ڕاگهياندن کی گرنگ لهﻻيهن کهمپهينی بهرگريکردن له
شهڕی پارتی و پ ک ک
و

به گهييهکی گرنگی م ژوويی
سهبارەت به پهيوەست بوونی ميرنشينی ئهردە ن
به خهباتی سهربهخۆييخوازيی ئهمير بهدرخان
)سا ی (١٨٤٨

ئهو به گهنامانهی خوارەوە مامۆستای ز دەبهڕ ز جهنابی عبدالرقيب يوسف پ شکهشی ما پهڕەکهمانی
کردووە و ئ مه به سپاسی زۆری ئهو مامۆستا د سۆزەی گهلهکهمانهوە ،ب ويان دەکهينهوە.
بڕگهی ئ ستای م ژووی کوردستان بهتايبهت باشووری و تهکهمان لهوپهڕی گرنگايهتيدايه .لهﻻيهکهوە
حکوومهتی داگيرکهری تورکيا به ئاشکرا نزيکهی  ٧٠بنکهی سهربازيی له باشوور ج گير کردووە،
ڕۆژانه له ئاسمان و زەوييهوە بۆمباران و تۆپبارانی ناوچه سنوورييهکان دەکات و پۆستا ی پيسی
سهربازەکانی ڕۆژبهڕۆژ له پ تهختی ههر م نزيک دەبنهوە؛ له ﻻيهکی ديکهشهوە حکوومهتی تورک و
سوپاکهی به ئاشکرا خه ک له گوندەکان ڕاوەدوو دەن ن ،ماڵ و مهزرا و ڕەز و باخهکانيان دەسووت نن
و دارستانه لهم ژينهکان دەبڕن ،له وە می ئهو پرسهشدا که چۆنه له خاکی و ت کی ديکه ئهو تاوانه
1
چهپه نه بهڕ وەدەبهن ،دە ن "خاکی خۆمانه و زەوييهکانمان کڕيوە"!

 . 1ئهوە فهرمايشتی وەزيرەی دەرەوەی تورکيا بوو له ماوەی سهردانی چهند مانگ پ ش ئ ستای بۆ شاری ههول ر ،به م سهری نرايهوە و
لهبهر ههر هۆکار ک بووب ت ،له م ديای کورديدا ڕەنگی نهدايهوە.

