
زۆرينهی   بهرانبهر  دواڕۆژم  قهناعهتی  و  بيروڕا  بنهمای  ت:  دادەڕشتر دا  ت بنيادەمی  که  کی  ب قا
کيشيان   ند ه کران  ه  گه زساتانهدا  ئهو  شهوانی  له  ن  وڕووژ مرۆڤ  بنهڕەتييهکانی  پرسيارە 

  :"نيات نران وەک که به عهرەبی نووسيبووميهکجارەکی ب

  قصاری العقل ان يتمتع عن تفسير االشياء التی ال يفهمها ولکنه يفسرها تفسيرات خاطئه.  ليس ـ ١ 

  ـ يفعل االنسان ما يعتقد انه مصلحه ماديه او معنويه وقد تکون مهلکه فی حقيقتها. ٢

الحا٣ والجتماعی..وليس  التاريخی  التطور  عامل  العقل  تتطور  ـ  کلها  الحيوانات  کانی  واال  الماديه  جه 
  کاالنسان النها جميعا تشابه االنسان من حاجاته الماديه االساسيه مثل الجنس والکل و لحمايه... 



سهنگاندني   شان و ئارەزووی هونهری موزيک و گۆرانی و توانی هه نهک هاتوويی  و ان ب ەهرەيهتی ل
کهوتووی مۆسيقای عهرەبی "ام کلثوم"  . بۆ نموونه باس  مهسعوود محهمهدە رەيهکی هه لهدەنگی ئهست

تهوە به عهرەبی"    1949له نهورۆزی    .دەکات  ن ک دەخو بۆ يهکهمين جار لهبهردەم جهماوەردا، گوتار
يانهی"   شهکانی  ک سهر  ته  د دواتر   . دەزان خۆی  دەمهی  ئهو  نووسينی  بهجوانترين  الشهداء"  تحية 

رەدا بۆمان ڕوون دەکاتهوە کهوا"مارف  سهرکهوتن" ی ديار و بهرچا وی ئهو سهردەمهی کورد له بهغدا. ل
ڕی پياوانی ئهرستۆکراتی وەک "ئهمين زەگی بهگ" و ئهو دارودەستهيهی نزيک له   جياووک"يش له پ

بووە  ئينگليز  به  زياتر  باوەڕيان  ياخود  بوون   .ئينگليز 
کۆشينی جۆراوجۆری مهسعوود فراوانه و زۆربه ی خۆی کردووە.  جموجوڵ و ت شی به قهناعهت و ئهق

ناوی بيری کردۆتهوە و کاری   يهک لهوانهی لهدەرەوەی خهباتی چهکداری ياخود بگرە و بهردەی خو
ک دەردەبڕێ:"   شکان و گيران و  کردۆتهوە. بۆيهکا لهم ڕووەوە بۆچوون خهبات ههر بريتی نييه له ت

  . ٢٦٣ل   ."بهستران

که،بۆ گهيشتن به وەک وتمان خهريک بوون  به هه ندێ اليهنی ژيانی مهالی گهورەوە،وەک کهسايهتييهک، بهردەباز
ی تهواو له مزگهوتی گهورە دەرنهچووە    17ژيانی مهسعوود محهمهد. مهالی گهورە له تهمهنی   يدا بۆ ماوەی يهک سا سا

هتی مهاليهتی له    18و عيشقی زانست و کهشفی غهيب دەروون و ههست و هۆشی داگير کردووە. له تهمهنی   يدا مۆ سا
ب  :  باوکم مهال بوو مهاليهک که بتوان له زانستهکانی ئيسالمهسعوود محهمهد دەنووس  .باوکييهوە پ دراوە مدا کت

نا / خهتيب بتوان به کوردی و عهرەبی و تورکی و    .دان و له زۆر پرس دا، ئيتهادی خۆی بهکار دەه ک ژ وتارب
نا بوو. مامۆستا چهند   فارسی قسه بکات و ب ئامادەکاريی و يهکسهر. مهالی گهورە له دەروون دا ئيمانی به حهق ه

سنووری به خۆی و کهسايهتی خۆيهوە ههبوو،  تايبهتمهندييهکی تريشی بۆ کهسايهتی باوکی د يار کردووە بڕوای ب
نه بهرههنگاوی مرۆی وەک  کی لهوانهی ب کهوت ک و هه وەست دا نهمابوو، کهرەسهی ههموو هه ترس و تهمای له د

