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كةشكؤلَ
مةمحوود ثاشاى جاف
بةرطى يةكةم

ئامادةكردن و ل َيكؤلَينةوة

دكتؤر حةسةن جاف
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مةمحوود ثاشاى جاف و كةشكؤلَةكةى
كةشكؤلَ
ِرؤ َل
جاف
مةمحوود
فةرهةنطيى
ثاشايةكةى
جاف و
سياسي وثاشاى
مةمحوود

ر َ
ؤل سياسي و فةرهةنطيى مةمحوود ثاشاي
ِ

جاف
حةسةن كةريم جاف
د.
د .حةسةن كةريم جاف

ث َيشةكى:
ث َيشةكى:

قةدرى ز َي ِر الى ز َي ِرنطةرة
نطةرة
شاد الى ز َي ِر
قةدرى ز َي ِر
سةجادي لة نووسراو َيكى بآلونةكراوةيدا بؤ ث َيشةكيى م َيذووى جاف ء مةمحوود ثاشا
عةالئةدين
ِرةوان
َ
َ
َ
َ
َ
ثاشا
مةمحوود
ء
جاف
ذووى
ي
م
شةكيى
ي
ث
بؤ
بآلونةكراوةيدا
كى
ي
نووسراو
لة
سةجادي
عةالئةدين
شاد
ةوان
كة ِر
خوال َيخؤشبوو حةسةن فةهمى جاف نووسيوية و ه َيشتا دةستنووسة ،دةل َيت :نةتةوةى كورد كةلةثياوى
َ
َ
ةثياوى
بةرضاوىكةل
نةتةوةى كورد
ميللةتةكانىدةل َي
كة لةدةستنووسة،
طةورةثياوانةىشتا
ئةونووسيوية و ه َي
بووة،جاف
فةهمى
خؤشبوو
كة
تؤدا
من ء
تَ :يستا لة
تردا ئ
حةسةنثةيدا
بريى ت َيدا
خوال َيشري يا
خاوةن
ئةوة خاوةن قةلَ
بآ؛ ء تؤدا
بةرضاوى من
ئةوَيستا لة
تردا ئ
ميللةتةكانى
طةورةثياوانةى كة لة
بةرضاومان ،ئةو
نة ثةيدا بووة،
بريى تد ََييدا
شري يا
وةك ك َ
ئةطينا
دميةنانةيان ون
شتووة
ةمةكانيان نةيانه َي
هةلَطورد
خاوةنيوى
َ
َ
َ
َ
َ
َ
بآ؛ ئةطينا
دميةنانةيان ون
نةيانهيشتووة ئةو
قةلةمةكانيان
كةلخاوةن
بةرضاومان،ئةوئةوة
ئةطةردينة
هةلطورد
وةك ِركيوى
دةست
بةرهةمةكانيان
بنووسرايةتةوة ء
ميللةتةكةمان
ةثياوانةى
كردةوةكاني
استيدا-
لةَ
َ
دةست
بةرهةمةكانيان
ء
بنووسرايةتةوة
ميللةتةكةمان
ةثياوانةى
كةل
ئةو
كردةوةكاني
ئةطةر
استيدا-
ر
لةِ
َ
نيشان بكراية و خبرايةتة بةرضاومان ،لةوان كةمرت نةدةبوون .ثيش سةجادى بة ضةندين سال شاعريي مةزن ء
نيشان بكراية و خبرايةتة بةرضاومان ،لةوان كةمرت نةدةبوون .ث َيش سةجادى بة ضةندين َ
شاعريي مةزن ء
سال
َ
مةمحوود
كةشكؤلَةكةى
"ثريةميد" ئةم حةقيقةتةى دةرك كردبوو و بة ثةرؤشةوة داواي ضاثي
نةمرى كورد
«ثريةمي َد» ئةم حةقيقةتةى دةرك كردبوو و بة ثةرؤشةوة داواي ضاثي كةشكؤلَ
َ
مةمحوود
ةكةى
كورد
نةمرى
ثاشاي جافى لة بنةمالةى جاف كردووة و سةرزةنشت َيكى توندوتيذى نةوةكانى مةمحوود ثاشا و سةرجةمى
َ
بنةمالَ
سةرجةمى
مةمحوود ثاشا و
نةوةكانى
بؤض َيكى
سةرزةنشت
كردووة
جافىجاف
بنةمالةى
ثاشايةىجافى لة
ثاشاي
مةمحوودى
نادةنِ ،رؤحى
توندوتيذىلةضاث
كةشكؤلَةكةى
بةووهؤيةوة
كردووة،
بةطزادةكانى
َ
َ
مةمحوودى ثاشاي
نادةنِ ،رؤحى
جافى كردووة،
بةطزادةكانى
بنةمال
مةمحوود
سةرزةنشتةكةيدا
لةضاثنن .لة
ةكةى بطةي َي
كةشكؤل كورد
هؤيةوة ءبؤضفةرهةنطى
بةو ئةدةب
شايانيش بة
خزمةت َيكى
ثآشادةىبكةنةوة،
َ
َ
مةمحوود
بطةيي ِرنن.
بة كورد
فةرهةنطى
ئةدةب ء
دادةنآكىو شايانيش
وةجاخكو َيرخزمةتي
بة بكةنةوة،
ثآشاد
كتان
سةرزةنشتةكةيدا كت َيب َي
ووثيةلة فرؤشراوة .ثارةي
شةسصةد
ئةوتؤى بووة
دةفةرموآبةكت َيبى
ثاشا
َ
َ
ثارةي
فرؤشراوة.
ووثية
ر
شةسصةد
بة
بووة
ئةوتؤى
بى
ي
كت
دةفةرموآ
و
دادةنآ
ر
ي
وةجاخكو
بة
ثاشا
ِ
َ
ناذميدرآ زات َيكى وةك مةمحوود ثاشا عومر َيك سةرف
بدايةِ ،رؤحي ئةم زاتةتان شاد بكرداية .ئةمة بة كةم
َ
َ
َ
ك
ي
عومر
ثاشا
مةمحوود
وةك
كى
ي
زات
درآ
ناذمي
كةم
بة
ئةمة
بكرداية.
زاتةتان شاد
بآ،ئةم
بةخةسارؤحي
ةنج بدايةِ ،ر
بكا َيبو َي ِركتان
كت
قةدرناسان ئةم خزمةتةي كردووية لة هةموو شو َينةوارى بابان و
ندةوةران و
الى خو َي
بآ ،الى خو َيندةوةران و قةدرناسان ئةم خزمةتةي كردووية لة هةموو شو َينةوارى
زياترةبةخةسار
بابةئةردةآلنو ِرةنج
سةرف بكا
ئةمما ...؟
ئةمما ...؟
بابةئةردةآلن
بابان و َ
نووسراوة بةنرخةكةى كؤتايي ثآه َيناوة .واديارة خوال َيخؤشبوو حةسةن
زياترةئةممايةك
مةزن ،بة
ثريةميدى
َ
َ
َ
خؤشبوو
ئةمخوالي
واديارة
كؤتايي ثآه
بةنرخةكةى
كة مةزن،
ثريةميدى
َ
حةسةند
ثريةمي
نووسراوةى
ناوة.استيى
دةركىي بة ِر
ثاشاية،
نووسراوةمةمحوود
ئةممايةك كو ِرةزاى
ئةديب ءبة نووسةر و
فةهمى جاف
َ
استىد
ثريةمي
نووسراوةى
ئةم
استيى
ر
بة
دةركى
ثاشاية،
مةمحوود
ةزاى
ر
كو
و
نووسةر
ء
ئةديب
كة
جاف
فةهمى
ِ
ِ
َ
ثريةميدى كردووة ،بةآلم -ئةوى ِر
كردووة ،بؤية بة نامةيةك كة دةقةكةي َليةدا تؤمار دةكةم ،سوثاسي
سوثاسيئةو َ
ثريةميِرداستى
كردووة ،بةآلم
ثريةمي
دةكةم،
دةقةكةي َلي
خوالَ كة
نامةيةك
كردووة ،بؤية بة
استييةي-ئةوى َ
كةم
دىث ِر لة ِر
تؤمةتة
بارى طرانى
تؤمار جاف
حةسةنةدافةهمى
يخؤشبوو
سوثاسطوزاريى
بآ-
َ
َ
ثريةميد
طرانى ئةو تؤمةتة ث ِر لة ِراستييةي
بارى
جاف
فةهمى
حةسةن
يخؤشبوو
خوال
سوثاسطوزاريى
بآ-
َ
ثريةميد:
ناكاتةوة .ئةمةيش دةقى نامةكةى حةسةن فةهمى جافة بؤ
َ
كةم ناكاتةوة .ئةمةيش دةقى نامةكةى حةسةن فةهمى جافة بؤ ثريةميد:
21ى حوزةيرانى  ،1943هةلَةجبة
21ى حوزةيرانى  ،1943هةلَ
دانشمةندىةجبة
فاضـــأل و هونةرمةندى نابيغةى دةوران سةعادةتى حاجى تؤفيق بةط ثاش
ئةديب ء
ثاش
بةط
تؤفيق
حاجى
سةعادةتى
دةوران
نابيغةى
هونةرمةندى
و
فاضـــأل
دانشمةندى
ء
ث َي ئةديب
شكةشكردنى ئيحرتامات و ئيخآلص َيكى بآثايان هةميشة تةمةننام لة خوا هةية كة هةتا موددةت َيكى در َيذ هةر
لةمدر َيذ هةر
تةقديركارَيكى
هةتا موددةت
هةمووهةية
تةمةننامكةلة خوا
بآبةشهةميشة
بآثايان
ئيخآلص َيكى
ث َي
فيكرةدا
كةكى
كورد َي
نةبآ .ئةمينم
ئاتةشينت
ئيحرتاماتقةلَوةمى
شكةشكردنى كورد لة
بذين و ميللةتى
َ
تةقديركار لةم فيكرةدا
كوردلة َيكى
مةقالةكة هةموو
ئةدةبياتى،ئةمينم
بآبةش نةبآ.
ئاتةشينت
كورد لة قةل
بذين و
لةطافةتةكةتامن
بةالغةت ء
شريينة ث ِر
خزمةتى
ةمىثاشا و
مةمحوودى
ميللةتىناوى
شةريكمة ،بة
ئةدةبياتى ،مةقالة شريينة ث ِر لة بةالغةت ء لةطافةتةكةتامن
لوطفه خزمةتى
بةمثاشا و
مةمحوودى
ندةوة ،بة ناوى
شةريكمة،
مةمنوونت بووم.
جيددةن بةرابةر
خو َي
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ئةطةر خؤى مباية ،ضةند بة زمان َيكى ث ِر لة شوكرو منةتدار
تةمحووىل
جيددةنبة تاب
مةمحوود ثاشا
جارانيةوة ،بووم.
لوطفه مةمنوونت
بةرابةرو بةم
خو َيندةوة،
ؤحى
شوكروكة ِر
ئيستايشلةئةمينم
ئةكرد.
مةمنوونييةتى
سةعادةتتان
موشفيقى وةكوو
برايةكى
بةرابةر بة
منةتدار
زمان َيكى ث ِر
ضةند بة
ئيظهارىخؤى مباية،
جارانيةوة ،ئةطةر
تةمحووىل
ثاشا بة تاب و
مةمحوود
ت.
ناكر َي
ئيستايش ثآ ِر
تةشةكور خؤي
ئيظهارى مةمنوونى
ئةكةيتةوة ،لة
ئةو
ؤحى
اطريكة ِر
ئةمينم
مةمنوونييةتى وئةكرد.
ئيظهارى
زيندووىسةعادةتتان
خةريكى وةكوو
جةنابتموشفيقى
زاتةبةكةبرايةكى
بةرابةر
َ
زؤر
سوثاستاناطريبكةم،
خؤيةوة وبةم
بةندةى كرد
ئيلهامى دل
مةمحوود
ناكر َيت.
كاغةزةخؤي ثآ ِر
تةشةكور
وةكالةتىمةمنوونى
ئةكةيتةوة،كةلةلةئيظهارى
زيندووى
ثاشاخةريكى
جةنابت
ؤحىزاتة كة
ِرئةو
َ
َ
كم
ئةقةللةن توانيب َي
وةكالةتى و لة
تةقديم بكةم
سالتان
ئابوونةى
ثاشائةمب كة
موفتةخري
مةمنوون و
خزمةت َيزؤر
سوثاستانتم بكةم،
هةزاريةككاغةزة
خؤيةوة بةم
كة لة
سآ كرد
بةندةى
ئيلهامى دل
مةمحوود
ِرؤحى
َ
َ
ة.
غةزةتةم بؤ
جارجار
فرصةت بوو
كردبآ.
هةموومانة-
زوبانىكةحال
ؤذنامةكةتان -كة
بة ِر
بنيكم
خزمةت َ َي
لوطفهنتوانيب َيتم
ئةقةللةن
هةزاريةك
ئةطةربكةم و لة
تةقديم
سالتان
ئابوونةى سآ
موفتةخري ئةمب
مةمنوون و
َ
كردبآ .ئةطةر فرصةت بوو جارجار لوطفهن غةزةتةم بؤ َ
قوربان.
حال ئاماملة،
زوبانىئةهةم
سةعادةتتان
ئيرت ِر خؤشي و
بنية.
هةموومانة-
ؤذنامةكةتان -كة
بة
َ
يصتان وحةسةن
جاف ئاماملة ،قوربان.
فةهمىئةهةم
سةعادةتتان
موخلخؤشي
ئيرت
َ
َ
َ
َ
َ
سوثاسنامةية توهمةتة ِرةواكةى ثريةميد ناس ِريتةوة ،هةر عوزريكى هاتبيتة كايةوة،
يصتان ومت؛
موخل وةكوو
ئةم فةهمى جاف
حةسةن
ةواكةىلةم َ
ماوة
بؤضتة لةم
كى َينآ
دةنو
ثرسيارةهةرخؤى
بآسوودةِ ،رضونكة
ئةم و بآهوودة و
نةطرتووة
ج َيي خؤى
كايةوة،
هاتب َي
عوزر َي
ئةمِر َيتةوة،
بوارةداناس
ثريةميد
سوثاسنامةية توهمةتة
وةكوو ومت؛
َ
َ
ضاثي
ئةركى
ثاشا -بة
مةمحوود
بنةمالةى
بآسوودة،طشتى-
ةى وجاف -بة
لة بنةمال
ذةدا يةك َيك
دوورودر َي
لةم ماوة
تايبةتى-بؤض
خؤى دةنو َينآ
ثرسيارة
بوارةدا ئةم
ضونكةولةم
بآهوودة
نةطرتووة و
خؤى
ج َيي
َ
َ
َ
َ
بكاتةوة.
ثاشا
مةمحوود
ثريةميد-
شانى-بةخؤي و
نةخستوةتة
كةشكؤل
ئةم
شادضاثي ئةم
ئةركى
تايبةتى-
ؤحى-بة
مةمحوود ِرثاشا
قسةىةى
بة بنةمالطشتى -و
سةرجاف
بنةمالةى
ذةداةىيةك َيك لة
دوورودر َي
َ
ئاواتىقسةى َ
ثاشابطةي َ
ثريةميد و َ
خزمةتة
شادينم ،ئةو
بةئةجنام
ؤحىثاشا
مةمحوود
شانىبووم
خوليايةدا
ةىَيك بوو لةو
كةشكؤلدةم
بةندة
بكاتةوة .بةندة
مةمحوود
ثريةميدِ -ر
كة و -بة
خؤي
نةخستوةتة سةر
َ
َ
َ
جافةوةية،
بنةمالةى
ثاشا ميذووى
مةمحوودبةسةر
ثريةميد ِروةشة كة
ئاواتىئةم لةكة
بكةم و
خوليايةدا كورد
سوودةبووبةلةوئةدةبياتى
ث ِر
خزمةتة ث ِرسوودة
فةرهةنطى ئةو
بةئةجنام بطةي َينم،
بووم كة
دةم َيك
َ
دةستةى
زانياريى
فةرهةنطى (كؤ ِر
ذووىكةريم"م لة
حمةمةدى مةال
ئةم بةر َي
دؤستى
كوردهةشتا
ساآلنى
بس ِرمةوة.
عرياق-بس ِرمةوة.