گرژييه دەسکردەکانی تورکيا له سهر سنووری دوو و ت ،دياردەيهکی کوتوپڕ و ب بهرنامه نييه .پﻼنی
سهرەکيی ئهوان کشانهوەيه له پهيمانهکانی دوای شهڕی يهکهمی جيهانی و خواستی ئهردۆغانه بۆ
داگيرکردنی 'ويﻼيهتی مووسڵ' واته ههموو خاکی ئ ستای ههر می کوردستان .ئهردۆغان بهو ههو نهی
وا له بهری ڕۆژئاوای خاکی تورکيا )قوبروس و يۆنان( دەيدات ،دەيهو ت ئهمريکا و يهکيهتی ئهوروپا
مهجبوور بکات له بهرانبهر چاوپۆشی کردن لهو خواستانهی ناو خاکی ئهوروپای ،چرای سهوزی
داگيرکردنی خاکی ههر می کوردستانی بۆ هه بکر ت ،ئاشکراشه ههر بهوە ناوەست و پهل بۆ
کهرکووکيش دەهاو ت 2.ئهو ئهزموونه ئهتاتورکيش سهد سا ک پ ش ئ ستا کردی و ت يدا سهرکهوتوو
بوو.
بهربهرەکانی کردنی ئهو سياسهته گ وانه ،يهکڕيزی و يهکدەنگی و خهباتی ب وچانی کۆمه نی
گهلهکهمانی پ ويسته .ئهمڕۆ بارودۆخی کورد لهچاو سهردەمی ش خ مهحموود و م جهر سۆن و م جهر
نۆئ ل گهل ک جياوازە و ئهگهر حزبه سياسييهکانمان له جياتی شهڕە دەندووکهی يهکتر  ،بتوانن بهرەيهکی
يهکگرتوو پ ک ب نن و سياسيهت کی سهربهخۆی دوور له خۆ بهستنهوە به داگيرکهرانی خاک ڕەچاو
بکهن ،به د نيايی دەتوانن ههو هکانی ئهردۆغان پووچهڵ بکهنهوە.
*****
ههر لهپهيوەندی ئهو يهکيهتی و هاوپشتييهدا ،خا کی گهل ک گرنگی م ژوويی لهوبه گهنامانهی
خوارەوەدا بهرچاو دەکهو ت که ج گهی دەرس وەرگرتنی ههموو ﻻيهکمانه ،ئهويش ﻻپهڕەيهکی کت بی
م ژووی ش خ محهمهدی مهردۆخه سهبارەت به ڕاپهڕينی ئهمير بهردخان له باکووری کوردستان و
ڕاگهياندنی حکوومهتی سهربهخۆی کوردستان له سا ی ١٨٤٤ی زاي نيدا .مهردۆخ باس له 'حلف مقدس'
يا پهيمان کی پيرۆز دەکات که ئهمير بهدرخان بهئامانجی سهربهخۆيی کوردستان لهو سا نهدا پ کی ه نا
و لهﻻيهن زوربهی زۆری مير و بهگلهر و سهرەک هۆزانی کوردەوە پ شوازيی ل کرا ،گهرچی
يهزدانش ری برازای و خهزوورەکهی واته ميری ههکاری دژی وەستان و بوونه يهک له هۆکارەکانی
ت کشکانی ئهو ڕاپهڕينه شکۆمهندە و هه وەشانهوەی بهرەی يهکگرتووی کورد .به م حکوومهتی
پ نهزانی تورکان ماوەيهک درەنگتر له پاداشتی ئهو خۆش خزمهتييهدا خراپتر لهوانی بهسهر يهزدانش ردا
ه نا و له ئهنجامدا ههم ئابڕووتکاو بوو و ههم گيانی لهدەست دا.
ئ مه له ڕ گهی ههند ک سهرچاوەی م ژووييهوە ئاگاداری پانتايی حکوومهتی ئهمير بهدرخان ههين بۆ
نموونه ،دەزانين که "گهيشتۆته ساب خ"يش 3تهنانهت ئهو نهريتی کوردخوازييه ماوەيهکی زۆر
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درەنگتريش له بنهما هی سهردارانی موکريدا ههر ما.
به م واههيه زوربهی زۆرمان نهمانزانيب ت و نهمانبيستب ت که بنهما هی ئهردە نييهکانيش لهگهڵ ئهو
'پهيمانه پيرۆزە'ی ئهمير بهدرخان کهوتوون و بهگو رەی ڕاگهياندنی مهردۆخ له م ژووەکهی خۆيدا،
 . 2ئهوانه سهرباری سياسهتی دژی کوردييهکهی تورکيان له ورم و ئازەربايجانی ئ ران که ههند ک حزبی ز دەڕۆی توندوتيژيکاری
بهرداوەته گيانی کورد له شار و گوندەکان و مهترسيی ڕۆژانهيان خستۆته سهر ژيان و ماڵ و م کی کورد له ناوچهکه.
 3ئهمين زەکی بهگ" ،خۆﻻسهيهکی تاريخی کورد و کوردستان" ،بهرگی يهکهم
 4سهردار حهمه حوسهين خانی سهردار موکری ) (١٩١٤ – ١٨٨٠له ماوەی ه رشی عوسمانييهکان بۆ سهر ئ رانی سا ی  ١٩١٤دا ،سهری
خۆی لهسهر ئهو خواسته پيرۆزە دانا ووەک دەرئهنجامی کارەکهی ،له داری ب دادی عوسمانييهکان درا.سهردار حهمه حوسهين خان نزيکهی
 ٧٠ساڵ دوای ئهو ڕاپهڕينه له نامهيهکدا که بۆ گۆڤاری 'ههتاو'ی چاپی ئهستهمو ی نووسيوە ۆ له ژمارە  ٣ی سا ی  ١٩١٤ی گۆڤارەکهدا ب و
بۆتهوە ،نووسيويهتی" :ئهو ميلهته ]ميللهتی کورد[ له پ شدا له ههموو ميلهتان مهشهوورتر و ئازاتر بوو ،ئهوڕۆ بهدبهختی ڕووی ت کردووە ....
به کوو ئينشائه کورديش ب ته عهرسهی تهمهدون و به زمانی خۆی نهشری مهعاريف و تهئليفی کت ب و تهئسيسی مهدارس بکا"....