ی هۆ ژووی گهالن تا د ژی تا زانستی سهردەم تا م شيار تا  خۆيهوە به زيادەوە ههبوو. ههر له زمانی پاراو تا ڕەوانب
ک   تهنانهت جار سنوور. بهگژ ناڕەواييدا دەچۆوە و مهاليهتی بهاليهوە ژوورووی ههموو پايهيهک بووە..  ری ب بو

گهيه دە : مهال خوا شهی ناوی مهال پيرۆزيی ئهم پ وانهی گووتۆتهوە، کات قوتابخانه لهکۆيه    21ڕۆژانه    .لهسهر ک
تهوە پشتيوانی ل دەکات و وتاری له ئ شکهش کردووە زانستی سروشت زانستی خودايه دەکر اههنگی کردنهوەياندا پ

ندووە بهخوا نازانی چی کردووە.     قاله و قهوەله گشتی ههبايه زانستی کيميات گهر نهخو

مهال گهورە دۆستی هونهر بووە وەک بههرە تهماشای کردووە حهزی له دەنگخۆشی بووە. وتهيهکی جوانيشی ههيه، که  
هاتو  "  نيشانهی ل ن بۆ هونهر بهگشتی و هی کوردی بهتايبهت و دە گۆرانی له  ويی و شارەزايی مهالی گهورە دەسهلم

دەدرا".    چهرخ  له  کۆيی  له   ، دەبوو  ه  گه مانی  سل له  دادەنرێ  ران  ئ کوردستانی  له  ديوی  تهمسيلی  يهکهم  کات 
شکهش دەکرێ، مهالی گهورە وتاری سهرەتای ئا ندەوە و ئاماژەی به سوود و  قوتابخانهکانی کۆيهدا پ ههنگهکهی دەخو

زگاکهی  ی ناوەنديی باشترين نمرە له زمانی ئينگليزيدا له چوار پار بايهخی شانۆ دەدا. کات مامۆستا مهسعوود له پۆلی س
 "  ، ن د دا  راق  بهريتانیباکووری ع رێپهيمانگای  بهدياری بۆ دەن کی  ب کت  " Through Space and Time   .

ت له ناڕۆک و زانستهکهی . مهال گهورە شارەزای  مهالی گهو رە داوای ل دەکات بۆی بکاته کوردی تا سوودمهند ب
تری دەکرد. مهليک   بی  نو ندەوە و لهو کهسانهی دەچوونه بهغدا، داوای کت زانستی سايکۆلۆژی بووە و بهردەوام دەيخو

تهوە و ياسين ه کردووە وانهی پ ب ی يهکهم ، داوای ل اشمی و ڕەشيد عالی گهيالنی و ئهمين زەگی بهگ بهتايبهت  فهيسه
يان له وتاری گرتووە. حکومهتی بهغدا   ژيان کردووە و گو نه کۆيه بۆاليی و له پشتييه نو داوای ل دەکات   1941د

نايکات دەربکات  ئينگليز  لهدژی  له ڕووی تهکليفهوە    .فهتوايهکی جيهاد  ناچاريی و  به  ته  دەب  1924ماوەيهکی کورت 
  " بووە؟.  تهئسيسی  تينوو ههزار جار ئهندامی مهجليسی  کی  بن درەخت بۆ  شم  ڕادەک ئاو  دار عهساکهم  نووکی  به  که 

هتی چوونه ژوورەوە بکهم له بهردەرگهی مهليک يان سهرەک وەزيران داوای مۆ لهوەی  ".   بهالمهوە بهشهرەفترە 
ح زە ته سهردانی و زۆر له پياوانی گهورەی کورد سهردانيان کردووە،(( سا بقڕان، ئيسماعيل حهقی شاوەيس د گی ساح

زی، کهريم   ندی بۆ دەخوا:" دەستی کهسم ماچ نهکردووە ئهمما به شانازييهوە دەستی تۆ ماچدەکهم". جهميلئاغای حهو سوو
  ری)).بهگی فهتاح بهگ و نهوەد سواری چهکدار، مهال ئهفهندی دۆستی گيانی بهگيانی بووە، شاکير فهتاح، زەکی ههنا



گهشتوو    1925مهالی گهورە يهکهم کهس بووە کچی خۆی ناردۆته قوتابخانهی کوڕان له   ندە کراوە و ت دا.   مهاليهکی ه
گری، ئهگهرچی زۆر گوشاری بۆ هاتووە و داوايان  تهوە ج بووە، زۆر سوور نهبووە لهسهر ئهوەی مهسعوودی کوڕی ب