جافةوةية،
بنةمالىةى
"مامؤستا بةسةر م َي
لةكةزم ِرةشة كة
بكةم و
ئةدةبياتى
بة
«مامؤستا كؤ ِرةدا
هةريةك َيكمان لةو
ساآلنىبينى،
كورد)
بووين.رى زانياريى عرياق -دةستةى كورد)
ئةندامى كةريم»م
حمةمةدى مةال
دةمة بةر َيزم
هةشتائةودؤستى
ليذنةيةكلة (كؤ ِ
َ
كةشكؤلة كردبوو ،كة زانيى من لةو خوليايةدام
ليذنةيةكئةم
ئةندامى بايةخى
دةركىةدابة بةها و
كاكةحةمة لةم َي
ئةو بوو
بينى،واديار
بووين.
كمانذةلةو كؤ ِر
دةمة هةريةك َي
َ
َ
خؤى لةو َ
بيخاتة
بطري و
ئةستؤى
ساغكردنةوةى لة
ئةركى
ثيشان دا
ئامادةييي
بوو لةضاث
كةشكؤلة
خوليايةدام
زانيى من
كردبوو ،كة
ئةم كةشكؤلة
بايةخى
خؤيبةها و
دةركى بة
بدةم،لةم َيذة
كاكةحةمة
ئةم واديار
َ
َ
َ
َ
طوتووة ليك َ
بيخاتةو
بداتةوة
طؤرانىلةشيعريان
شاعريانةى كة بة
شيعرى ئةو
ثةراويزى
وة و
ئةم َيكى نوي
قالَب
بطري و
ئةستؤى خؤى
ساغكردنةوةى
ثيشان دا ئةركى
بنووسآ؛خؤي
بدةم،بؤئامادةييي
لةضاث
كةشكؤلة
بةندةيش
وونيان
طؤرانىننيِ ،ر
ئةم ِربةؤ ِروون
ئةوخو َي
شيعرى بؤ
شيعرانةى كة
بةيتة
بكاتةوة ،بداتةوة و
طوتووة ل َيك
شيعريان
ندةوارى كة
شاعريانةى
بنووسآ؛
وشةزىو بؤ
بكاتةوةوةو وئةوثةراو َي
ساغ َيكى نو َي
قالَب
قةول
بكاتةوة،وةية
بكةم .بةم ش َي
خو َيش َي
ثاشا بة
ئةدةبيي
سياسي
شةكي ء
ث َي
بةندةيش
ئامادةوونيان
ئةكادمييانةننيِ ،ر
وةيةكىئةم ِرؤ ِروون
ندةوارى
مةمحوودكة بؤ
شيعرانةى
وشة ءو بةيتة
ذيانىئةو
بكاتةوة و
ساغ
وةيةكى بآلو
كورديةكاندا
بانطةوازمان لة
ووةوة
ذيانىو لةم ِر
قةرارمان دانا
كردةوة.ئامادة بكةم .بةم ش َيوةية قةول
ئةكادمييانة
ؤذنامةبة ش َي
مةمحوود ِرثاشا
ئةدةبيي
سياسي ء
ءث َيشةكي ء
كردةوة.وان بووم كاكةحةمةيش تةواوى
ثةرؤشييةوة ضاوة ِر
طةياند ،بة
ووةوةكارةكةم
شةش ِرمانط
ء بةندة
كورديةكاندا بآلو
بةئةجنامؤذنامة
بانطةوازمان لة ِر
دواى و لةم
قةرارمان دانا
دةزطا
ضاث دةكرا،
طةياند،لة بةهةشتاكاندا
بةئةجناموتنة،
ضاثكردنةوة .شايانى
بكا ،تا
ضونكةتةواوى
كاكةحةمةيش
بةئاسانى بووم
زؤر ضاوة ِروان
ثةرؤشييةوة
قؤناغيمانط كارةكةم
بيخةينة شةش
بةندة دواى
بةرهةمانة بوون.
ئةم جؤر
لةضاثدانى
ئامادةي
باشرتين ش َيوة
ؤشنبرييةكان
بةئاسانى ضاث دةكرا ،ضونكة دةزطا
هةشتاكاندا زؤر
وتنة ،لة
شايانى
ضاثكردنةوة.
بيخةينةبةقؤناغي
ِربكا ،تا
َ
بوون.بةئةجنام نةطةياند .دواخسنت ء
كارةكةى
ادةبةدةر
زؤر و سةرقال
وةكارى
لةبةر
بةداخةوة بةكاكةحةمة
بةرهةمانة
لةضاثدانىيىئةملة ِرجؤر
ئامادةي
باشرتين ش َي
ِرؤشنبرييةكان
َ
ئةم
نةطةياندَ .يشةكيى
بةئةجنام كراوةتة ث
ناسناوة كة
ادةبةدةرهةر بةم
يىلةلة ِروتار َيكدا
كردم
ناضارى
طوآخستنى
دواخسنت ء
كارةكةى
سةرقال
كاكةحةمةوةزؤر و
لةاليةن لةبةر كارى
كاكةحةمة
ثشتبةداخةوة
َ
قةوىل
بةرهةمة كة
بؤض ئةو
بةمزي بكةم
هةربة ِر َي
كدا لة
طلةيي
كاكةحةمةوةطؤظارى
سال 1996ى
ذمارة 96
نووسراوة ،لة
شةكيى ئةم
كراوةتة ث َي
ناسناوة كة
ةنطني"داوتار َي
ناضارى" ِركردم لة
لةاليةن
طوآخستنى
ثشت
َ
َ
خستووة.
ثشت طؤي
تةواوى بكا،
زووترين
دابوو بة
ةنطني»دا طلةيي لة بة ِر َيزي بكةم بؤض ئةو بةرهةمة كة قةوىل
طؤظارىى « ِر
1996ى
كات 96سال
ذمارة
نووسراوة ،لة
َ
بةل من دواكةوتووم ،ئةو حةقيقةتة ئينكار ناكةم ،بةآلم
فةرمووى:
وةآلمى
طؤظاردا
بة ِر َي
خستووة.
دامةوة،طؤ َيى
بكا ،ثشت
تةواوى
هةمان كات
دابووزىبةلةزووترين
َ
َ
زوانة
سةرةكيةكامنة،
ئةوكارة
دواكةوتووم،و لة
قةولةكةم بةردةوامم
كردووة و لةسةر
كةشكؤل
لةسةر
زؤريشم
بةم بةآلم
ناكةم،
حةقيقةتة ئينكار
فةرمووى :بةل من
ةكةدادامةوة،
وةآلمى
طؤظاردا
هةمان
كارىزى لة
بة ِر َي
َ
َ
نةكةى
سةرةكيةكامنة،بةل َي
كارةتا هةرضى زووتر
كاكةحةمة
توانايي بداتة
هيممةت ء
ةكةدا ثا ِر
كةشكؤليةزدان
ئيمةش لة
بةم زوانة
بةردةوامم و لة
قةولةكةم
اينةوةو لةسةر
كردووة
دةكةم.لةسةر
تةواوىزؤريشم
كارى
َ
َ
َ
بطةي َين
ئةجنام.ئيمةش لة يةزدان ثا ِراينةوة هيممةت ء توانايي بداتة كاكةحةمة تا هةرضى زووتر بةلينةكةى
تةواوىيتةدةكةم.
َ
َ
ئةجنام .تةواو بةسةر بانطةوازةكةماندا ت َيثة ِر بووة ،ه َيشتا كةشكؤلةكة ِرووناكيى نةبينيوة .واديارة
تة  16سال
ئةم ِرؤ
بطةي َين َي
َ
َ
َ
بووة ،ه َ
ضوومة
هةوليةوة
جار لة
شةش
زياتر لة
ووناكى ناب َي
هةرطيز ئةم بةرهةمة
كاكةحةمة
واديارة
نةبينيوة.
ووناكيى
ةكة ِر
كةشكؤل
نآ.يشتا
بانطةوازةكةماندا ِر ت َيثة ِر
بني،بةسةر
تةواو
وانى  16سال
ضاوة ِرئةم ِرؤ
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َ
هةوليةوة ضوومة
ضاوة ِروانى كاكةحةمة بني ،هةرطيز ئةم بةرهةمة ِرووناكى ناب َينآ .زياتر لة شةش جار لة
خزمةتى بؤ سل َيمانى بؤ هةواألثرسى ،ضونكة بيستبووم ناساغة .ئةوى ِراستى بآ هةر جار َيك كة دةمبينى،
لة بارودؤخ َيكى يةكجار ثةر َيشاندا بوو و يةكجار دلَطران بووم كة لةو حالَةتة ناخؤشةدا دةمبينى .سوثاس بؤ
خوا دواى ماوةيةك تةندروستيى بةرةو ضاكى ِرؤيشت .جار َيكيان سةبارةت بة كةشكؤلَةكة ل َيم ثرسي ،ضونكة
لة ديدار َيكيدا باسى كردبوو (ديوانى سامل) و (كةشكؤلَةكةى مةمحوود ثاشا) كارى سةرةكيى َ
سال دووهةزار و
يازدةى دةبن ء تا كؤتاييي َ
َ
هةوال تةندروستيى ضوومةوة مالَيان ،داواى
سال تةواويان دةكا .بؤ دةستخؤشي ء
ليَ كردم ذياننامةكةى مةمحوود ثاشا كة نووسيبووم ،بؤي ِرةوانة بكةم .بةوثة ِرى خؤشحالَييةوة بؤم برد،
لةطةأل ث َيشةكييةكى كورتدا سةبارةت بة بايةخى كةشكؤلَةكةى ،لةو ب ِروايةدا بووم كة هةموو شت َيك هةموار و
ئامادةية ،طرفت َيك لةئارادا نةماوة.
داواي نووسينةكامن ليَ كرد بؤ ئةوةى بيخو َينمةوة ،كةوتنة طة ِران بة شو َينيدا ،بةآلم بة داخ َيكى فراوانةوة
بؤم ِروون بووةوة وني كردوون .بة قسةى كاكةحةمة و بة ِر َيز «شريين خامن»ى هاوسةرى لةن َيو كت َيبخانةكةداية و
بة مةزةندةى كاكةحةمة -لةن َيو ضةند كارتؤن َيكداية .كر َيكارم بؤ نارد يارمةتييان بدةن بؤ ه َينانة خوارةوةىكارتؤنة ث ِر لة كت َيبةكان لة هؤدةى سةرةوة بؤ شو َينى دانيشتنى كاكةحةمة ،بةآلم -بةداخةوة -دةستمان
نةكةوت ،واديارة هةرطيز دةست ناكةوآ .دواى ئةم هاتءضؤ بةزم ء بطرةوبةردةية ،بؤم ِروون بووةوة بةدواى
تراويلكةدا و َي َلم و بةخؤ ِرايي خؤم ئوم َيدةوار كردووة نووسينةكانى كاكةحةمةم ضنط بكةوآ ،بؤية ب ِريارم
دا كةشكؤلَةكة وةكوو خؤى بةضاث بطةي َينم ،بؤ ئةوةى ئةدةبدؤستان ء ِرؤشنبريانى وآلتةكةمان سوودى
ليَ وةر بطرن ء ل َيي بآبةش نةبن و ئةم بةرهةمة طرنطة خبر َيتة بةردةست قوتابيانى خو َيندنطاكانى باآل لة
كؤليجةكانى ئةدةبيات ،تا ئةم تو َيذة خو َيندةوارةى ميللةتةكةمان كة ئوم َيد و هيواى ئايندةن ،كةلَكى ليَ ببينن
قؤل هيممةتى َىل َ
و ئةو كارةى من ء كاكةحةمة نةمانطةياندة ئةجنام ،ئةوان َ
هةلالَن ء ج َيبةج َيى بكةن ،يا
شارةزايانى وةك مامؤستايانى بة ِر َيز ئةنوةرى سولَتانى ء حةمةى حةمةباقى ء دكتؤر حمةمةد عةىل سولَتانى ء
حمةمةدئةمني هةورامانى و سةدان شارةزاي بليمةتى تر لة ديال َيكتى طؤرانى لة كوردستان ئةركى ل َيكدانةوةى
شيعرى شاعريانى طؤران كة لةم كةشكؤلَةدا هاتووة ،بطرنة ئةستؤ و فةرهةنط بؤ واذة نامؤكانى دروست بكةن
و سةرطوزةشت ء ذياننامةى ئةو شاعريانة بةث َيى توانايان ساغ بكةنةوة.
بةندة بة ِراشكاوى ددان بةوةدا دةن َيم كة سوارضاكى ئةم مةيدانة سةخت ء دذوارة نيم و شارةزايىيةكى
ئةوتؤم لة ديال َيكتى طؤراندا نيية ،ضونكة دياليكتى طؤرانى هةزاران وشةى كؤنى واى هةية ،ه َيشتا لة ت َيكستة
ئةدةبي ء ئاينيةكانى يارساندا ثار َيزراون ،تو َيذينةوةيةكى ئةوت ء لةم بوارةدا ئةجنام نةدراوة و بةشي زؤرى
ئةدةب ء ئاينى طؤران بةدةست ليَ نةدراوى ماوةتةوة ء وةك ئةو ديال َيكتة كورديانةى تر نيية كة ثامشاوةيةكى
ئةدةبيي زؤر كؤنيان نيية وشةى بؤ ت َيدا هةلَطريابن .لة ِراستيدا بوارى شارةزايةتيةكةم لةطةأل ِرشتةى ئةدةبيدا
جياوازة ،بةآلم -وةك لةمةوث َيش وتوومة -ئةدةب دؤستم و لة بنةمالَةيةكى ئةدةب دؤستدا ثةروةردة بووم،
بة داخ َيكى طةورةم دةزانى ئةم كةشكؤلَة ئةدةبية بةنرخة لة تاريكيى كت َيبخانةكةى خوالَ َيخؤشبوو حةسةن
فةهمى جاف دا مب َين َيتةوة ،بؤية ب ِريار درا لةضاث بدرآ .لةبةر ئةوة بة ئةركى سةر شانى خؤم دةزامن سآلو
بؤ طيانى ثاكى ِرةوان شاد حةسةن فةهمى جاف َ
بنيم ،كة ئةم كةشكؤلَةى بة در َيذاييى ئةو ِرؤذطارة ثاراست.
سثاسى تايبةمت بؤ خزمامن لة نةوةكانى مةمحوود ثاشا ،بةتايبةت بة ِر َيزان هؤمشةندى حةسةن بةطى عةىل
بةطى مةمحوود ثاشا و سةرتيثى شةوكةت بةطى ئةمحةد بةطى مةمحوود ثاشاى جاف و عةىل بةطى حسةين
بةطى جاف كة هاندةرم بوون كؤشش بؤ لةضاثدانى ئةم كةشكؤلَة بكةم و هاوكار و ثالَثشتم بوون .سثاس َيكى
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سال و سديق َ
زؤريش بؤ (بنكةى ذين) و بة تايبةت بةر َيزان رةفيق َ
سال كة ئةوثة ِرى ئامادةطى و خةخمؤرييان
ِ
ِ
َ
بؤ لةضاثدانى ئةم كةشكؤلَة نواند .خوا منوونةى دلسؤزان لةناو ميللةتةكةماندا زياد بكا .هيوامة بة ضاثكردنى
ئةم بةرهةمة بةنرخةى مةمحوود ثاشا ،خزمةتيكى بةرضاوى فةرهةنطى نةتةوةكةمان كرابآ.
َ
هةولي ،حوزةيرانى 2012
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بةشى يةكةم
كورتةيةك لة ذيانى مةمحوود ثاشا ()1921–1846

ئةم زاتة كورى حةمة ثاشا كورى كةخيوسرةو بةطى كورى َ
سل َيمان بةطى كو ِرى قادر بةطى كو ِرى زاهري بةطى
ِ
ِ
ِ
َ
كو ِرى يارئةمحةدى بةطى جافى جوان ِرؤية  .سال 1261ك 1846 /لةدايك بووة .ئةم نيوة شيعرة فارسيية م َيذووى
لةدايكبوونيةتى(( :زهى فرزند خردمند)) كة بة حيسابى ئةجبةد دةكاتة 1261ك .مةمحوود ثاشا كو ِرةطةورةي
حةمةثاشاية ،بة خؤيةوة حةوت برا بوون  .بةلَطةو نيشانةى هةلَكةوتوويي و هؤشياري ء وردبينيى هةر لة
سةردةمى الو َيتيدا ث َيوة ديارة بووة .بةطو َيرةى بارودؤخى سةردةم هةموو تواناي َيكى سةرؤكايةتيى ت َيدا بووة.