خهسرەوخانی ناکام )) ١٨٠٥؟(  (١٨٣٤ -کوڕی ئهمانو خانی ئهردە ن ) 5(١٨٢٤ - ١٧٦٦لهگهڵ
پهيمانهکه کهوتووە.
ئهو ههوا هی مهردۆخ دوای يهکهم ب وبوونهوەی بهرگی دووههمی م ژووەکهی لهبهرچاوی ههموومان
بووە ،به م واههيه خه ک کی گهل ک کهم سهرنجيان داب ت و ئهگهريش خو ندب تيانهوە ،له
گرنگايهتييهکهی ت نهگهيشتوون و ههربۆيهش نهکهوتۆته بهر ل کۆ ينهوە و هه سهنگاندنی پسپۆڕان يان
ئهگهر کهوتب ت ،خه کان کی کهم بينيويانه.
ههو ی مامۆستا عهبدالرقيب و هاوکارەکانی له بهيانی سهبارەت به "کهمپهينی  ١٧مليۆن کهسی بۆ
پاراستنی شو نهوار وکهلتووری شارستانيی کوردستان" ،که ڕۆژی  ٢٠٢١/٦/٢٥ڕاگهيهنراوە و
کۆپييهکهی گهيشتۆته دەستی ئ مهش ،ئهو بابهتهی به باشی زەق کردۆتهوە و ئهو يهکيهتييه نهتهوايهتييهی
پيرۆز کردووە ،به هيوای ئهوەی ڕ بهرانی سياسيی ئ ستای کورد دەرسی ل وەربگرن و بهرەو شهڕی
نگريسی ناوخۆ نهئاژو ن.
ئهوەی له خوارەوەدا دەکهو ته بهرچاوتان دەقی ڕاگهياندنی کهمپهينهکهيه هاوڕێ لهگهڵ پهيوەستهکانی،
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که يهکيان کۆپيی ﻻپهڕە پ نج له بهرگی دووههمی م ژووی مهردۆخه به فارسی.
پيرۆز ب ت يهکيهتی و هاوپشتيی گهلی کورد دژ به پيﻼنی داگيرکهرانی خاکهکهمان.

ما پهڕی ڕۆژهه ت – بۆکان
٢٠٢١/٧/١٩

 5له ماوەی دامهزرانی کۆماری کوردستان )سا ی  ١١٣٢٥ی ههتاوی و  ١٩٤٤ی زاي نی(يشدا ناوچهی ئهردە ن باوەکوو بهش ک له
حکوومهتی کۆماريش نهبوو ،به م بهش کی زۆر لهخه کهکه د يان ﻻی بوو و ههوا کی ب وکراوە له
 . 6بهداخهوە وەرگ ڕاوی کورديی ئهو بهرگهی م ژووی مهردۆخمان لهبهردەستدا نهبوو و وەرگ ڕاوەکهی بهڕ ز عهبدولکهريم محهمهد
سهعيديش )چاپی سا ی ١٩٩١ی بهغدا( که بهدەستمانهوە بوو ،تهنيا بهرگی يهرکهمی کت بهکهی گرتۆته بهر ،گهرچی دوور نييه دواتر بهرگی
دووههميش کراب ته کوردی و ئ مه ل ی ئاگادار نهبين.