گهکهی ڕادەستی مهسعوود ب کردووە دوای خۆی پ :"  ڕيزبهند دەکات  کات. مهسعوود محهمهد دوژمنهکانی مهالی گهورەل
شک وشکان و دوژمنانی کوردايهتی بووە".   کات کۆچی دوايی دەکات سهرلهبهری شاری  زۆردار، ئهفسانه پهرستان، م

لهتهواوی   سپاردن.  بهخاک  بۆ  دەبن  تهرمهکهوە  لهدوای  حکومهت  و  قوتابی  و  ميللهت  بروسکهی کۆيه  کوردستانهوە 
ودا له کۆماری کوردستان له مههابادەوە دەدرێ لهن درا، دوای مهرگی باوکی وا چاوەڕوان   .سهرخۆشی ل وەک ئاماژەی پ

. دوای مردنی ماميش   دەست تهوە. ل ئهو خۆی ل الدەدات و مامی بهو ئهرکه هه يی بگر کراوە مهسعوود محهمهد ج
دەچن : " ديسان هيوا لهسهر ئهم هه ر بار و لهم ڕووەوە دە ته ژ یرێ، ئهم جارەش ناچ شکمدا   خهيا   مهاليهتی له دڵ و م

ڕە دەکات:"  ڕيشهی نهبوو  يهک تاکه  ته دادوەر و باسی ئهم شارە بهم چهند د مانی دەب قهکهی ".  له سل ی خه جمووجوو
زياد به  ت  ب ديکهوە  کی  بار ههر  بازرگانی  چ  ڕامياری  چ  ڕۆشنبيری  ڕووی  له  بوو. چ  ديار  وە  پ زی  زوپ ه ەوە 

دەردەکهوت".ل شهن  و  تهڕەدەماغ  ت  ب ههبوو  شهوانهی  نانی  کی  کهس نهدەديترا.  شارەدا  لهو  هيی    ٢٦٩سهرکزە
نهر.  ته نو بژاردنهوە. دەب ته هه نهری شاری کۆيه بچ ز و ديارييهوە، حيزب داوای ل دەکا وەک نو گهی بهه بههۆی پ

  چهپهکان دژ دەوەستنهوە. 

کی شانۆيی  ل  کی کارامه دەتوان بيکاته کار نهر بژاردنه وا باس دەکات، دەره هم بهرههمهدا ديمهنی سهيری ئهو هه
ی توندی چهپڕەو و بهرەی کوردايهتی  و دواتر  تهلهفزيۆنی سهرکهوتوو . رۆژگار و چاالکييهکان بارگاوين به ملمالن

ی خۆی لهو مهيدانهدا ل  کۆشان و ڕۆ نهران / پهرلهمان دا  چمک له کار و ت هسهرەتای دەستبهکاربوونی له ئهنجومهنی نو
تهوە.  وتاری يهکهمی لهسهر   ڕ ی دەناسرێ. ئاخر ئهم مهيدانه   تووتندەگ ت، تهواو پ يدا زۆر سهرکهوتوو دەب دەدات، ت

ژی دەخاته بهرچاو يدا ههبوو، بايهخ و گرنگی بهدر دوانهکهی پهرلهمان  . پاش  پيشهی خۆی بووە و شارەزاييهکی باشی ت
کی   قهيی  لهسهر ههمان بابهت دەنووس و له ڕۆژنامهی"    ١٥وتار و دەکاتهوە.. ههر لهم  الدفاعئه " ی سادق البسام دا ب

کی تری گرنگی خۆی دەکات. لهم سهردەمه ديداری "   " ی ديارترين سهرۆک وەزيرانی نوری سهعيدقۆناغهدا باس له ڕۆ
ت. چهن ک دەخر راقی بۆ ڕ وان  ع گای ن ڕانهوەی بارزانييه دوورخراوەکان، کردنهوەی ڕ د داوايهکی ل دەکات:  گ

  کۆيه و ڕانيه. 

کی ب گيانی دەستی شورەوی و حيزبه  کۆمهنيستی و چهپهکان   لهو سهردەمه بزووتنهوەی ئاشتی خوازی ، که ئامڕاز
نهر:   بوو،  گهورە کرا بوو. لهمهڕ ئهم بزاڤهوە  بيروڕايهکی تايبهتی خۆی زانه بۆ بهرچاوی خو دەردەبڕێ که شايانی ڕاگو

ت، ئهوە نهب که ئاشتيخواز دەب "   ئهم بزووتنهوەيه ناوەڕۆکی نييه و جۆری خهبات ناگۆڕێ و هيچی بهسهرەوە نان
ت بۆ حيسابی ی ئارەزۆی اليهنی چهپ سهما بکات / بڕەقس و يهخه دوژمنهکانی بگر     ٢٨٥". ل چهپ به پ