ل َيهاتووييي مةمحوود ثاشا لةاليةن ئةو م َيذوونووسانةوة كة باسيان كردووة ،بة ئاشكرا ثةجنةى بؤ ِراك َيشراوة
«ثريةميد»ى نةمر لةبارةى مةمحوود ثاشاوة َ
َ
دةل :مةمحوود ثاشا ئةو ثياوة بوو كة
و ددانى ث َيدا نراوة.
َ
َ
َ
لةطةأل وةمسان ثاشاي برايدا دةستةجلةوى ع َيلى جافيان طرتبوة دةست و هةليان دةسوو ِراند .ئةو عةشريةتة
كة خاوةنى ضل هةزار خ َيوةت بوون ،لة شاكةل و َ
شيوانةوة دايانطرتبوةوة تا شاقةلة و مةوالن ئاوا .ناوبراو هةر
لةم بارةيةوة َ
دةل :جاف كة مةمحوود ثاشا ِرةئيسيان بوو ،تا ثشتى سنة كة هاوينان ع َيأل دةضوة كو َيستانى
سةطرمة و بةرانان ،خاكى َئيان لة بةردةميان ئةلةرزى .واليى كرماشان كة ثرينسآ بوو ،دارى سووتةمةنيى
َ
بؤ ئةناردة َ
سةرىل
شيوانةو كانى ضةقةأل  .دواى كوشتنى حةمة ثاشا  ،مةمحوود ثاشا ع َي َلى جافى ثاش ئةو
ش َيواويية كة بة بؤنةى شةهيدبوونى حةمة ثاشاوة بةسةر هؤزى جاف دا هات ،بة توانايى و كارامةيى يةك ِريز
كردةوة ،دةسةآلت َيكى تؤكمة و ه َيز َيكى ضاكى ث َيكةوة نا.
َ
حممةمةدئةمني زةكى بةط سةبارةت بة مةمحوود ثاشا دةل :مةمحوود ثاشا كو ِرى حةمة ثاشا و
سةرؤكى عةشريةتى جافة ،لةثاش نةمانى باوكى َ
جلةوى سةرؤكايةتيى عةشريةتى جافى خستة ذ َير دةستى
خؤيةوة ،هةروةها لة سةردةمى عومسانيةكاندا بووة قائيمقامى هةلَةجبة .ثاشان طو َيزراوةتةوة بو واليةتيى
(ئورفة -الرها) و ثاش ئةوة ضووة بؤ ئةستةمووأل .سآ َ
سال لةوآ مايةوة .ئينجا بةدزييةوة لة ئةستةمووأل
دةرضوو ،لة خاكى ِرووسيا و َئيان دةستى كرد بة طة ِران تا طةيشتة شارةزوور .ماوةى دوو ساأل لة حوكم دوور
كةوتةوة .حكوومةتى عومسانى داواى كردووة بض َيتةوة بؤ ئةستةمووأل ،ديسان ضووةتةوة بؤ ئةستةمووأل
و ضةند سالَ َيكى تر بة ثاشايي لةوآ ماوةتةوة و ثلةى (بيطلةرب َيطى)ى ثآ بةخشراوة .مةمحوود ثاشا زؤر
حةزى لة شيعر و ئةدةب كردووة ،حورمةتى شاعريانء ئةدبيانء زانايانى لةال بووة .ئةم دوايىية ئيتيهام
كرا بة هةندآ مةسائيلى قةومى ،حكوومةتى عومسانى لة رووى ئةم قةومييةت ء سياسةتى قةومييةوة َ
دل
ِ
َ
َ
َ
َىل كرمى بوو « .باسيل نيكيتني»ى م َيذوونووسي ِرووسى دواى ثيداهةلدانيكى زؤر بة سةرؤكةكانى هؤزى
جاف دا ،لةم بارةيةوة َ
دةل :واديارة لةناو عةشريةتة كوردةكاندا تةنها عةشريةتى جاف دةتوانآ نةه َي َل
عةشريةتةكةيان لة ناوخؤدا ت َيك بضآ .ئةمةش بةهؤى ذيرى و توانايي و بريتيذيي طةورةكةنيانةوةية كة
شت َيكى وايان كردووة عةشريةتةكةيان بةرةو سةركةوتن ب ِروا .مةمحوود ثاشاي سةرؤكى هؤزى جاف ددانى
بةوةدا دةنا كة لة ماوةى ضةند سةعات َيكدا دةتوانآ ضوارهةزار سوارى ضةكدار كؤ بكاتةوة  .مريزا مةمحوود
خانى (ئيحتيشامولسةلَــطهنة) لة يادداشتة لةضاثدراوةكةيدا د َيتة سةر باسي مةمحوود ثاشاى جافَ ،
دةل:
ع َي َلي جاف ع َي َل َيكى كؤضةرة ،هةوارطةى هاوينةيان لة وياليةتى كوردستانداية ،تا دوو فةرسةخ لة سنةوة
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نزيك دةبنةوة .ئةم جافانة (مالك الرقاب و موختارن) بةسةر وآلتدا .ئةوى بيانةوآ دةيكةن ،كةس ناتوانآ
بةرامبةريان ِرابوةستآ و قسةيان لةطةلَدا بكا .فةوجى سوارةى زةفةر (ظفر) كة -طواية -بؤ ثاسةواني
ء ثاراستنى خةلَكى ناوضةكة َنيدراون ،نةبادا جافة كؤضةريةكان دةستدر َيذييان بكةنة سةر .جافةكان
سةربازةكانى ئةم فةوجةيان بؤ كؤكردنةوةى ئاليك بؤ وآلخةكانيان و لةوة ِر بؤ ئاذةلَةكانيان و خواردةمةنيى
زستانةيان بةكار د َينن ،وةك َبلييَ فةوجى ناوبراو بؤ خزمةتكاري و خزمةتى ئةو جافانة َنيدراون .بآطومان
فةوجى زةفةر كة لة دووسةد س َيسةد نةفةرى ل َيكةوتة و بآتوانايى ث َيك هاتبآ ،هةرطيز ناتوانآ بةرامبةر
بة ه َيزى جافةكان ِرابوةستآ كة بريتيية لة هةذدة هةزار بنةمالَةى ضةكدار بة فةرماندةييي كو ِرةكانى
مةمحوود ثاشا كة مل نة بؤ عومسانيةكان ء نة بؤ قاجاريةكان كةض ناكةن.
مةمحوود ثاشا بة زيرةكيء ِرةوشتبةرزييةوة سةرؤكايةتيى عةشريةتى جافى دةكرد و دةيزانى ضؤن لةطةأل
عةشريةت َيكى كؤضةرى دوور لة شارستان َيتى ِرةفتار بكا .ئةم ثياوة ذيرة زؤربةى تةمةنى خؤى بةخشيوة بة
ئةدةب و كةلةثوورى نةتةوةكةى كة بةدةطمةن كةسان َيك هةبوون بري لةوة بكةنةوة ئةو سامانة نةتةوةيىية
بثار َيزن .لةم ِرووةوة وابزامن ث َيشةكيةكةى خوالَيخؤشبوو عةالئةدين سةججادى كة بؤ كت َيبةكةى خوال َيخؤشبوو
حةسةن فةهمى جاف بةناوى هؤزى جافء مةمحوود ثاشا نووسيوية ء ه َيشتا دةستنووسة ،باشرتين بةلَطةية
َ
ثريةميد يةكةم كةسة
كة مةمحوود ثاشا كةسايةتييةكى ناودار و ئةديب َيكى خاوةن قةلَةمة .سةججادى دواى
مةمحوود ثاشاى لة ِروانطةى ئةدةبى و سياسييةوة هةلَسةنطاندووة ،بؤية بة ثةسندم زانى نووسراوةكةى
بكةمة ث َيشةكى بؤ ئةم كت َيبة .مامؤستا سةججادى دةلَ َيت:
َ
طةىل جؤرة ثياوى تيا
ئةم كوردة لة الثةرةى م َيذووى د َيرينة بةو ناوةوة كة نةتةوةيةكة ،بآطومان
هةلَكةوتووة ،جؤرة ثياوآ كة هةند َيكيان خاوةنى قةلَةم و شري بوونِ .رؤذطار َيك بة يارمةتيى ئةو شريو
قةلَةمةيان لة مةيدانى مةيداندارانا مةيدانبازييان كردووة .ثاش ئةوة ِرؤيشتوون ،ناوةكانيانيشيان لةطةأل خؤيان
ِرؤيشتووة و نةطة ِراوةتةوة ،هؤى ئةمةش ئةوة بووة كة ئةو شريو قةلَةمة شري و قةلَةم َيكى تاكى و فةردى
بوون ،شريو قةلَةم َيك نةبوون كة نةتةوةكة هةلَيانطرتبآ ،بةلَكوو تاقةتاقةيةكى نةتةوةكة هةلَيطرتووة .ئةمةش
ئاشكراية ،هةر نةتةوةيةك كيان و سةربةخؤيىيةكى نةبوو ،تاكةتاكةى ئةو نةتةوة وةكوو طولَ َ
ةشية وائةبآ،
زوو لةناو ئةضآ و لة جؤشي الويدا ثة ِرءبالَةكةى ئةوةرآ .تاقةتاقةى نةتةوةى تريش هيض ناضار نيية بةوة كة
بةتةنط تيانةضوونى طولَةشريةى نةتةوةيةكى ترةوة بيَ .
لةكؤى ئةوة يةك َيك بة نينؤكى خؤى سةرى خؤى خبور َينآ ،ثرسيارى ئةوةم ليَ مةكة كة بؤضي لةم الثة ِرة
در َيذةى م َيذوودا ئةم كوردة هةروا بةو جؤرة بووة كة ثةرتءبآلو بووةوة ،خؤى كؤ نةكردؤتةوة بؤ ئةوة لةذ َير
س َيبةرى خؤيدا بذ َيت ،بؤ ئةوة شري و قةلَةمةكةى بةدةستةوة ب َيت وة لة س َيبةرى ئةوةدا تا تاقةكةى وةكوو
لة ضاخى خؤيدا ديار بووة ،لةثاشيشا هةر دياربآ .ثرسيارى ئةمة لة من مةكة لة ضةرخ َيكةوة ئةو بةرداشانةى
يةكة يةكة كوردى ها ِريوة و كردووية بة تووتيا ،طةردةكةى داوة بةدةم باي ناهةموارييةوة .ئ َيمة نابآ لةسةر
ئةو باوة ِرانة ئاوةبةرة بني كة كةمسان تيا هةلَنةكةوتووة ،ناش َ
يب َبل َيني جا فآلن ثياو يا فآلن كةس ضيية؟ نابآ
لةسةر ئةم باوة ِرانة ئاوةبةرة بني ،ضونكة باش ئةبآ دانى ثيا بن َيني ،دانثيانةنان بة بوونى قةومييةتى كورد،
وةك داننةنانة بة كوورةى ِرؤذدا ،ضونكة ئينكاركردنى خؤر هيض ضةشةيةك وةرى ناطرآ.
بؤية وةرى ناطرآ ،ضونكة ئةم قةومة زمان َيكى هةية ،زمان هيي كةس َيك يا دوو كةس نيية ،هيي نةتةوةيةكى
زؤرة .يةك َيك لةو هؤيانة كة نةتةوةيةك لة نةتةوةيةك جيا دةكاتةوة ،زمانة .خؤ ئةم زمانة كة زمانى كورديية،
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هةية و بووة؛ واتة قةومى كورديش هةية و بووة و دةشبآ ،ضونكة ب َيجطة لة بوونةكةى خؤى ،كةوتووةتة
سةر كاغةزيش .ئةطةر قسةث َيكةرةكةشي نةم َينيتةوة ،خودى زمانةكةى دةم َينيتةوة .كةوابوو ئةوا دامنان
بة قةوميةتى كورديدا نا و بؤمان دةركةوت كة نةتةوةى كورد هةية .قةوميش كة هةبوو ،ئةبآ هةمو جؤرة
كةس َيكى ت َيدا هةبآ ،ضونكة وةكوو ب َيشةي ليَ َ
دي ،ضؤن ب َيشة هةمو جؤرة دار َيكى ت َيداية ،لة طةورة و لة بضووك
َ
و لة وةض ،نةتةوةش هةموو جؤرة كةس َيكى ت َيدا ثةيدا بووة ،ض لة خاوةن شري و قةلةم ،ض ب َيجطة لةوانةش.
طةليَ لةو ثياوة غةيرى كوردانة كة ئيستا لةبةر ضاوى منء تؤ بة دميةن ك َيوى ثريةمةطروون د َيتة بةرضاومان،
ئةوة خاوةن قةلَةمةكانيان نةيانه َيشتووة ئةو دميةنانةيان ون بآ ،ئةطينا لة ِراستيدا وةنةبآ دميةنى ئةوان زؤر
لة دميةنى ثياوةكانى ئ َيمة بةرزترو بةتةنءمةن بووبآ .ئةطةر ثياوانى ئ َيمةش بنووسرانايةوة ،كردةوةكانيان
خبراناية بةرضاو ،نة لةوان كةمرت ئةبوون ،نة ئةوةمشان بة دآل ئةهات كة َبل َيني :جا ئةمة ضيية؟
من ماوةيةك بوو كةوتبوومة سةر ئةو باوة ِرة كة ب َينم هةندآ لةو ثياوة ناودارانةمان ،با بةث َيي ناوضةش بآ،
هةريةكة بيانكةم بة سةرتابلؤى كت َيب َيك ،بة جياجيا بياخنةمة بةر ضاوى هةموو كةسآ،بؤ ئةمة لةمة زياتر لةذ َير
ثةردةى شاراوةييدا نةم َين َيتةوة .يةك َيك لةو ثياوانة كة من ئةم ئارةزووةم دةربارةيان ئةكرد ،مةمحوود ثاشاي
جاف بوو .مةمحوود ثاشا من لةم ِرووةوة قسةم ل َيوة نةكردووةو ل َيوة ناكةم كة تا ئةندازةيةك خاوةنى شري
و سةرؤكى عةشريةت َيكى طةورةى كورد بووة ،بةلَكوو لةو ِرووةوة قسةم ل َيوةى ئةكرد و قسةى ل َيوة ئةكةم كة
خاوةنى قةلَةم ء خاوةنى (كةشكؤأل) بووة .ئةو كةشكؤآلنةى كة لةبارةى ئةدةبي كورديدا لةو سةردةمةدا كة
ئةو ه َيشتوونيةوة ،طةجن َيكى زؤر زؤر بةنرخة بؤ ئةم ِرؤ و ثاش ئةم ِرؤش.
وا دياربوو مةمحوود ثاشا لة بةينى دوو الثة ِرى ساآلنى 1339-1261ى كؤضيدا كة ماوةى ذيانى بووة،
تام ء لةزةتى ئةدةبي كوردى كارى كردووةتة دةمارةكانى ،بؤية لةثاش ئةوةى طةيشتة تةمةنى الوى و
ثريى ،دةستى كرد بة كؤكردنةوةى بةرهةمى هةمةجؤرةى َ
طةىل لة هؤنةرةكانى كورد و لة دوو كةشكؤلَةكةيا
ه َيشتيةوة بؤ كت َيبخانةى ئيم ِرؤى كوردى.
َ
بةل ،لة سةردةمى مةمحوود ثاشادا و لةث َيش ئةويشا ،طةل َيكى تر هةبون كة ضةشةى شيعر و ئةدةبى
كوردييان بزووتووة ،مةمحوود ثاشا ه َيناى بةرهةمى ئةو هةموو ضةشةية كؤ كردةوة و ثيشانى ئ َيمةى دا.
كةوابوو ضةشةى مةمحوود ثاشا بة ئةندازةي ضةشةى هةموويان بوو ،هةلَئةطرآ كة خؤى سةربةخؤ تابلؤي
كت َيب َيكى تايبةتى بيَ .
من نيازى شت َيكى وةهام هةبوو ،كةضي ِرؤذ َيك دؤستم «حةسةن جاف» كة كو ِرةزاى ئةو مةمحوود
ثاشايةية ،كت َيب َيكى دةستنووسى بؤ ه َينام بؤ ئةوةى بيخو َينمةوة و بري و باوة ِرى خؤمى بةرامبةر دةرب ِرم ،ل َيم
وةر طرت و خو َيندمةوة ،كة خو َيندمةوة بري و باوة ِرم سةرلةنوآ بةرامبةر ئةو نيازة كة هةمبوو ،تازة بووةوة،
بةتايبةتى ئةوةم لة هةموو شت ال خؤشرت بوو كةوا جطة لة منيش ،لةن َيو خؤمانا كةسى تر هةية كة بريى لة
وننةكردنى ثياوانى ِرابوردوومان بكاتةوة .لةثاش خو َيندنةوةى كت َيبةكة ،لةوانةية لةوةى كة من بريم كردبوةوة
بة ضاكرت هاتة بةر ضاوم ،ضونكة حةسةن بةط كو ِرةزاى ئةو مةمحوود ثاشاية كة من ئةمويست لةبارةيةوة
بنووسم .ديارة بةو ناوةوة كة لة كؤشى مةمحوود ثاشادا و لة ديوةخانة ث ِر لة هاتءضؤكةرةكةيدا بووة ،ئةو
زياتر مرياتدارى مةمحوود ثاشاية.
لةبةر ئةمة ،من كت َيبةكةيم وا كةوتة بةرضاو كة الثة ِرةيةكى تيشكدارى مةمحوود ثاشاية بؤ وننةبوونةكةى.
بةآلم لةبارةى قةلَةمى مةمحوود ثاشاوة ،دانانى كت َيب َيكى وا بةرانبةر بةو ،بةم ش َيوةية ه َيشتا مافى خؤى بة
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تةواوى نةدراوةتآ ،ضونكة -وةكوو ومت -هةر تةنيا كةشكؤلَةكةى لةبارةى شيعرو ئةدةبى كوردييةوة كة لةو
سةردةمةدا بؤ ئ َيمةى بةجآ ه َيشتووة ،طةىل لةوة زياترة كة ئ َيمة بتوانني وا بة سادةيي باسى بكةين.
لةو ب ِروايةدام مامؤستا سةججادى نيشاني ث َيكاوة كة فةرموويةتى ،لةو ثياوة غةيرى كوردانة كة ئ َيستاكة
لة بةرضاوى منء تؤ بة دميةنى ك َيوي ثريةمةطروون د َينة بةرضاومان ،ئةوة خاوةن قةلَةمةكانيان نةيانه َيشتووة
ئةو دميةنانةيان ون بآ ،ئةطينا لة ِراستيدا وةنةبآ دميةنى ئةوان زؤر لة دميةنى ثياوةكانى ئ َيمة بةرزتر و
تةنءمةنرت بووبآ.
َ
َ
َ
َ
ِرؤحت شاد مامؤستاى نةمر بؤ دركاندنى ئةم حةقيقةتة ،وتةكانت زي ِرة؛ بؤ ثالثشتى دةليم ،ميللةتى
كورد بةدر َيذاييي م َيذوو قارةمانى لةن َيو هةموو ضنيء تو َيذةكاندا ت َيدا هةلَكةوتووة و هةلَيشدةكةوآ .بآطومان
نةتةوةى كورد لةم بارةوة نةزؤك نيية و ث َيويستى ئةوةمان نيية قارةمانى ساختةي بؤ دروست بكةين .
ديارة لةم قؤناغةدا ث َيويستمان بة كؤشش و هةولَ َيكى بآوضانء فراوان و بةربآلوة كة نةخشي هةر مرؤظ َيكى
هةلَكةوتووى كورد ،لة هةر ض َينيك بآ و لة هةر بوار َيكدا هةلَكةوتبآ ،بيخةينة بةرضاو و ث َييدا هةلَدةين و طةوةرى
بكةين و ِرةنطء ِرووى ثرت ئاشكرا بكةين.
َ
جا بؤ ئةوةى زياتر م َيذووى ميللةتةكةمان بة ِراستى بنةخش َينني و بضةسث َينني ،ث َيويستمان بة ل َيكؤلينةوةى
بآثشووى زؤر هةية ،بةآلم بآئةوةى لة ِرابوردوو و ئ َيستامان بتؤقني و شةرم مبانطرآ .دةبا بة ِراستةقينة لة
م َيذووى ثر لة شانازيى كوردةواريدا َ
قوول بينةوة ،دوور لة ضاويلكةى تةنط و بةرتةسك .بآطومان بة جةختةوة
ِ
َ
َ
َ
مةمحوود ثاشاى جاف يةكيكة لةو ثياوة طةورانةي كة خزمةتيكى زؤريان بة نةتةوةكةيان كردووة ء لةثيناوى
ئةو خزمةتكردنةدا تووشى طريوطرفت ء دةربةدةرى و دةستبةرسةرى ء ياخيبوون بووة .وا دةزامن مةمحوود
ثاشاى جاف يةك َيكة لة كةلَة ثياوةكانى ميللةتةكةمان كة شايانى ئةوةية نةخشى كاريطةري لة خةباتى
ميللةتةكةماندا خبر َيتة بةرضاو و دةستنيشان بكرآ ،ضونكة ئةم زاتة هةم ئةديب و خاوةنقةلَةم و هةم لة بزاظى
ئازادخيوازى ميللةتةكةماندا لة قؤناغى خؤيدا بةشداريى كردووة ،لة هيض كؤشش ء خةبات َيك لةم ِر َييةدا بةث َيى
بؤضوونى خؤى و قةناعةتى خؤى لةو سةردةمةدا در َيغيى نةكردووة.
َ
مندال لةالى مةالى بةناو بانط «مةال موئمني» دةخو َينآ و َ
فيى زؤرتر فارسى و
مةمحوود ثاشا بة
َ
كةمرت عةرةبى دةبآ و خو َيندةوارييةكى تا ئةندازةيةكى باش وةر دةطرآ و بةهؤى ت َيكةلبوونيةوة بة ثياوة
طةورةكانى عومساني َ
فيى توركيش دةبآ ،زؤر مةراقى لةطةأل كؤكردنةوةى ئةدةبى فارسيء كورديدا هةبوة،
َ
طةىل هةلَبةستى شاعرية فارسيةكانى بة خةتى خؤى نووسيوةتةوة و هةروةها زؤربةى هؤنرواةكانى وةىل
ديوانة ،خاناى قوبادى ،ب َيسارانى ،ئةمحةد بةطى كؤماسى ،حةمةئاغاى دةربةندفةقةرة ،مةالوةلَةدخان،
مةولةويى تاوطؤزى و مستةفا بةطى كوردى لة كةشكؤلَةكةيدا كؤ كردوةتةوة .ئةطةر مةمحوود ثاشا نةبواية
زؤربةى شيعرةكانى ضةندين شاعريى بةناوبانطمان دةستطري نةدةبوو ،بةتايبةتى شيعرةكانى شاعريانى
هةورامانء زةنطةنة.
َ
َ
مةمحوود ثاشا مرؤظيكى وريا و وردةكار بووة ،لة ذيانيدا زؤر بة ِريكءثيكى ذياوة ،لة بارى ئابوورييةوة
زؤر شارةزا بووة ،هةر درامةت َيك يا مولَك َيكي هةبوة ،لة دةفتةر َيكى تايبةتيدا بةث َيي ذمارة و م َيذوو تؤمارى
َ
لةكوي
كردوون ،ضةند ثارضة تاثوؤى هةبوة و بة ضةند ئةو مولَكانةى ك ِريوة و لة ض م َيذوويةكدا ك ِريونى و
ك ِريونى ،هةمووى ت َيدا نووسيوة .هةروةها ضةند ئ َيسرت و ئةسث و طاو مة ِرو بزنء وآلخى بةرزةى ترى بووة،
هةمووى لةو دةفتةرةدا بةث َيى ذمارة و ِرؤذ نووسيوة .ديسان زةرفى خواردةمةنيى زيو ،ئالَتوون ،كةوضكة
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َ
مسقال ئةمانة بة ضةند ك ِردراوةء عةيارى زيو و
ضنطاأل ،سةماوةر ،قؤرية و ثيالَة ،ض زيو و ض ئالَتوون،
ئالَتوونةكة ضةندة ،هةمووى نوسراوةَ .
قال و ثشتى و دؤشةك و لباد و بة ِرة ،هةرضى هةبوة نووسيوية .بة
كورتى ،وةك دةفتةرى (بالجنؤ) سةرمايةى هةلَطرياو و هةلَنةطرياوى سةرجةم لةم دةفتةرةدا تؤمار كردووة،
بة ضاوث َيداخشاندن َيكى كورت زانيوية داراييي ضةندةو ضيي هةية  .سةرةراى ئةمة ضةند مولَكى لة َئيان ِرةهن
كردووة ،بة ضةند رةهنى كردوون ،هةمووى بة م َيذوو و ذمارة ت َيداية .ئاطاييي مةمحوود ثاشا لة ماآلت و
دارايي طةيشتوةتة ِرادةيةك كة دوو كاو ِر لةو ِرانةمة ِرانةى كة هةيبوون ،ديار نابن ،ثرسيارى ئةو دوو كاو ِرة لة
بةرثرسي ِرانةكان دةكا ،ئةويش لة شوانةكان دةثرسآ .شوانةكان لة وةآلمدا دةلَ َي دو َينآ طورط خواردوونى و
ث َيستةكانيان ه َيناوةتةوة تا ب ِروايان ثآ بكا  .طومان لةوةدا نيية ئةمانة وردةكاريى ناوبراو لة ذيانيدا دةخاتة
ِروو ،لةاليةكى ترةوة دةستطوشاد بووة و لة يارمةتيى ل َيقةوماوان در َيغيى نةكردووة.
مةمحوود ثاشا لةو ب ِروايةدا بووة هةرضي زياتر سنوورى كوردستان فراوانرت بكاتةوة .ئةوة بوو هةر لة
دةورةى عومسانيةكاندا ،بة تايبةتى لة سةردةمى سولَتان عبدوحلةميدى دووةمدا كة ياساى تاثؤ تازة دروست
كرابوو ،ئةو لةطةأل باوكيدا كة لة دةولَةتى عومسانى ياخي بووبوو نة ِرؤيشت بؤ َئيان ،ضونكة نةيدةويست ئةم
هةلة لةدةست خؤى بدا و بةث َيى ئةم قانوونة ضةند ثارضة مولَك َيكى طةورة لة مةزاتدا لة ناوضةى قزرةبات ء
خانةقني دةك ِرآ .ديارة لة َئيان بواية بةئةجنامطةياندنى ئةم بريؤكةيةى بؤ دروست نةدةبوو .واديارة باوكيشى
ثالَثشتى بريؤكةكةى بووة و لة داهاتى مرينيشى زةهاو يارمةتيى داوة تا ئةو مولَكانة بك ِر َى و بيكاتة لةوة ِرطا و
هةوارطةى زستانةى هؤزى جاف .ئةوى شايانى وتنة ،ئةو ثارةية كة باوكى بؤى ِرةوانة كردووة ،بةشى سةندنى
َ
خشل ء ئالَتوونى هاوسةرةكانى و لغاوى ئالَتوون ء زيوى ئةسث ء
ئةو مولَكانةى نةكردووة .ئةوة بوو هةموو
ماينةكانى لةطةأل مة ِر و ماآلتةكةيدا دةفرؤشآ بؤ ئةوةى بتوانآ قزرابات -كة لة اليةن دةولَةتى عومسانيةوة
خرابوة مةزاتةوة -بك ِر َى و لة ئةجنامدا قزرابات بة ( )10,500دة هةزارو ث َينضسةد لريةى ئالَتوون دةك ِر َى.
ئةم ب ِرة ثارةيةى لة دةفتةرةكةيدا نووسيوة .ئةو كاتة ثارة زؤر كةم دةبآ ،خانوويةكى زؤر باشيان لة بةغدا
بة سةد يا دووسةد لرية داوة ،دةيتوانى بةو ثارةية نزيكةى ( )80-70خانووى باش ،يا ضوار ث َينض بازا ِرى
باشى ثآبك ِرآ .بةآلم دووربينيى مةمحوود ثاشا لةم مولَكى قزرةبات سةندنةدا دةر دةكةوآ كة ئاماجنةكةى
زؤربةى بةرفراوانكردنى سنوورى كوردستان بووة .ئةطةر ئةم ئاماجنة سةرةكية الى مةمحوود ثاشا لةئارادا
نةبواية ،بؤض ناوبراو مزطةوت ء َ
مال ء كاروانسةراى لةو شارؤضكةيةدا بنيات ناوة؟ بؤض وةسيةتى بؤ كةريم
بةطى برازاى كردبوو لة قزرةبات بة خاكى َ
بسثين؟ خؤ الى هةموان ِروونة كة نشيمةنى سةرةكيى بةطزادةكانى
شيوانةية .خوال َيخؤشبوو مةمحوود ثاشا لة طوندى َنيطسةجار َ
جاف هةلَةجبة و شارةزوور و َ
سال  1921كؤضى
ِ
دواييي كرد ،بؤض وةسيتى نةكرد لة طوندى َنيطسةجا ِر يا هةلَةجبة يا َ
شيوانة بين َيذن؟! وةسيةتةكةى ئةوة بوو
لة قزرةبات بين َيذن و ئيم ِرؤكة دواى سةيد خةليل لة ناوضةى جاف ،طؤ ِرستانى دووةمى بةطزادةكانى جافة .بة
بؤضوونى بةندة ،شاد ِرةوان مةمحوود ثاشا ويستووية سنوور بؤ كوردستان دابنآ و لةو ناوضانةدا كة ثةيوةسنت
بة زجنرية شاخةكانى (حةمرين)ى سنوورى سروشتيى كوردستان و لة ناوضة عةرةبةكان جياي دةكاتةوة ،كورد
نيشتةجآ بكا و بةم ش َيوةية سنوور بؤ كوردستان لة ئاستى دميؤطرافييةوة دةست نيشان بكا.
ِراستة مةمحوود ثاشا ويستبووى ئةو ناوضةية بكاتة هةوارطةى زستانةي ع َي َلى جاف ،بةآلم -بةداخةوة-
هيض كام لة تريةكانى هؤزى جاف ئامادة نةبوون لةو ناوضةيةدا مب َين َيتةوة و ج َيطري ببآ ،بؤية مةمحوود ثاشا
ناضار بوو نامة بؤ «غوآلم ِرةزاخان»ى واليى ثشتكؤ كة دؤست َيكى خؤشةويستى بووة ،بنووسآء داواى ليَ بكا
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ئةو تريانةى عةشريةتى لو ِرى ناوضةكانى (ثشتكؤ) ،بةتايبةتى ئةوانةى كة دةيانةوآ لةم ناوضةيةدا ج َيطري بن،
بؤى ِرةوانة بكاتة دةظةرةكانى قزرةبات كة مؤلَكى خؤى بوون ،ئةويش ضةند تريةيةكى لو ِرى وةك زة ِرطوش
ء قةلَةوز و مةلةكشايي ء ضةند بةرةيةكى ترى عةشريةتةكةى بؤ ِرةوانة كرد و لةو ناوضانةدا ج َيطر بوون و تا
ئيم ِرؤكةش دانيشتوانى ئةو ناوضانةن.

مةمحوود ثاشا و ِر َ
ذيى عومسانى

دواى كوشتنى خوال َيخؤشبوو حةمةثاشاى جاف 1299ك1881 /ز بة ثيالنى دوو دةولَةتة داطريكةرةكةى
كوردستانَ ،ئيان و عومسانى  ،مةمحوود ثاشاى كو ِرة طةورةى حةمة ثاشا بووةتة سةرؤكى هؤزى جاف.