ی حيزب، ئهوسای پارتييهوە که    رانه، به ئهدەبياتی زا بههۆی دەربڕی بيڕوڕای ڕاشکاوانهوە، دووريی له وابهستهيی کو
ت.به واتای ئهوەی ئهوەی مهسعوود محهمهد   زياتر مارکسييانه بووە، لهناو پارتيدا دەستهيهی بۆ دژايهتيکردنی دروست دەب

کی ديکه کانديد بک دەيکات تابوو بوو. بهم هۆيهوە سهرانی  ح م  هنيزب سهرەتا بڕيار دەدەن بۆ خولی دووەم، يهک ، به
چهوانهوە پارتی و کۆمهنيست   ت،  داوا  لهخۆی دەکهنهوە به خۆ کانديتکردن، ـ ئهمجارە به پ دواجار لهبهر ههر هۆيهک ب

کهوە پ ملمالن    ههردوو  لهبهر  دەرئهنجام   . بکاتهوە  کانيد  خۆی  مهسعوود  ـ  خۆی ڕەزامهندن  حيزب،  و  ن ناکۆکی  و 
. سياسهتيش  ن نهرايهتييهکی سهرکهوتووانه و به سوودی کورد دەقهب تهوە. مهسعوود محهمهد بهگشتی سهردەمی نو ش دەک
نا ئهو دەستکهوتانهيه کهوا له ئارادان... بۆيه دوور له بگرە و بهردە و هاواری ب  لهم بازنهدا سياسهتی واقيعی بهدەسته

رەدابينووسينهوەئاکام، بۆچوون ستی خۆيهتی ل   : کی لهمهڕ ڕۆژگارەکه دەردەبڕێ پڕ به پ

له    قوتابخانهيهک  کردنهوەی  بۆ  و سهرکهوتنم  دان  ت،ههو ندر بسهلم شم  ل بزانم و  بووم  دەبوو  نهر  نو که  من   "
يهکی کوردستان ههزاران ههزار جار بۆ کورد سوودمهندەتر و بهشهرەفرە له ناز و فيزی شانۆگه هوی الد رانهی قسه قه

دراوی تاوانبارکردنی پهيمانی ئهتالنتيک/ ناتۆ له ئاست پهيمانی وارسۆدا". ل بهالی باوەڕی منهوە که +"  +٢٩پڤ هه
هی وەزيران،مافی   ت.. کۆمه کخراوی وەک ئاشتيخوازی، سهنديکای ههر پيشهيهک ب ه،ڕ ف ڕەنگدانهوەی واقيعی ب

ت ی داخوازی بهرژەوەند و باوەڕيان    مرۆڤ..هی قوتابی ..هی دين و دنيا ب قهکه خۆيهوە به پ ويسته لهاليهن خه پ
ئهو  ساوە(..)  هه لهسهری  که  ت  ب بنهمايه  ئهو  دژی  که  بکا  سهما  وەها  تی  سازاندب حکومهت  نهک  ت  ب ڕسکا 

ر سايهياندا و ب ک نابن که له ژ کخراوانهی که حکومهتان سازيان دەدەن ههرگيز و ههرگيز خهريکی کار هناوی ڕ



ناوەڕۆک بايهخدارەترە بۆ ڕازاندنهوەی ئامانجی سياسی   تانهدا که درو(دروشم)ی ب نراون بهتايبهتی لهو و ئهوەوە هه
گرانی دروشمهکه به ميللهتی بدەن.      ٣٠١". ل لهو بهرههمهی که دەبوو هه

شچوون بکهين، گای مهدەنی و ههبوونی ديموکراسی و بهرەو پ م وايه گهر باسی کۆمه ڕەوی ئهم داخوازييه   پ دەب پ
کی تۆتاليتار دروست بکهن،  گهدا بگرن، سيستهم ت.دەست بهسهر تهواوی جومگهکانی کۆمه بکهين، حيزب و دەسه

ت بهناشيرنی زەق ببۆوە ی    .ئهو ئهزموونه شکستخواردووە له ئهوروپای ڕۆژهه ت ئهگهرچی به قه بلۆکی ڕۆژهه
کصرا مه ديکتاتۆر  پشتيوانی گهالن دادەنرا و ر وی گهورەی وەک ئاشتی جيهانی ههبوو، کهچی بهههموو پشتيوانی رژ