مةمحوود ثاشا بة زرنطى و هؤشياريى خؤى ،بارى نالةبار و َ
شلؤقى ئيمث ِراتوريى عومسانيى ال ِروون بووةتةوة،
بةتايبةتى لة دةورةى سولَتان عةبدوحلةميد دووةمدا و بة ضاكى دةيزانى هةردوو دةولَةتةكة لة ئاست َيكى
بةه َيزدا نني بتوانن شؤ ِرشي كوردةكان سةركوت بكةن ،بؤية دةبينني هةركام لةم دوو دةولَةتة لة دةورةى
هةول ئةمةيان داوة َ
َ
دل
سولَتان عبدوحلةميدى دووةم و ناسرةدين شاي قاجار و موزةفةرةددينى كو ِريدا
سةرؤكانى جاف بؤ الى خؤيان ِرابك َيشن  .لةم بارةوة حكوومةتى قاجار ناسناوى خان و لةطةأل فةرمانى ئةو
ناسناوةدا َ
طةىل دياريى ترى بؤ مةمحوود ثاشا ناردووة .ئةمةيش ئةو فةرمانةى «موزةفةرةددين شا»ى َئيانة
كة بؤ مةمحوود ثاشاي ناردووةو دةقةكةي ئةمةية:
ضون مراتب حسن نيت و صدق ارادت سعادمتآب حممود ثاشاى جاف بعرض ثيشطاة مرمحت دستطاة أقدس
همايونى شاهنشاهي رسيدة و خاطر مهر مظاهر شاهانة از حماسن خلوص عقيدت او قرين كمال خوشنودى است،
هلذا حمض ارائةى رضايت خودمان خاطر مشار الية را بة اعطاى يك قبضه مششري مرصع از درجه دوم قرين
اعتزاز و افتخار فرموديم كة زيب و عالقة كمر اعتبار خود ساختة بني االمثال و االقران مباهي و سربلند بودة.
عهدة سال  22شعبان  1320مظفر الدين شاة.
فةرمانةكة بة كوردى:
(لة سةرةوة مؤرى شا موزةفةرةددين)
ضونكة نيازثاكى و ِراستيي سةعادةمتةئاب مةمحوود ثاشاي جاف بة هةموو جؤر طةيشتووة بة ئاستانةى
َ
خوشحال بووة .لةبةر ئةوةى
بارةطاى ثريؤزى شاهةنشاهي ،خاترى شاهانة لة ئيخآلمسةنديى ئةو خؤشنوود ء
ِرةزامةنديى خؤمان بةرامبةر بة ناوبراو ثيشان بدةين ،فةرمامنان دا يةك شريى مو ِرةسةع و ِرازاوةى لة ثلةى
دووةم ثآبدرآ .بةمة ئةومان بةرز كردةوة ،بؤ ئةوةى بة هؤى ئةم خةآلتة شاهانةيةوة كةمةرى خؤى ثآ
َ
ثايةبلند بآ 22 .شةعبانى َ
سال 1320
ب ِراز َين َيتةوة و لةناو هاوسةرانء دؤستانيدا سةربةرز و
لة اليةكى ترةوة ،دةبينني دةولَةتى عومسانى ناسناوى ثاشاييء بيطلةرب َيطيى ثآ بةخشيوةو كراوة
بة موتةسة ِريفى ئورفة  ،بةآلم -ئةوى ِراستى بآ -مةمحوود ثاشا كة مرؤي َيكى زيرةكء هؤشيار بووة ،لة
حةقيقةتى سياسةتى نالةبارى هةردوو دةولَةتةكة طةيشتبوو و ئةم جؤرة فةرمان و خةآلتانة فريوي نةداوة و
نةخيةلَةتاندووة ،هةميشة َ
هةول دةدا ناوضةى جاف لةذ َير دةستى كةسدا نةبآ و جؤرة سةربةخؤيىيةكى لة
بة ِر َيوةبردنى كاروبارى خؤيدا بؤ ث َيك به َينآ .لة ِراستيدا نةك هةر سةربةخؤييي ناوضةى جاف ،بةلَكوو ئاماجنى
ئةوة بوو سةربةخؤيي بؤ هةموو كوردستانى باشوور ب َيتة دى .لةو ِرووةوة -وةك بامسان كرد -م َيذوونووسى
طةورةى طةلةكةمان «حمةمةدئةمني زةكى» َ
دةل :لةم دوايىيةدا مةمحوود ثاشا موتتةهةم كرابوو بة هةندآ
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مةسةلةى نةتةوةيى و حكوومةتى عومسانى لة رووى ئةم نةتةوةطةري ء سياسةتى نةتةوةطةرييةوة َ
دل َىل
ِ
كرمآ بووبوو.
َ
بؤ ئةوةى ِروون ب َيتةوة مةمحوود ثاشا دذى سياسةتى سولتان عةبدوحلةميد بووة ،نووسراوةكةى د .كةمال
مةزهةر بة دةسكارييةوة َليةدا بة شاهيد و بةلَطة د َينينةوة ،دةلَ َيت :سوارةى حةميديية كة لة عةشريةتة
كوردةكان دروست كرابوو بؤ بةرةنطاريي بزووتنةوةى ميللةتةكانى ذ َيردةستى ئيمث ِراتؤريى عومسانى و بة
تايبةتى بزووتنةوةى خؤى بةكار ه َينرا ،هةروةها بةكاره َينانى ئةم ه َيزة بؤ بةرثاكردنى ئاشووب ء ئاذاوة لة
سنوورى ِرووسيادا .شايانى وتنة ،زؤربةى عةشايةرى كورد دذ بة دروسبوونى تةشكيالتى حةميديية بوون ،وةك
عةشريةتى ثشدةر ،هةمةوةند ،جاف و عةشايرى ناوضةى بدليس.
بآطومان مةمحوود ثاشاى سةرؤكى هؤزى جاف لةم قؤناغةدا ئاشووبي لة سنوورةكانى َئيانء عومسانيدا
بةرثا دةكرد ،لةم بارةيةوة س .الزار َيف دةلَ َيت :هةر ثاش دروستبوونى سوارةى حةميديية بة سالَ َيك،
ثش َيوي لةسةر سنوورى َئيان و توركيا دةستى ثآكرد ،خ َي َلى جاف لة عرياق ئةو ئاشووبةى هةلَطريساند.
مةمحوود ثاشاى جاف سةرؤكى ئةم هؤزة هةميشة لةطةأل كاربةدةستانى دةولَةتى عومسانيدا لة دووبةرةكيدا
بوو و دانووى لةطةلَياندا نةدةكوآل  .ئةوة بوو دةبينني ثاش كوذرانى حةمة ثاشاي باوكى بة فيتى هةردوو
دةولًَةتة داطريكةرةكةى كوردستان ،هةروةكو لةاليةن دةولَةتى عومسانييةوة بوو بة قاميقامى هةلَةجبة و
َ
خةيال ئةوة كة دةسةآلتى كةم بكةنةوة و لةناو هؤزةكةيدا
سةرؤكى فةرميى هؤزى جاف ،بةآلم ثاشان كةوتنة
الوازى بكةن ،بؤ ئةو مةبةستة ناكؤكييةكى زؤريان خستة ن َيوان خؤى و براكاني ،بة تايبةت وةمسان ثاشا
َ
دووسال لةو بضووكرت بوو  ،هةولَ َيكى بةرضاويان دةدا بؤ ئةوةى سةرؤك تريةكانى جافى بةهؤي وةمسان
كة
ثاشاوة ليَ دوور خبةنةوة.
َ
بةآلم مةمحوود ثاشا كةسايةتييةكى هةلكةوتوو بوو ،ئةو جؤرة ثيالنانة نةياندةتوانى مةمحوودثاشا لة
جووالنةوة و دذايةتيى عومسانيةكان ِرابطرآ و لةم بارةوة عةىل ئةكبةر خانى سةجناوى سةردارى موقتةدر لة
بريةوةريةكانيدا دةلَ َيت :مةمحوود ثاشا ث َيى طومت ئةطةر بنةمالَةى وةمسان ثاشا بةتايبةتى تاهري بةط نةبواية
و بةرةنطاريى كارةكانيان نةكرداية ،ئيم ِرؤكة يةك كةسى توركى عومسانى لةم دةظةرةدا بة ضاو نةدةبينرا .
ثريةميد َ
َ
دةل :هةر
مةمحوود ثاشا لةو خوليادا بووة كة مةوجوودييةت َيك بؤ كورد ث َيك ب َينآ و لةم بارةوة
سةبارةت بة كورد و ئةو كؤنطرانةى وا بؤ دةستخستنى مةوجوودييةت َيك بؤى بةسرتاوة ،كؤبوونةوة طةورةكةى
كةنارى َ
زةل و هةولَي مةردانةى مةمحوود ثاشام د َيتةوة بري؛ سالَ َيكيان هةرضى ثياوى ناودارى ئةم خاكة هةن
هةموويان لة سةرضاوةى َ
زةل كؤ دةكاتةوة ،لة سل َيمانييةوة نةقيب و ش َيخ حمةمةدى موفتى و ئةمحةدى
باشضاوش ،سةييد ئةمحةدى بابا ِرةسووأل ء عةو ِرةمحان ئاغاى عةبدولَآل ئاغا و لة بةرى زةهاوةوة ،فةقى
سةعيد و داود خانى َ
كةلور و هةموو سةرؤك عةشريةتةكان و مسايل بةطى داودة و مةجيد ثاشا كة يةكة دؤستى
ش َيخ رةزاى مةشهوور بوو ،ش َيخ حمةمةد رةئووف و ش َيخ عةىل ،خوالسة ئةو َ
زةلة ث ِر بوو ،ضةند طفتءطؤ و
ِ
ِ
تةرتيباتآ كرا ،منيش لة خزمةت نةقيبدا بووم.
بة قةدةر ِرةئي عوموومى هيوايان بة قةلَةمى من بوو ،منيش قةلةندةرانة بةو هةموو مالَة بةطزادةيةدا
ئةسوورامةوة .رؤذآ ثاشا لة َ
مال كةخيوسرةو بةطى كو ِرى خؤى و نةقيب بانطيان كردم وتيان وا خوا ِر َيكى
ِ
ِ
َ
خست ،قةلةمت تيذ كة ،دةستوورى ئيدارة و بةياننامةت بنووسة .منيش ش َيتانة هامتة زوبان ،ومت :ثاشا ،بة
خؤ ِرايي خؤم ماندوو ناكةم .ثاشا ئةمةندة توو ِرة بوو ،سآ جار هةلَساو خؤى دايةوة بةسةر دؤشةكةكةيدا،
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وتى :بة ِراس ئةوة ضي ئ َيذى؟ منيش بة جةسارةت َيكةوة ومت :ثاشا ،ئةطةر توو ِرة ببى دةنط ناكةم ،ئةطةر عاجز
َ
نابى َ
خؤبلندزانيي ئةهلى
دةيليم .فةرمووي :ب َيذة ،ومت :وا نةبوة ،بةآلم تؤ وةزعييةتى خؤمان و كةللة ِرةقى و
حال بووم لة شارباذ َير د َييةك هةية بة ناوى (كةناروآ)َ ،
ئةم خاكة ل َيك بدةرةوة ،لةمة َ
سل َيمانى ِرةسووأل ئاغاي
ِ
كويا ئةمحةدَ ،
كوياى بووَ ،
تيا بوو ،ئاغا سيَ َ
كويا مسايل ،كؤخيا حةمة؛ ئةم كؤخيايانة هةريةكة خؤى بة
ئاغايآ ئةزانى .ئةطةر تؤ حوكمداريت دا بة نةقيب و لة حةقي خؤت ضاوت ثؤشي ،سايرى ِروئةساي تريةكان
َ
قبوول نيية و ئةلَ َي ثاشاى باوكت (مةبةستى حةمة ثاشاية) كة لة سل َيمانى موتةسة ِريف بوو،
حوكمداريي تؤيان
َ
َ
توان و ه َيز َيكى زؤرى بةدةستةوة بوو ،ضوو دواى مانطآ جيي هيشت .ب ِروا ناكةم ِرةسووأل ئاغاى ترشيفرؤش و
مةمحوود ئاغاي ضؤخة ِرةشي مرياودةىل ،يا فةقآ ئةمحةدى دارةمشانة ئةطةر بيانةو َيتيش ضؤن ئةبنة حوكمدار.
َ
َ
ثريةميد ب ِرواى بة يةك َيتيى سةرؤكى هؤزو
ثريةميد وامان بؤ دةر دةكةوآ كة لةو قؤناغةدا
لة وتةكانى
ش َيخء ناودارةكانى كورد نةبوة و لةو ب ِروايةدا بووة هةر بزاظ َيكى لةم ضةشنة شكست دةه َينآ و ناطاتة ئةجنام،
ضونكة ه َيشتا نة ِرويشتبوة ئةستةمبووأل و حةقيقةتى بارودؤخى نالةبار و ش ِرى دةولَةتى عومسانيى بة زةقى
نةديبوو  .كة طةيشتة ئةستةمبووأل و ئةو وةزعة خراث ء ل َيذاوةى بؤ دةر دةكةوآ ،طؤ ِرانكاري بنة ِرةتى بةسةر
بؤضوونء بريوباوة ِريدا د َيتة كايةوة و دةكةو َيتة جوولَةو ت َيكؤشان بؤ ئازاديى ميللةتةكةى و دةب َيتة يةكآ لة
ئةندامة ضاالكةكانى (جةمعييةتى تةعاون ء تةرقيى كورد) كة بة سةرؤكايةتيى ش َيخ عةبدولقادرى نةهرى ث َيك
هاتبوو  .ذمارةيةك طةورةثياوى كوردى وةك ئةمني عاىل بةدرخان و شةريف ثاشا لةم ِر َيكخراوةدا كؤ بووبوةوة،
ئةويش بووة يةكآ لةو كةسايةتيانةى كة لة ريزى ث َيشةوةى خةباتكاراندا َ
هةول دةدا بؤ ِرزطاريى ميللةتةكةى.
ِ
َ
حكوومةتى عومسانى لة ثةرةسةندنى دةسةآلتى مةمحوود ثاشا لة باشوورى كوردستانء بةشيك لة ِرؤذهةآلتى
كوردستان نا ِرةحةتء نيطةران بووبوو ،دوذمنانى دةسةآلتى مةمحوود ثاشا هةميشة ِراثؤرتيان لةدذى ئةو
طةياندووةتة حكوومةتى عومسانى و كاربةدةستانى ئةو دةولَةتة هةميشة بةدواى هةل َيكدا طة ِراون تا بتوانن لة
سةرؤكيى جاف الى بدةن و لة ناوضةكة دوورى خبةنةوة.
فةريق ناميق ثاشا لةاليةن حكوومةتى عومسانييةوة َ
دةنيدر َيتة كوردستان بؤ ج َيبةج َيكردنى ئةم نيازة،
طواية لةوة بكؤلَنةوة ئاخؤ ئةو هةموو ِراثؤرتانةى وا لةدذى مةمحوود ثاشا دةطةنة ئةستةمبووألِ ،راسنت يا درؤ؟
ناميق ثاشاش دةطاتة هةلَةجبة و دةب َيتة ميوانى مةمحوود ثاشا ،ئةميش زوو دةزانآ ناميق ثاشا بة ض نيازآ
هاتووة ،لةوة طةيشتبوو كة ئةم سةفةرةى بآمةآلمةت نيية .لةبةر ئةوة وةك ثياو َيكى نةفس بةرز هيض جؤرة
بايةخ َيك بة ناوبراو نادا ،وةك هةر ميوان َيكى تر لة ديوةخان دايدةنآ و ض َيشتءنانى بؤ َ
دةنيآِ .رؤذ َيك لةكاتى
َ
(دةلي) و موان و مالوان و باقى جؤطةكانى
قسةكردندا بة ناميق ثاشا دةلَيت :سولَتان عةبدوحلةميد ناوضةى
شارةزوورى ك ِريوة ،بةناوى خؤيةوة تاثؤى كردوون .ئةم مولَكانةى شارةزوور لةذ َير ث َيي هؤزى جافدان كة
َ
كشتءكال ئةم د َيهاتانة دةطةيةنن .ئةمةش
عةشريةت َيكى زؤر طةورة و خاوةن مة ِروماآلتن ،ديارة زيان بة
َ
دةب َيتة هؤى ثةيدابوونى نا ِرةحةتى بؤ حكوومةتى عومساني .من واى بةباش دةزامن سولتان ئةم ناوضانة بداتة
عةشايري جاف ،بؤ سولَتان ثةسند نيية مولَك بك ِرآ و مولَكدارى بكا ،ئ َيمة لةجياتيى ئةم مولَكانةى قةزرةبات
كة لة ناوضةى جافةوة دوورة ،دةيدةينآ و ئيرت هيض ناخؤشييةك ِروو نادا.
ناميق ثاشا لة ش َيوةى نان دان و قسةكردنى مةمحوود ثاشا دلَطري دةبآ .لة ِراستيشدا ئةم ثاشاية يةكسةر
بؤ ئةوة هاتبوو ثيالنآ بؤ مةمحوودثاشا بن َيتةوة  .دواى ضةند ِرؤذ َيك ناوبراو هةلَةجبة بةجآ د َي َل ،دة ِروا بؤ ناو
جاف .ئةوكاتة وةمسان ثاشا لةن َيو ع َي َلى جافدا دةبآ ،خؤى و عاديلة خامنى خ َيزانى ميواندارييةكى ث ِرشكؤ لة
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ناميق ثاشا دةكةنِ ،ر َيزى ليَ دةطرن و كات َيكيش دةطة ِر َيتةوة ،وةمسانى ثاشا هةزار لريةى ئالَتوونى دةداتآ .
هةر كة ناميق ثاشا دةطة ِر َيتةوة بؤ ئةستةمبووألِ ،راثؤرت َيكى يةكجار توندوتيذ لةدذى مةمحوود ثاشا بؤ
َ
سولَتان َ
دةشلىَ  :مةمحوود ثاشا بة ئةندازةيةك
دةنيآ و ضى خراثة هةية دةربارةى ئةو بؤى تآدةض َينآ،
لةخؤبايى بووة ،خؤى بة هاوشانى سولَتان دةزانآ ،نيازى دةربارةى سولَتان خراثة و لةطةأل دذمنانى ئةمن
و ئاسايشي ئيمث ِراتؤريى عومسانيدا هاوبةشة و دةستى ت َيكةلَة ،ديوةخانةكةى بووة بة ج َيى ئةو كوردانةى
كة دذى ر َيبازى خةالفةتن  .ثاش ئةو راثؤرتة َ
سال 1306ك1886 /ز فةرمان لة سولَتان عةبدوحلةميدةوة
ِ
ِ
دةر دةضآ وةمسان ثاشا بب َيتة سةرؤكى جاف و قاميقامي هةلَةجبة .شايانى باسة ،ثايةى قاميقاميةتى لة
سيستةمى
كارطييى عومسانيدا ثلةي َيكى بةرزى هةبوة .دةتوانني َبل َيني دةسةآلتى ِراثة ِراندنى ئيشءكارى
َِ
ئيدارةى ناوضةكة بة دةستى قاميقام بووة ،كة ثايةي بةرامبةر بة ياريدةدةرى فةرمان ِرةواى ئينطليزةكان بووة.
بة فةرمان َيكيش مةمحوود ثاشا دةكر َيتة موتةسة ِريفي (ئورفة) .مةمحوود ثاشا لةطةأل بة موتة ِرسةريفبووندا
ناسناوى (ب َيطلةرب َيطى)شي دةدر َيتآ .كاربةدةستانى عومسانى دةيانزانى مةمحوود ثاشا ئةم وةزيفةية وةر
ناطرآ ،سةرث َيضيى ليَ دةكا .تا ضوار ث َينض مانط َيك هةر نامةيةكى فةرميى بؤ دةهات ،بةناوى موتةسة ِريفي
ئورفةوة بؤي دةهات .مةمحوود ثاشا باش دةيزانى حكوومةتى عومسانى دةيةوآ لة ه َيزو دةسةآلت و هؤزو
كةسءكارى دوور خباتةوة .لة ئةجنامدا سةير دةكا ئةم وةزعةى بؤ ناض َيتة سةر و دةبآ ضار َيكى مةسةلةكة بكا،
َ
«ثريةميد»ى هاو ِر َيى قةناعةتى ثآكردووة بؤ
ئةوة بوو ناضار بوو ب ِروا بؤ ئةستةمبووأل .واديارة خوال َيخؤشبوو
َ
ئةم ِرؤيشتنة كة ِر َيكةوتى 25ي ِرةمةزانى  1888 /1308بووة  .كة دةطاتة ئةوآ ،سولتان عةبدوحلةميد فةرمان
دةدا بة در َيذاييى تةمةنى لة ئةستةمبووأل دةر نةضآ و فةرمانى دةستبةسةريى بؤ دةر دةضآ ،خانوويةكى بؤ
تةرخان دةكرآ و لةذ َير ضاود َيريدا دةم َين َيتةوة .شايانى باسة ،دةولَةتى عومسانى لة جووآلنةوةى مةمحوود
ثاشا بآئاطا نةبوة و باشيان زانيوة خؤى و باوكى يةك َيك لة هاوثةميانةكانى ِراثة ِرينةكةى ش َيخ عوبةيدولَآلى
نةهرى َ
سال 1298ك1880 /ز بووة  ،بةآلم كوشتنى حةمة ثاشا ئةم هاوثةميانييةى ت َيك دا .مةمحوود ثاشا،
ثاش دامركانةوةى شؤرشي ش َيخ عوبةيدولَآل َ
سال  ،1882هةميشة لة ثار َيزدا بووة ئةو ثةميانة بةجيَ به َينى
ِ
كة باوكى لةطةأل ش َيخ عوبةيدولَآلدا بةستبووى و لةطةأل ضةند سةردارو كةسايةتييةكى كورددا لة خوليادا بوون
ِرؤذ َيك دذى عومسانيةكان ِراثة ِرن.
َ
ئةستةمبوول يةكجار توو ِرة و
طرتنى مةمحوود ثاشا لةاليةن سولَتان عةبدوحلةميدةوة و دةستبةسةركردنى لة
زيزى دةكا ،ب ِريار دةدا -هةرضؤن َيك بآ -خؤى دةرباز بكا و خؤ بطةي َين َيتةوة ناو ع َي َلى جاف ،شؤ ِرش لة كوردستاني
باشووردا بةرثا بكا .بآطومان ِرؤشنبريانى تورك و طةالنى ذ َيردةستى عومسانى ساآلنى  1908-1882لة تةكاثؤدا
بوون بؤ ِرووخاندنى ِر َ
ذيى سولَتان عةبدوحلةميدِ ،رؤشنبريانى كورديش بة سةرؤكايةتيى ش َيخ عةبدولقادرى نةهرى
و بنةمالَةى بةدرخانةكان بة سةرؤكايةتيى ئةمني عاىل بةدرخان لة ئةستةمبووأل لةنيو خؤياندا ث َيوةندييةكيان لةطةأل
ِر َيكخراوة نهينيةكاندا ،بةتايبةتى لةطةأل ئيتحادو تةرةقىدا ،هةبوة .واديارة مةمحوود ثاشاش ث َيوةنديى لةطةأل
ئةو كؤمةلَة نه َينيانةدا -بةتايبةتى حيزبى (ئيتحادو تةرةقى) -هةبوة و هانيان داوة لةدذى سولَتان عةبدوحلةميد
شؤرش لة كوردستانى باشووردا بةرثا بكا .بةم خوليايةوة َ
سال 1892ز1300/ك لةطةأل هاوثةميانةكانيدا كة بريتى
ِ
بوون لة ش َيخ عةبدولقادرى نةهرى و ئةمني عاىل بةدرخان ،ب ِريار دةدةن هةلَ َ
بيِ ،رؤذى وادةى هةآلتن ،مةمحوود
ثاشا موةفةق بة هةآلتن دةبيَ  .ئةو دوانة كةوتنة دوا ،سيخو ِرةكان خةبةريان ليَ دةدةن و دةستبةسةر دةكر َين؛
ش َيخ عةبدولقادرى ش َيخ عوبةيدولَآل دوور دةخر َيتةوة بؤ مةككة و كو ِرى بةدرخانيش بؤ ناوضةيةكى تر  .شايانى
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وتنة ،مةمحوود ثاشا -ث َيش هةآلتن -نامةيةكى يةكجار ناشريين بؤ سولَتان عةبدوحلةميد دةنووسآ ،ت َييدا َ
دةل:
تؤ ستةمكار و خو َين ِر َيذ و لةخوانةترسى ،هيض سةرم سو ِر نام َينآ كة ئةم ستةمء ِرةفتارة ناشريينانةت هةبآ ،ضونكة
َ
زؤل و حةرامزادةى و كو ِرى عةبدوملةجيد نيت.
هةروةها بؤشي دةنووسآ تؤ سولَتانى جائريت ،سولَتانى جائرييش -بةطو َيرةى شةرعى ئيسالم -واجب
االطاعه نيية .تؤ ثياو َيكى بةتةمةنى ،كةضي بة ذمارة  300ذنى ثآزانراوت هةية .ئةمةش نة لةطةأل شةرعى
ئيسالم و نة لةطةأل ِرةوشتى مرؤظايةتيدا يةك دةطرنةوة .
لةو سةردةمةدا هةر كةس َيك نامةى بؤ سولَتان نووسيباية ،جؤرة نووسين َيكى تايبةتى لةسةر زةرفةكةى
نووسيوة ،ئيرت كاربةدةستانى دةربار تةماشاي نامةكةيان نةكردووة ،طةياندوويانةتة دةستى سولَتان ،كة خؤى
هةلَي ثض ِريوة و خو َيندوويةتيةوة .وةكوو كةريم بةطى فةتاح بةط
دةيطي َيتةوة؛ مةمحوود ثاشا لة سةفةرةكةيدا
َِ
بؤ ئةستةمبووأل ث َيش دةستطريكردنى لةاليةن سولَتان عةبدوحلةميدةوة ،حةمةعةىل بةطى براى لةطةلَيدا دةبآ،
َ
دةيني َيتةوة ن َيو كةسءكاري ء عةشريةتى جاف
ثاش سالَ َيك حةمةعةىل بةطى براى مةرةخةس دةكا و
نامةيةكى بؤ براكانى ث َيدا ناردبوةوة ،وتبووى هةر كاتآ تةلطرافم بؤ ناردن دووسةد ق ِران و لريةيةك َ
بنينة
َ
الى حةمة قةدؤى مووسأل ،بؤم َ
ئةستةمبوول لة ِر َيى
بنيى بؤ ئةستةمبووأل ئةوة التان ِروون بآ كة من لة
َ
بادكووبةوة هةآلتووم ،فةتاح بةطى برام لةطةأل دووسةد سواردا بؤ ِرةشت َ
بنين ،لةوآ لة مال « ِرؤستةم بةط»
َ
ناو كة لة بنة ِرةتدا خةلَكى سل َيمانىء لة تايفةى مةمحوود بةطى ساح َيبق ِرانة ،هةوال من دةزانن .ئةم نامةية
لة بةينى مةمحوود ثاشا و براكانيدا وةكوو (شفرة) وابووة .براكانى سةبارةت بةم كاغةزة وةمسان ثاشاي
برايان ئاطادار نةكردووة ،نةوةكا وةمسان ثاشا لةبةر ج َيطة و دةسةآلت ء ثلةوثايةي خؤي خةبةرةكة بآلو
بكاتةوة و مةمحوود ثاشا لة ئةستةمبووأل دووضار ببآ ،هةروةك ئةم بؤضوونة لة ِراستييةوة دوور بووة ،ضونكة
خؤشةويستىء برايةتييان و دايكيشيان يةك بوو ،ئةم ئيحتمالةى دوور دةكردةوة ،بةآلم براكانى بؤ ئيحتيات ء
دووربيين ء وردةكارى ئةم هةوالَةيان شاردةوة ،ضونكة مةمحوود ثاشايان زؤر خؤش دةويست.
ئةوة بوو تةلطراف َيك بةو ناوة ِرؤكة كة لةث َيشدا لةسةرى ِر َيك كةوتبوون ،بؤ براكانى َ
دةنيآ .مةمحوود ثاشا
دواى ثؤستكردنى نامةكةى بؤ سولَتان عةبدوحلةميد دةستبةجيَ سوارى ثاثؤ ِر دةبآ ،لة َر َيى دةرياى ِرةشةوة
دة ِروا تا دةطاتة قةفقاس .لةو سةفةرةيدا ثياو َيكى لةطةلَدا دةبآ بة ناوى «مةال حمةمةدى سنةيي»يةوة.
ثاشان قةفقاس بةجآدةه َي َل ،دة ِروا بؤ (باكؤ) لة ئازةرباجيان ،مانطى سةفةرى 1309ك /تشرينى يةكةمى
 1892دةطاتة باكؤ ،لةوآ و َينةيةكى خؤى بة بةرطى ثياو َيكى هةذارةوة دةطرآ و بؤ كةسءكارى َ
دةنيآ.
ئةم و َينةية لةطةأل ئةم شيعرةي مةولةوىدا لة كةشكؤلَة بةنرخةكةيدا بةرضاو دةكةوآ و ئةم و َينةيةمان لةم
كت َيبةكةدا بآلو كردةوة .هةروةك مستةفا بةطى كةريم بةط لة ياداشتةكانيدا نووسيوية :طواية لة باوكيى
بيستووة ،مةمحوود ثاشا لة باكؤ ضةند نامةيةكى بؤ قةيسةرى ِرووس نووسيوة ،داواى يارمةتيى ليَ كردووة
بؤ ئةوةى شؤ ِرش َيك بة يارمةتيى ئةوان لةناو كوردةكانى عرياقدا لةدذى دةولَةتى عومسانى ث َيك ب َينآ و دلَنياى
كردووة كة بةئةجنامطةياندنى ئةم كارةى لة وزة و تواناييدا هةية  ،بةآلم واديارة ِرووسةكان لةبةر شلؤقيى
وةزعيان حيساب َيكيان بؤ نةكردووة و ث َيوةندييان لةطةلَدا نةبةستووة .مةمحوود ثاشا كة دةست لة يارمةتيى
َ
دةشؤري ،لةطةأل ثياوةكةيدا باكؤ بةجآدةه َي َلِ ،روو دةكاتة َئيان و سوارى ثاثؤ ِر دةبآ ،دةطاتة
ِرووسةكانى
(بةندةر ئةنزةىل) كة بةندةر َيكة لةسةر دةرياضةى خةزةر ،تا ث َيش شؤ ِرشى ئيسالمى (بةندةر ثةهلةوي)يان
ثآدةطوت .لةوآ دةرواتة َ
مال ئةو ِرؤستةم بةطى ساح َيبق ِرانة.
ِ
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كةريم بةطى فةتاح بةط لةم بارةوة دةلَ َيت :مةمحوود ثاشا لة ِرؤذى ِراكردنيدا تةلطراف َيكى بؤ براكانى َ
دةنيآ
لةسةر ئةو قةولءقةرارةى كة داينابوو .خؤوم لةيادم دآ و لةوكاتةدا تةمةمن نؤ ساأل دةبوو ،تةلطرافةكةيان
مال َ
ه َينا ،بةطزادةكان لة َ
سل َيمان بةطى مامةم كؤ بوونةوة ،نةيانه َيشت كةسآ لة ثشتمالَة و جاف بض َيتة ناويان؛
سيَ سةعات زياتر دانءستانيان كرد .من هةر ئةوةندة حالَي بووم فةتاح بةطى باوكم ئةو ِرؤذة سوار بوو ِرؤيي،
نةمدةزانى بؤ كوآ دةضآ ،هةتا لة مالَيشةوة ئةهلى ماأل نةياندةزانى بؤ َ
كوي ضووة  .بة لةشكر َيكةوة دةض َيتة
(بيجار)َ ،
مال عةىل ِرةزاخان حاكمى بيجا ِر .عةىل ِرةزاخان دؤست َيكى ِراستةقينةى تايفةى جاف بووة ،فةتاح
ِ
َ
َ
بةط قسةكةى لةطةلدا دةكاتةوة و عةىل ِرةزاخان بة فةتاح بةط دةل :تؤ برابضووكى مةمحوود ثاشاى ،منيش
هةروامة ،بةآلم بةم لةشكرةوة ِرؤيشتنى تؤ بؤ ِرةشت كة لةسةر سنوورى َئيانء ِرووسة ،زؤر نةطوجناوة.