ی   راق بوو، سا ناوييهکانی داگيرکهرانی کوردستانيان دەکرد. شورەوی دۆستی بهعسی سووريا و ع ،که  1961و خو
راق بۆمبارانی کوردستانی کرد، فرۆکهکان ڕووسی بوون. ههموو ئهمانه وايان دەکرد،   هتی ع کی وەک دەو ڕۆشنبير

ت و به ئاشکرا دەنگی خۆی دەربڕێ:   دەنگ نهب ی    من مامۆستا مهسعوود ب ڕم پ درابايه دەهاتم له سا ئهگهر کۆترەی ز
ئاشتيخوازانی جيهانی   ١٩٦١ ئهو کۆترەم بۆ بهرەی  گ کوردستانی بۆمباردمان کرد  به فڕۆکهی م قاسم  که کهريم 

ب سهر به سا ی قه بیدەنارد و دەمگووت: ما     ٣٠١... ل ح

ک، مهيلی شهڕ و کوشتار و توندوتيژی نهبووە. گيانی پهڕگيڕی    کهوتی کهسايهتی وەک بيرمهند مهسعوود محهمهد هه
ت ههميشه بهالی ئاشتيدا شکاندوويهتهوە. خۆی لهم ڕووەوە گهل جار   دا نهبووە. له ههر کايهيهکدا بووب زی ت و شهڕانگ

هی تايبهتمهندی ميز :  جهخت لهم خا   اج و کاراکتهری خۆی دەکاتهوە و بۆ نموونه  دە

و "   تهبيات  اليهن  له  م.چ  دەدو ی  ل رەدا  ل که  نهبووم  پهڕگيرە  و  تيژڕۆيه  ئهو  بهخۆم  تايبهت  لهبهر زۆر هۆی  من 
بهالی   ههميشه  ت  ب زەرەوە  و  سوود  و  خراپه  و  چاکه  عهيارەی  و  فکرين  ت جۆری  لهاليهن  چ  و  ت  ب زەوە  مج

کهوە ژيان و هاريکارييهوە بوومهتهوە. ههرگ هتی پ کگهييشتن و مهس م بۆ قوربانيدانی ت يزاوههرگيز لهوانه نهبووم د
تم.   بهرەکييهوە بهتهمای سوودی گشتی ميللهت بووب ت، وەيا لهکوالنهی دووبهرەکی و س ئهنجام چووب خۆڕايی و ب
ر سايهی دروشمی   ی کوردەواری به گرتنی بينهقاقای يهکدی  لهژ نهشدا باوەڕم نهبووە که ڕووت و ڕەجا لهخهون و وڕ

     ٣٠٢دنيا فرۆشهوە پاڵ دەداتهوە لهناو بهههشتی شير و ههنگوين". ل شهڕ به 

زگارييان ل دەکات،   زەری بۆ ئاغاکان دەکات و پار ههر ئهم هۆکارە گرنگهيه کات ئهو ناوزڕاو کرا بوو،  بهوەی پار
بی خهباتی چ شتر ئاماژەمان به مهبهستی نهيارەکانی دا، ئهوانهی ئهم کارەيان خستبووە قا ينايهتييهوە،  له کۆتايی پهنجاکان  پ

تهوە  ش ناوی ڕوو دەدات. ئيدی مهسعوود محهمهد دەست دەک يهکانی پژدەر ،ههرای خو يهک له د   دا، لهکاتی تهسوييهی د
  . لهم پيشهيه

ش شۆڕشی     ته ناو حيزبهکهيهوە. کات بهرنامهکهيان ١٤پ ی تهمووز "کاميل چادرچی" داوا له مهسعوود  دەکات بچ
:  دەخ ی دە تهوە، پ ن دا نييهو له  !باسی کوردی ت : برايم ئهحمهد  :  دە تۆ شت بنووسه. ئهويش دە . چاردچی دە

لهسهر دۆزی کورد   ين بۆ الت. ڕۆژی دوايی بهجووته دەچنه سهردانی چادرچی لهوێ پرۆژەيهک  د کهوە  بهغدايه پ
ته مادەی  دەدەنه ناوبراو، دواتر که شۆڕشی ناوبراو ڕووی دا،   راق. له زۆر    ٣ناوەڕۆکی ههمان  دەب دەستووری کاتی ع

ن و قۆناغی تريشدا مامۆستا ژەری  بهياننامه و بيرخهرەوە و داخوازينامهکانی  کورد   مهسعوود،    شو نووسهر و داڕ
نموونه باس    . بۆ  ٣٢٢ههبووە و زمانی عهرەبيشی چاک زانيوە. له ل  شارەزايی  ڕووی ياساييهوە  له  بووە. لهبهرئهوەی  