من تةطبري َيكى ضاكرتت بؤ دةكةم ،تؤ ث َيويستة جلةكانت بطؤ ِري و تةبديلى قيافةت بكةى ،سوار َيكى من بؤ
شارةزايي و سوار َيكى خؤت بؤ خزمةتكردنت و بةش َيك لة لةشكرةكة بطة ِر َينةوة ،ثةجنا سوار َيك َلية مب َيننةوة،
هةتا مةمحوود ثاشا دةطاتة َئية .فةتاح بةط تةطبريةكةى ال طوجناو دةبآ و بة قسةى دةكا .عةىل ِرةزاخان
دةستآ جلءبةرطى مريثينجي خؤي بؤ فةتاح بةط و دوو دةست بةرطى سةربازيى َئيان بؤ ثياوةكان ئامادة
دةكا ،لة بيجارةوة لة ريطةى تارمء َ
خالالَةوة دة ِرؤن بؤ ِرةشت .كات َيك فةتاح بةط دةطاتة ئةوآ ،دةض َيتة
ِ
ِ
َ
َ
مال ئةو ِرؤستةم بةطة ،لةوآ هةوال ليَ دةثرسآ ،ناوى مةمحوود ثاشا ناه َينآ ،ناوى ئةو ثياوة دةبا كة لةطةأل
مةمحوود ثاشادا دةبيَ  ،وةكو ئةوةية ناوى مةال حمةمةد سنةيي بآ ،ضونكة ئةو مةال حمةمةدى سنةيىية
دةب َيتة هوى دؤزينةوةى ئةو رؤستةم بةطة بؤ مةمحوود ثاشا .رؤستةم بةط َ
دةل :ئةم بةيانيية سةعات ضوار
ِ
ِ
َ
حمةمةد ناو َيك َليةوة حةرةكةتي كرد بؤ دةوروبةرى سنة ،ئةمشةو وان لة ضوارشةمةبازا ِر كة ثينض سةعات
َليةوة دوورة .هةر ئةو شةوة فةتاح بةط خؤى دةطةي َين َيتة ضوارشةمةبازا ِر ،بةآلم ناض َيتة ئةو كاروانةسةراية
كة مةمحوود ثاشاى ت َيداية ،نةوةك مةمحوود ثاشا لة خةو هةستآ ء بكةو َيتة غايلة و ثةذارةوة .دةضآ لة
كاروانسةراي َيكى تر دادةبةزآ ،بةيانى زوو دةضآ بؤ الى مةمحوود ثاشا ،مةمحوود ثاشا سةعاتآ لة شةو
دةم َينآ سوار دةبآ دة ِروا .فةتاح بةط خؤى و هةظالَةكانى بةتاو بةشو َينيدا دة ِرؤن .زؤرى ثآناضآ دةيطةنآ.
َ
هةوال براكاني ء بةطزادةكانى تر دةثرسآ؛ بؤ مردنى حةسةن
كات َيك تووشي دةبن ،مةمحوود ثاشا دادةبةزآ،
بةط ء قادر بةطى براى زؤر نارةحةت دةبآ ،ضونكة لة َ
سال 1308ك1891 /زدا ئةو دوو كو ِرةى حةمةثاشا
ِ
َ
لةبةينى ثازدة شةودا بة نةخؤشيى ضاوةقوولة دةمرن .
فةتاح بةط زؤر َ
دلؤشيى دةداتةوة .هةر لةو ج َييةدا مةمحوود ثاشا خؤى دةطؤ ِرآ .لةبةر ئةمة كة لة
خاكى ِرووسةوة هاتبوو ،جلوبةرطى ِرووسيي لةبةردا بوو ،جلءبةرطيان بؤ ه َينابوو ،ماينء تفةنطيشى بؤ دةبةن.
َ
هةوال هةآلتنى مةمحوود ثاشاى ثآدةطا ،تةلطرافآ بؤ ناسرةددين شا دةنووسآ؛
سولَتان عةبدوحلةميد كة
مةمحوود ثاشا بةسةر خاكى ِرووسدا ِروو بة َئيان هاتووة ،دةبآ دةستبةسةرى بكةى و بؤم َ
بنيى .ئةم هةوالَة
بةهؤى ئةو سوارانةى كة لةطةأل فةتاح بةطدا ِرؤيشتبونة (بيجا ِر) لة َئياندا بآلو دةب َيتةوة .شا فةرمان بة عةىل
رةزاخان حاكمى بيجار دةدا لةباتيى ئةوةى بيطرآ َ
دةل ِر َيز َيكى زؤرى ليَ بطرة و ث َيشوازيى بة سةربازةوة ليَ
ِ
ِ
َ
بكة .كة مةمحوود ثاشا دةطاتة بيجا ِر ،عةىل ِرةزاخان بةو فةوجة عةسكةرةوة كة لة بيجا ِر دةبآ ،دةضيتة
ث َيشوازيي و زؤر خزمةتى دةكا؛ ضوار شةو لة َ
مال عةىل ِرةزاخان دةم َينيتةوة .لة بيجا ِرةوة دوو سواريان
ناردةوة كة ئةم خةبةرة بطةي َين َيتة جافةكان .لة شارةزوورةوة سةرجةم بةطزادة و ت َيك ِرا لةشكرى جاف لةطةأل
بةطزادةى هةوراميى هلوندا نزيكةى ضوارهةزار سوار َيك بؤ ث َيشوازيى مةمحوود ثاشا دةكةونة ِرآ .لة ثردى
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طا ِران سةرجةم لةشكرةكة طةيشتنة الى مةمحوود ثاشا ،ثشتمالَة و جاف لة شارةزوور بوون ،هاتنةوة و
سةرجةم لةشكرى جاف لة (طةلَطة)ى نزيكى ث َينجوين كة هةوارى بةطزادةى جاف بوو ،كؤ دةبنةوة و بةلَينى
دةدةنآ هةرضى بكا لةدذى سولَتان عةبدوحلةميد هاوكارى بن و ل َيي جوي نةبنةوة.
سولَتان عةبدوحلةميد ب ِريارى لةناوبردنى دةداو فةرمان دةر دةكا ناسناوى ثاشايةتى و تةنانةت ناسناوى
بةطشتى ليَ بس َيننةوة و لة هةموو نامةو فةرمان َيكى فةرميدا بة فريارى ياخى ناوى ببةن .فةرمانيش بة واليى
مووسأل و بةغدا دةدا بة مردوويي يا زيندوويي دةستطريو ِرةوانةى ئةستةمبوولَي بكةن .حكوومةتى عومسانى
َ
جمءجوول بؤ سةركوتكردنى مةمحوود ثاشا .ضوار ِرؤذ دواى طةيشتنى ،دووهةزار سةربازى
كةوتة ثةلةثةلء
عومسانى بة سةركردايةتيى كةريم بةطى خانزادةجوانآ كة ثلةى عةقيدى لة سوثاى عومسانيدا هةبوو ،هات بؤ
هةلَةجبة .ئةوة ِرؤذة سةرجةمى لةشكرى جاف لة ثشتمالَة بوون ،عةبدوولَآل ثاشا كة سةرؤكى بةطزادةى بارام
بةطى بوو ،سوار بوو و ب ِريارى دا ِر َي لة عةسكةرةكان بطرآ ،مةمحوود ثاشا يش حةزى بة شةر دةكرد لةطةأل
عةسكةرةكةدا بةآلم حمةمةد عةىل بةطى براى مةمحوود ثاشا زؤر تآكؤشا و هةولَي دا بؤ ئةوةى شة ِر ِروو نةدا،
هةروةك براكانى ترى مةمحوود ثاشا ،وةكوو َ
سل َيمان بةط ء فةتاح بةط حةزيان بةو شة ِرة نةدةكرد ،بةآلم
حةمة عةىل بةط بة هةر ش َيوةيةك بوو ِر َيى نةدا ئةو شة ِرة بقةومآ ء ِروو بدا.
َ
عةسكةرةكة بة سةالمةتى ضوونة هةلَةجبة الى وةمسان ثاشاى قاميقامى هةلةجبة .ثاش سآضوار ِرؤذ
َ
ضةقةل نزيك بة طوندى
ثشتمالَةو جاف باريان بؤ ناوضةكانى قةزاى كفرى كرد .كاتآ ثاشا طةيشتة كانى
تازةد َيى ئةم ِرؤ كة ج َيى زستانةى بةطزادةكان بوو .سةيد عةبدوحلةميد ناو لةاليةن ثاشاى بةغداوة هات بؤ الى
مةمحوود ثاشا ،مةبةستى ِرازيكردنى بوو تا بؤ ئةستةمبووأل ب ِروا .مةمحوود ثاشا كاتى دةبردة سةر تاكوو
حمةمةد عةىل بةطى براى ضووة بةغدا بؤ الى ج َيطرى واىل «موشري نةسرةت ثاشا» و لةم قؤناغةدا واليى بةغدا
سررى ثاشا بووة كة َ
سال  1891بؤ ماوةى سالَيك ء حةوت مانط وال َيتيى بةغداى طرتبوة دةست ،لةطةأل حاجى
ِِ
َ
َ
َ
حةسةن ثاشاى واليي دياربةكردا ِريك كةوتبوو هةر يةكيكيان بضنة شوينى ئةوى تريان و حكوومةتى عومسانيش
ِرةزامةنديى بؤ ئةم طؤ ِرانكاريية نيشان دابوو .ئةم حةسةن ثاشاية لة  1896-1891واليى بةغدا بووة و لةم
ماوةيةدا مةمحوود ثاشا لة دةولةتى عومسانى ياخى بووبوو.
حمةمةدعةىل بةطى براى مةمحوود ثاشا داواى لة موشري نةسرةت ثاشا -كة وةكيلى واىل بوو -كردبوو
ئةستةمبوول و سولَتان عةفوى بكا .نةسرت ثاشا بة حمةمةدعةىل بةط َ
َ
دةل:
كار َيك بكا مةمحوود ثاشا نة ِرواتة
ث َيويستة مةمحوود ثاشا ب َيتة الم بؤ بةغدا .حمةمةدعةىل بةط لة بةغدا طة ِرايةوة و لةطةأل مةمحوود ثاشادا
دانءستانى كرد سةبارةت بة ِرؤيشتنى بؤ بةغدا ،مةمحوود ثاشا لةسةر بةلَني ء تةئمينى نةسرةت ثاشا كة
بة حمةمةدعةىل بةطى دابوو ،ضوو بؤ بةغدا ،لة َ
مال نةسرةت ثاشاى موشري دابةزى .نةسرةت ثاشا تةلطراف
َ
ئةستةمبوول.
دةنووسآ بؤ زاتى شاهانة  ،وا وةآلمى تةلطرافةكة دةداتةوة :ث َيويستة مةمحوود ثاشا ب َيتة
نةسرةت ثاشا دووبارة تةلطراف َيكى زؤر باش بؤ نةضوونى دةنووسيَ  ،سولَتان دووبارة وآلمى دةداتةوة كة دةبيَ
َ
ئةستةمبوول .شايانى وتنة ،سولَتان عةبدوحلةميد لةو هةآلتن ء نامةى مةمحوود ثاشاية يةكجار توو ِرةو
ب َيتة
زيز بووبوو و فةرمانى ناردنى بؤ ئةستةمبووأل دابوو.
َ
مةمحوود ثاشا بة نةسرةت ثاشا دةلَ َيت :باشة ،دة ِرؤم بؤ ئةستةمبووألِ ،ر َيم ثآبدة لة ِر َيطةى مووسلةوة
ب ِرؤم ،لة كفرى ال دةدةم ،ضونكة ثارةو ث َيويستيةكامن لة مالَةوة َ
دةنينة كفرى .نةسرةت ثاشا ِرازى دةبآ
تابوورئاغاسييةك لةطةأل ثازدة سوارى ذاندرمةدا بؤ ثاسةوانى لةطةلَيدا َ
دةنين .حمةمةدعلى بةطى براى سيَ
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ِرؤذ ث َيش حةرةكةتى مةمحوود ثاشاو عةسكةرةكان ،طة ِرايةوة ن َيو هؤزى جاف .بة طةيشتنية ن َيو ثشتمالَة،
سةرجةم بةطزادة لةطةأل لةشكرى عةمةلَة و ثشتمالَة و شاتري ء طةآلىل كة هةزار و ث َينضسةد سوار َيك دةبوون،
كؤ بوونةوة .هةر كة مةمحوود ثاشا طةيشتة شارؤضكةى (قةرةتةثة) ،ه َيزى جاف د َيتة ن َيو شارؤضكةكة و
هةندآ نيةتى تاآلنكردنى قةرةتةثة دةكةن ،مةمحوود ثاشا ِرازى نابآ ،تابوورئاغاسي كة لةطةأل مةمحوو
ثاشادا دةبيَ  ،دةض َيتة الى مةمحوود ثاشاَ ،
دةل :نامووسم بثار َيزة ،مةمحوود ثاشا ئةو شةوة زؤر حورمةتى
َ
دةطري و ثاداشتى دةداتآ ،سبةى لة قةرةتةثةوة بةو لةشكرة زؤرةوة بةسةر (زةنطاباد)و (ثاآلني)دا بة
َ
ِراوكردن د َيتةوة كانى ضةقةأل ،كة هةوارطةى خؤيانة .لةناو ثشتمالة دا تا بةهاردانيشت ،لةكاتى بةهاردا كة
عةشاير دةطة ِرانةوة بؤ شارةزوور و كو َيستانى جاف لة دةورى طوندى سيارة و ثشتمالَةكانيش لة زةماوةنط
بوون ،لة سل َيمانىيةوة ش َيخ مارفى قازانقاية نامةيةكى بة نه َينى بؤ مةمحوود ثاشا نارد ،كةوا دوو هةزار سوارة
و ضوار هةزار عةسكةرى ثيادة حةرةكةتى كرد بؤ الت.
مةمحوود ثاشا كة ئةم خةبةرةى ثآ طةيشت لةطةأل فةتاح بةطى برايدا لة ئاوى سريوان ثة ِرينةوة ،ضوونة
َ
شةميان و هؤزى تاوطؤزى ،سةرجةم د َينة الى و لة دةورى كؤ
كةذى زمناكؤ .هؤزى (يةزدانبةخشي) لة
دةبنةوة .مةمحوود ثاشا كة لة ئةستةمبووأل دةستبةسةر بوو ،شارةزاي ثش َيويي وآلتى عومسانى بوو ،كة
َ
سال شةش مانط مانطانةى كاربةدةستانء مووضةخؤرانى دةولَةت نةدةدرا و دةيزانى ه َيز َيكيان بؤ هيض شو َينآ
ثآ َ
ناني َ
دري .لةم ِروانطةوة كةوتة تةالشةوة مةوجوودييةت َيك بؤ ميللةتةكةى ث َيك به َينآ ،لةطةأل سةرؤك هؤز
و كةسايةتية ناودارةكانى كورددا ث َيوةنديى طرت كة ب َينة ياريدةى و شؤ ِرش َيكى بةربآلو بةرثا بكةن .خةبةرى
جووآلنةوةى مةمحوود ثاشا ِرؤذبة ِرؤذ بة ِر َيكءث َيكى دةطةيشتة حكوومةتى عومسانى كاربةدةستانى عومسانى
ترس َيكى زؤريان ليَ نيشت ،بةتايبةتى سولَتان عةبدوحلةميد خؤى بايةخ َيكى زؤرى بةم مةسةلةية دةداو كةوتة
تةالشةوة هةر ضؤن َيك بووة مةمحوود ثاشا لةناو بةرآ و لة ئاذاوةى ئاسوودة بآ .وةك بامسان كرد ،مةمحوود
َ
شةميانء سوور َين بة ه َيز َيكى بةرضاوةوة لة دةولَةتى عومسانى
ثاشا دواى هةآلتنى لة شاخةكانى زمناكؤ و
ياخى بووبوو .ئةوة بوو سولَتان عةبدوحلةميد دووبارة فةرمانى دا بة «كةريم بةطى خانزادةجوانآ ،بة هةزار
سوارة وة مةمحوود ثاشا دةستطري بكا ،بةآلم واديارة هةم مةمحوود ثاشا و هةم كةريم بةط نةيانويستووة
بكةونة شة ِر َيكى خو َينينةوة .مةمحوود ثاشا لةو ناوضانةدا لة هاتءضؤدا دةبآ.