کی تر دانيشتوون  نهری حيزب و چهند کهس ی کاکه حهمهی قانهقا لهگهڵ برايم ئهحمهدی نو ک له ما لهوە دەکات شهو
شکهشکردنيدا، بهرپرسانی حيز وگۆڕ   ببۆ داڕشتنی داخوازييهکانی کورد. نووسينهکه مهسعوود.  که دواتر لهکاتی  پ ئا

ن... ئيدی نا ستياندا دەه و کۆکييهکانی وردە وردە  لهگهڵ ئهندامانی حيزب و حيزبدا لهسهر بيروباوەڕ و ئهم  بهسهر هه
ست بهرەو تهقينهوە دەچ و چوون و داچوونهی هه ريی بهرژەوەند و ئايدۆلۆژيای  هه : " له زۆر باوەڕی سياسی و چاوەد

نهرانی   شڕۆيانهی نو ل    فهلسهفهی حيزب بوون"،فکری و فهلسهفيش جودا بووم له بير و بۆچوونی ئهو ئهندامه پ
تهوە تا ناوەڕاستی   ٣٢٤ ن ردا دەگاته دوو ڕيانی   ١٩٦٠. ئهم ناکۆکييه به پاراستنی پهيوەندی برايانه ههر  دەم . ئيدی ل

سوکهوت و ڕەفتار١٤جيابوونهوە. ئهوجا بهکاوەخۆ دەگاته سهر باسی شۆڕشی   و    یی تهمووز و" کهريم قاسم" و هه
هی حيزب و کورد له تهوە..  مامه ڕ ژوويی خۆی  لهگهڵ قاسم دا دەگ کی م يهدا. بۆ خۆی چهند ديدار شهاته نو   گهڵ ئهم پ

ی بهرەی چهپ و  تی قاسم، ملمالن گهر تهماشای ژينگهی سياسی  ئهو ڕۆژانه بکهين، دەبينين  لهگهڵ هاتنه سهر دەسه
وەی  پارتی کۆمهنيست   تهوە.  کوردايهتی که لهو سهردەمهدا کهموزۆر له چوارچ و پارتيدا خۆی نواندووە، خهست تر دەب

دان و ماسولکه   تی قاسم... ئهم هۆکارە وای کردووە ڕەفتاريشيان لهخۆباييبوون و  پۆزل چهپهکان نزيک بوون لهدەسه



هکانی خۆيدا گهل باسوخواست و چيرۆکی سهيروسهمهرەمان بۆ  ت. مهسعوود له کايهی جموجو وە ديار ب دەرپهڕاندنی پ
ن گهرمانهی ههرزانه،  به سيمای چاالکييهکانی  دەگ کی توندڕەوييانهی خو کڕا ناوەڕۆک و ڕووخسار تهوە. که بهت ڕ

ڕەو کراوە، بهردەوام بارگاوی بووە به زەبروزەنگ و ههميشه   ک بهرقهرا بووە و  پ ئهو سهردەمهوە ديارە. کهواته سياسهت
ژيی زۆر و کوشتاری گه نڕ ی چاوەڕوان کراوە، خو .ل   ورە بقهوم

گو  بژاردەی  هه له  ۆيه  مه ئهو  دووتوێ  له  بهتايبهت.  مامۆستا  هی  بووە،  اليهن  و  کهس  زۆر  خهمی  ته وئهمهش 
ستگه  تهوە.  ئينجا دەگاته و کی تری ڕۆژگار و ڕووداوەکانی ڕوون دەب ت، چمک بهنرخهکانی،که  دواتر بهرچاو دەکهو

ناوە. ئهويش سهرەتا  بهزم و ههرای  ههرە گرنگهکهی ڕاستهوخۆ پهيوەسته به کوردەوە   ک ه ژوويهکی درەوشاوەی پ و م
ی ئاغا و عهشيرەتهکانه.  گيرسانی شۆڕشی ئهيلوول و ڕۆ ش هه   ڕۆژانی پ

کی تايبهت  کی تهواو جياواز نيشان دەدات له بهرانبهر شۆڕشی ناسراوی ئهيلوولدا و بۆچوون ست و مهسعوود محهمهد هه
واوی و ئاژاوە و بگرە  ڕاستييهکهی ئ"    :دەردەبڕێ ژووی ڕووداو دەب سهرەتای ش هگهر وردبينی له ديارکردنی م

سانی مهحموودەوە دەست پ بکات نهک يازدەی ئهيلوول . ئهو ڕۆژە دەست نيشانهی ئهيلوول سهرەتای   ببهسته له هه
ژوو ت بۆ ئهو م .کهواته ڕۆژی    ٣٦٣ل  .  "ەبزووتنهوەی لهشکر و فڕۆکهکانی حکومهته،ڕەنگه يهکی حوزەيران لهبار ب

گيرسانی شۆڕش   دا  ١١هه هتی شۆڕشی ت زی ياخود بنهما و خهس ز و پ رەدا،ه هيه،چهمکی شۆڕشيش ل ی ئهيلوول هه
  : کی تردا دە ن ت. له شو ناوە! نهک کورد ڕابووب رشيان ه ون و ه نييه. ئهو ڕۆژە ئهوانی دوژمن و داگيرکهر جو

گيرسانی سهرلهبهری ئهو ههر مه له سۆنگهی دەرچوونی فهرمانی گرتنی سهرۆک عهشيرەتهکانهوە وانهيهکی هه
تهوە کی بيويستبايه ڕاستی و واقع له خۆی نهشار دا بوو بۆ چاو يهتی و ڕامياريی لهگه   .  ٣٦٢. ل کۆمه

بارزانی س تهنانهت  ل بنرێ،  ناوی شۆڕشی  نهبووە  لهکايهدا  زەمينهی شت  بۆچوونه دەری دەخهن که  دوو  هرەتا ئهم 
دەنگ بووە، تا دەڤهرەکهيان بۆمباران کراوە. ئهوجا ههرا و بگرە و بهردەکه بهرەو چلوورەبهستنی شۆڕش  ههنگاوی  ب
ستی خراپ و نهيارانهی چهپی کورد. ئهوان   و ناوە.. ناخۆشترين يادەوەری ئهم ڕۆژانه،الی مامۆستا وا لهگهردنی هه

گانه بووە.  کردەوەکانی قاسميان پ ڕەوا بووە و کورد و    بزاڤهکهيان پ  پياو و دەستی ب

گرتووە.. لهسهر ناوەڕ  1963-1962زستانی    ک دەبين دروشمی ئۆتۆنۆمی هه ڤۆک ڤۆکه و له  باری ۆب کی ئهم ب
   ": وە ئهگهر سوور بن سهرنجی خۆيه قسه لهگهڵ سهرانی پارتی دەکات و دە به ههندێ له ڕابهرانی حيزبم گوت، ئ

ن و پهککهوته ببن،چونکه " ز "  ئۆتۆنۆمی لهسهر ئهو دروشمه لهوانهن به قورسايی قورسايی داخوازييهکانی دابه
کخستن بۆ ئاسانکرد ی بوون و بهيهکتر ڕازی  وەکوو ماڵ ڕ ک حا کی برايانه و ل نی گوزەران و کار ڕاپهڕاندن تهرتيب

" هکهيه.  چهپۆ شهڕە  و  کوتهک  نهک هی  وەک  سهربهخۆيی بوونه  ئۆتۆنۆمی  م  به خزمه  گرتن  هه لهگهڵ چهک   "
(...) ئهو دروشمه زۆر نهشه ت بۆ چهندين ليوا و قهزا و ناحيه به دۆستايهتی دەب کايهوە چونکه دابهشکردنی و

ت" . کی عاتفی بوو پتر لهوەی داخوازی قۆناغ ب   .    ٣٦٩ل  دروشم

تهوە قسه لهسهر ناکۆکييهکانی مهسعوود بکات لهگهڵ ن رەدا مهودای گفتوگۆ بۆ شرۆڤهکار نام ی فکری  ل ،که  تيدارپا  ه
بوون بهرپرس  ی  ل له سهرانی حيزب  ک  بيرکچهندان بنۆڕن چهندايهتی و چۆنايهتی  ئاخر  لهگهڵ  .  ردنهوەی مهسعوود 

کی تری تۆخی جياوازی  کتر دوورە. ناوەڕۆک و مانای بۆچوونهکانی ئهم جيهانبينييه، ه وانيان چهند ل حيزبدا مهودای ن
  بيرکردنهوەی مامۆستايه لهتهک سهرانی حيزبدا،که دەکاته  کوردايهتی و ناکوردايهتيی. 

م وان  ن ناکۆکی  و  ساردی  کرد  لهوە  ئهم   سعوودهباسمان  سهرباری  دەبوو.  گهورەتر  دەهات  تا  دەالقهکهی  حيزب  و 
ی   کی    ١٩٦٣ههقيقهتهش، سا ته بهغدا، بۆ گفتوگۆ    ٤شاند ت له ،  کهسی دياری دەکرێ بچ ک دەب مهسعوود محهمهد يهک

گه و گرنگی ناوی ئهو ڕۆڵ گهی ئهوەيه پ تو    شاندەکه.. ئهمهش به ه سهنگی  هی ئهوە نهبوو فهرامۆش بکرێ و بخر
زەوە. لهو نان به   پهراو سهروبهندەدا کۆمه چاالکی ئهنجام دەدات و بهشداری دانووساندنی گرنگ دەکات و بۆ کۆتاييه

شهکان سهرەتا    ،ک وەک  تهوە.     ن دەم ئاکام  ب  دەدات  و حکومهت  حيزب  و  عهشيرەتهکان  وان  ن ميانگيريی  ی  ههو
رەدا تبايهخمان به گرنگی ئهم گهشتی ژيانه دا،   تهوە ،چونکه  ل ت بايهخی زياتر دەدرەوش نهر دەکهوێ بهسهر باس  اب خو

ڕانهوەی ئهو تۆدا  شهات و گ تهوە.   ، ههرگيزو پ نی ديکه نايان بين   له شو

ی   دين(   ١٩٦٠سا راقی له ڕۆژنامهی  "الحرية" دا که قاسم حمودی دەری    )د. عهبدولرەزاق مح کهسايهتی دياری ع
) وتارە و دەکاتهوە، ڕوو له نهتهوەييه کوردەکان دەکات. (مامۆستا هيچ کام لهم دوو کهسايهتييه ناناس ک ب   کهدەکرد، وتار



کی بهه : بابهتی و به ويژدانهوە نووسراوە. مهسعووديش به وتار ز و ناوازە وەک مهسعوود دە کی بهپ ز و به زمان
ی   دا بووە و ڕەخنهی تونديش له ه می دەداتهوە. وتارەکهی  کۆمه قسهی سهر به کوردايهتی و مافی نهتهوايهتی ت وە

کدا به ناوی  ل   حهکيم کاکهوەيسمارکسايهتی ناو پارتی. ـ ئهم وتارانه   کردوونی به کوردی   )دەمودوی هزر(ه دووتوێ کتب
په هم  ـ پاش ت قه،حيزب/ پارتی و ڕژنامهکه و ڕابهرە قه وبوونهوەی ئهم وتارە به دوو ئه ڕبوونی دوو ههفته بهسهر ب

دين و حمودی و   رش بردن بۆسهر مامۆستا مهسعوود و مح بهدەستهکانی پارتی به ههموو دەکهونه سهر نووسين و ه
تی   ڕيی رەجع ڕی و پالنگ به ئاژاوەگ الحرية. ئهم کارە   ته  ڕۆژنامه  دەدر شهکه  دەدەن.  ک هم  له قه کورد و عهرەب 

ل و  به  ته سهردانی مهسعوود محهمهد له هوت ،  دەچ   مهحکهمهی عورفی. عهبدولرەزاق خۆی سهرۆکی عورفی دەب
  : ی دە ی قورئانت به چاکی ههزم کردووەهۆی سهرسامی به زمانه خهست و بهرزەکهی پ مدا پ . مامۆستاش لهوە

 : تمهوەڕەنگه خ" دە ندب دەفکريوم لهوەی خو ت. من پتر ت   . "هتمم نهکرد ب

پهڕبوونی  ساڵ بهسهر ئهم چيرۆکهدا، له ئاههنگی گفتوگۆکردن لهسهر المهرکهزی شاندی کوردی نيوەڕۆيهک  3 دوای ت
لهگهڵ مهسعوود   لهکه و   ۆنی هوت ته سا د ک  فوئاد عارف. پياو داوەتی   ل بهغدا دەبنه  بهيهکتريان له هوت محهمهددا 

نن ئهوە مهسعوود و ئهوە قاسم حمودييه. مام جهالل،که ئهويش ئهندامی شاندەکه و يهک له وتار نووسهکانی حيزب :  دەناس
ت سهری دەسووڕم و چاوی  لهم چاکو چۆنی و يهکترناسينهی مهسعوود و قاسم    . ناوبراوبوو دژی ئهم بهرەيه! ئامادە دەب

ن و ڕوو دادەچهق وە يهکترتان نهديوە؟.زەق  : بۆچی ئ دەکات و دە  له وتارەکانی بانگاشهی ئهوەی    يان ت ئاخر ئهو 
شکهوتنيش خهونی  شکهوتنن و ئايديا و نموونهی پ کهڵ کردووە و دژی پ دەکرد،که کۆپهرستی کورد و عهرەب دەستييان ت

لی شوورەوی بوو..  راقی ديموکراتی به مۆد   زڕی ع

  

 