بةم جؤرة سالَ َيكى خشت ئةمبةر و ئةوبةر بة كةريم بةط دةكا و لةن َيوان زمناكؤ ء (بانى بنؤك)دا لة شاخى
َ
بيطرى ،بةآلم ثريى و ناساغى و ثروثاطةندةى
سور َين دةيهينآ و دةيبا ،بآ ئةوةى دةرفةتى بداتآ ثةلةمارى بدا و
َ
مريى لةن َيو عةشايرى جاف دا و فتواى ش َيخ و مةالكانى سةر بة دةولةتى عومسانيى ئةو سةردةمة ،بةتايبةتى ئةم
ثروثاطةندةية كة هةر كةسآ لة سولَتان ياخى ب َ
يب كافر دةبآ و تةآلقى دةكةوآ و هةر كةس َيك يارمةتيى ياخييان
بدا كافرو بآدينة  .ئةم ثروثاطةندة و فرتءف َيآلنة كار َيكى زؤريان كردة سةر َ
دل ء دةروونى دةوروبةرةكانى
َ
طيايةوة .ناكؤكيى ن َيوان مةمحوود ثاشا و وةمسان
مةمحوود ثاشا ،تةنانةت كةخيوسرةو بةطى كو ِريشي ليَ هةل َ ِ
ثاشاي برايشى ئةوةندةى تر وةزعةكةى لة مةمحوود ثاشا ئالَوزتر كردبوو .ئةم ثروثاطةندانة و ثريي ء فةرتووتى
تةنطيان بة مةمحوود ثاشا هةلَدةضنى ء يةكجار ب َيزاريان دةكرد .مةمحوود ثاشا دةكةو َيتة سةر خةياىل دأل
بةدةسته َينانةوةى سولَتان عبدوحلةميد و لةم بوارةدا هةرضى دةكا ناطاتة ئةجنام َيك .ئةوة بوو هاناى بؤ يةكآ لة
دؤستةكانى برد ،كة يةكجار الى سولَتان بة ِر َيز و ثايةبةرز بوو ،ئةويش ش َيخول ئيسالم ئةبوهلوداى صةيادى بوو.
َ
دةردةدل خؤى دةطةي َين َيتة ئةو زاتة ،تكاى َىل دةكا بكؤشآ سولَتان بيبةخشآ؛ ئةويش
مةمحوود ثاشا بة نامة
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تكاى بؤ دةكا و بة سولَتان دةلَ َيت :لة بةروةذةوةندى تؤ و دةولَةتدا نيية كةسايةتييةكى وةك مةمحوود ثاشا بة
َ
ئةستةمبوول .ئةم خةبةرة لةاليةن صةيادييةوة دةطاتة
ياخ َيتى مب َين َيتةوة ،سولَتان نةرم دةكا بة مةرج َيك ب َيتة
مةمحوود ثاشا ،ئةويش بة ناضارى ِروو دةكاتة ئةستةمبووأل .عةىل بةطى كو ِرى و حمةمةدعةىل بةطى براى لةم
سةفةرةدا لةطةلَيدا دةبن ،لة ئةستةمبووأل دةب َيتة ميوانى موشري دةرويش ثاشا كة زؤر ن َيوانيان خؤش دةبآ
و دؤست َيكى نزيكى بووة .سولَتان عةبدوحلةميد ،مةمحوود ثاشا دةبةخشآ و ثلةكانى جارانى بؤ
دةطي َيتةوة،
َِ
وةمسانى ثاشاي براشي بة قاميقامى هةلَةجبة دةم َين َيتةوة.

ب -حمموود ثاشا و حيزبي ئيتحاد و تةرةقي:
َ
ثاش لةسةر تةخت داطرتين سولَتان عةبدوحلةميد سال  1908لةاليةن حيزبي ئيتحاد و تةرةقىيةوة،
مةمحوود ثاشا دةكةنة بةرثرسي ئةو حيزبة لة ناوضةى سولةمياني ،ضونكة -وةك بامسان كرد -لةو كاتةوة
كة لة ئةستةمبووأل دةستبةسةر بوو ،ث َيوةنديى لةطةأل ئةو حيزبةدا هةبوو ،بةآلم بة طؤ ِرانى سياسةتى حيزبى
ئيتيحاد و تةرقى سةبارةت بةو ميللةتانةى ذ َير ئاآلى دةولَةتى عومساني ،بةتايبةتى هةولَدانيان بؤ بةتورككردنى
ئةم ميللةتانة و بؤ ج َيبةج َيكردنى ئةو سياسةتة ضةوتةيان ،دةست بة َ
زول و زؤردارييةكى يةكجار زؤر دةكةن
بةرامبةر بة نةتةوةكانى غةيرى تورك.
َ
نةتةوة غةيرة توركةكانى ئيمث ِراتؤريى عومسانى جمءجوول َيكى زؤريان دذى عومسانيةكان دةست ثآكرد،
طةىل كورديش لة زؤر ناوضةى كوردستان بؤ بةدةسته َينانى ئازاى و سةربةستى ضةندين شؤ ِرشيان بةرثا كرد،
َ
شطيةكاندا يةكآ بوو لة هؤية سةرةكيةكانى
بةآلم نةبوونى يةك َيتى و ث َيوةنديى توندوتؤل ء تؤكمة لةن َيو شؤ ِر َ ِ
لةناوضوونى ئةو شؤ ِرشانة و لةم بارةوة طةردل َيظسكى جةخت لةسةر ئةو ِراستيية دةكاتةوة كة جياوازيى
بريو ِراى سةرؤك و سةركردةكانى كورد هؤى هةرة طةورة و كؤسيب سةرةكى بوو لة ر َيي يةكطرتنى بزووتنةوةى
نةتةوةى كورددا.
َ
مةمحوود ثاشا ،لةم قؤناغةدا كةم كةم لة ئيتيحاديةكان دوور كةوتةوة و هةولي دا يةك َييت و يةك ِريزى
لةن َيوان سةرؤكهؤز و ثياوماقووآلنى كورددا ث َيك ب َينآ بؤ ئةوةى مافى بؤ طةلةكةى دابني بكا .لةم بارةوة
َ
هةول و ت َيكؤشانيان بؤ دؤزى كورد ليَ
نامةيةكى زؤر بؤ ثياوة ناسراوةكانى كورد دةنووسيَ و داواى يةكبوونى
دةكا .يةكى لةو نامانة كة بؤ حاكمى بانةى نووسيبوو ،دابووى بة عةىل بةطى ِرؤستةم بةطى خزمى خؤى كة
دايكى لة بةطزادةكانى بانة بوو .توركةكان لة ج َيطايةك ئةم نامةيان بةدةست عةىل بةطةوة طرتبوو ،بةو هؤيةوة
َ
مووسل كرد .بآطومان ئةطةر ئيتيحاديةكان نة ِرووخابان ،نةوةك
عةىل بةطيان حةوالَةى دادطاى سةربازى لة
عةىل بةط ،بةلَكوو مةمحوود ثاشايش لةطةلَيدا ت َيدا دةضوو .هةروةها مةمحوود ثاشا نامةيةكى ديكةى بؤ غوآلم
َ
هةول بدةن .تا ئيستاش وةآلمى ئةم
ِرةزاخانى واليى ثشتكؤ نووسيوة و ثةميانى لةطةلَدا بةستووة بؤ كورد
نامانة ماون و لة كت َيبخانةكةى حةسةن فةهمى جاف دان.
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بةشى دووةم
ئـ -مةمحوود ثاشا و شؤ ِرشى مةشرووتةى َئيان و بزاظى ساالرولدةولة

لة شؤ ِرشى طةورةي ميللةتةكانى َئياندا كة اليةنطرى دةستوور بوون و بة مةشرووتةخوازان بةناوبانطن14 ،ى
جومادى دووةمى 1324ك ِر َيكةوتى 5ى كانوونى دووهةمى « ،1906موزةفةرةدين شا» ناضار كرا ددان بةوةدا بنآ
كة َئيان وآلت َيكى ثاشايةتيي دةستووريية و خاوةنى ثةرلةمانة .دواى مردنى موزةفةرةددين شا ،حمةمةدعةىل
شاي كو ِري بة فيتى ِرووسةكان و بة ِر َينماييي ِراو َيذكار َيك كة بة شاثشال بةناوبانط بوو ،كةوتة سةر كةلَكةلَةى
لةناوبردنى دةستوور و دذايةتييةكى توندوتيذى اليةنطرانى دةستوورى كرد و ماوةى فةرمان ِرةوايىية كورتةكةى
كة لة  30مانط و ضةند ِرؤذ َيك زياتر بةردةوام نةبوو ،بة ملمالن َييةكى تيذ و سةخت لةن َيوان اليةنطرانى ِر َ
ذيى
ثاشايةتيى ِرةها و اليةنطرانى دةستووردا ضووة سةر و ئةم ملمالن َيية بة سةركةوتنى اليةنطرانى دةستوور هاتة
ئةجنام و داطريكرانى تارانى ثايتةختى لةاليةن اليةنطرانى دةستوورةوة ر َيكةوتى 26ى جومادى دووةمى َ
سال
ِ
َ
1327ك 16 /ى حوزةيرانى  1909ليَ كةوتةوة ،حممةمةدعةىل شا لة شايةتيى وةال نرا و كو ِرة َ
ميدمندالةكةى
بة ناوى ئةمحةد ثاشاوة بة ثاشاي َئيان لةاليةن اليةنطرانى دةستوورةوة دانرا .تةمووزى  1909حمةمةدعةىل
شا بة ناضارى َئيانى بةجآه َيشت و بووة ثةنابةر لة شارى ئؤد َيسةى ِرووسياى تةزارى .شايةنى باسة ،دةورى
كوردان لةو ِرووداوانةدا زؤر طةورة نةبوة ،زياتر ثشتى شا و دةزطا كؤنةثةرستةكانيان دةطرت .هةروةك
بةش َيكيشان لة شؤ ِرشةكةدا بةشدارييان كردووة بة سةركردايةتيى «يارحممةد خانى كرماشاني»و براكةى.
ئةوةى ج َيي سةرسو ِرمانة نة شا و نة اليةنطرانى ضاكةيةكى ئةوتؤيان بؤ كوردان نةبوو ،تا بب َيتة هؤى ثشتيواني
و ثالَثشتكردنيان لة ِرذميى ثاشايي.
بةم بارودؤخةيشةوة دةبينني كوردانى خاننشينى (ماكؤ) زؤر جار ِرووى دةدا دةبوونة داردةستى خانى
ماكؤ و شة ِركةرانى ضاثوك و بو َيرى شكاك و جةالليةكان بةزؤري لةن َيو لةشكرةكةيدا دةبينران .ئةم لةشكرة،
شطيي تةور َيز بوون ،بة
طةورةترين زيانيان لة ه َيزةكانى ستارخان و باقرخان دا ،كة دوو سةركردةى شؤ ِر َ ِ
اليةنطريى دةستوور و مةشرووتةخوازى ناوبانطيان دةركردبوو .كوردان لة دوا ِرؤذانى شؤ ِرشي دةستووريدا
بوونة ه َيز َيكى سةرةكيى يارمةتيدةرى ئةبولفةتح مريزا ساالرولدةولة ،كو ِرى س َييةمى «موزةفةرةددين شا» كة
مرؤظ َيكى بةرزةف ِر و سروشت َيكى سةركةشي هةبوو ،دةكؤشا تةخت ء تاجى َئيان بؤ خؤى مسؤطةر بكا و لة
دةستى حمةمةدعةىل شاى براى دةر بينآ؛ لة هةولَدا بوو لة اليةنطرانى دةستوور نزيك ب َيتةوة ،تا بة يارمةتيى
َ
داطرى و خؤى شو َينى بطر َيتةوة .بؤ ئةم مةبةستة ،بة
ئةوان بتوانآ حمةمةدعةىل شاى براى لةسةر تةخت
يارمةتيي هؤزة كوردةكانى سةر سنوورى ِرؤذاواى َئيان و لو ِرةكانى ناوضةى لو ِرستان و عةشايرى جافى مورادي
و جوان ِرؤ ،شؤ ِرش َيكى دذ بة حمةمةدعةىل شاي براى بةرثا كرد .لة شة ِر َيكدا لة ناوضةى نةهاوةند لةشكرى
حكوومةتى ناوةندى بة سةرؤكايةتيى ئيرباهيم خان (مظفر السلطان) بةسةر لةشكرةكةى ساالرولدةولةدا سةر
كةوت و ساالرولدةولة لةو شة ِرةدا بة ديلي طريا و َنيدراية تارانى ثايتةخت ،حمةمةدعةىل شا دواى ماوةيةك
فةرمانى دا لة َئيان دوور خبر َيتةوة ،ئةوة بوو لة ئةوروثا ج َيطري بوو  .ئةوجا ملمالن َييةكى سةخت لةن َيوان
اليةنطرانى حممةدعةىل شا و اليةنطرانى دةستووردا دةستى ثآكرد .سةرئةجنام اليةنطرانى دةستوور لة 9ى
ئةيلووىل 1909دا ه َيزةكانى حمةمةدعةىل شايان بةزاند و بة ناضارى حمةمةدعةىل شا و شوجاعوددةولةي براى
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َ
هةلاتن و طة ِرانةوة بؤ ئةو شو َينةى وا ل َيوةى هاتبوون .ئةوةبوو جار َيكى تر لة َئيان دةريان ثةراند.
لةم قؤناغةدا ساالرولدةولة هاتة مةيدانى دذايةتيى حكوومةتى دةستووري ،لة سةرةتاوة بةناوى هاوكاريى
حمةمةدعةىل شاى برايةوة ثروثاطةندةى دذى حكوومةتى دةستوورى دةكرد و درومشى طة ِراندنةوةى تاج و
تةختى ل َيزةوتكراوى براكةيي بةرز كردبوةوة .دواى شكستى تةواوى حمةمةدعةىل شا بةرامبةر بة لةشكرى
مةشرووتةخوازان ،ساالرولدةولة درومشى ثاشايةتيى هةلَطرت و خؤى بة شاي فةرميى َئيان دةزانى و لة
كوردستان كةوتة بزاظ َيكى طةورة و بةربآلو بؤ كؤكردنةوةى لةشكر و ه َيزى ضةكدار و زؤربةى هؤزةكانى
كورد و لو ِر ،بةتايبةتى هؤزةكانى دانيشتووى ناوضةكانى ِرؤذاواى َئيان و ع َيالتى جافى جوانرؤ و مورادى بة
سةركردايةتيى مةمحوود ثاشا لة كوردستانى باشوور ثالَثشتيان دةكرد و ماوةيةكى زؤر بوونة داردةستى و لة
هةموو هؤزة كوردةكان ع َي َلى َ
كةلو ِر زياتر سوور بوون لةسةر ثالَثشتى ساالرولدةولة و بةشدارييةكى ضاالكيان
لة شة ِرى ناوضةكانى نةهاوةند و هةمةدان و داطريكردنى كرماشان و شة ِرة خويناويةكانى دةظةرى نةوبةراندا
كرد و تةنانةت لة يةكآ لة شة ِرةكانى نزيكى كرماشان داوودخانى كةلَو ِرى سةرؤكى ئازا و َ
دليى ع َي َلى كةلَو ِر
و كو ِرةكةى «عةىل ئةكبةر خان» بوونة كؤضي قوربانى لة ِر َيطاى خةونى طة ِراندنةوةى ساالرولدةولةدا بؤ سةر
تاج و تةختى ثاشايةتيي َئيان.
هةروةك خوال َيخؤشبوو ئايةتولَآل مةردؤخ لةم بارةوة
دةيطي َيتةوة؛ ئاخروئؤخري جومادى دووةمى
َِ
1329ك 1909/ساالرولدةولة لة َ
مال مةمحوود ثاشا لة كوردستان باشوور سةرطةرمى ث َيكه َينانى لةشكر َيكى
طةورة بووة بة مةبةستى داطريكردنى سةرجةمى ناوضةكانى كوردستان و ِرؤذاواى َئيان و وةرطرتنةوةيان لة
مةشرووتةخوازان  .بةآلم -ئةوى ِراستى بيَ  -دواى ئةم م َيذوة زؤربةى كوردان لة دةورى ساالرولدةولة دوور
كةوتنةوة ،لةث َيش هةمووياندا خانةكانى ثةسوآ و هؤزةكانى موكرى و بةطزادة جافةكان بة سةرؤكايةتيى
مةمحوود ثاشا .هؤزى سةجناوى و كةلَو ِريش دةستبةردارى ساالرولدةولة بوون .مةمحوود ثاشا بة زيرةكييةكى
تةواو بة باشي طةيشتبووة ئةو قةناعةتة كة ساالرولدةولة ئايندةيةكى ِروونى سياسيي لة َئيان نابآ ،بؤية
هةروةك قةوىل يارمةتيى ثآدابوو ،لة كرداردا هيض جؤرة يارمةتييةكى نةدا .جطة لةمة ،وةك بامسان كرد،
لة ِرةوشت و هةلَسان و دانيشتنى ساالرولدةولة نا ِرازى بوو و بة دلَيدا نةدةضوو ،ئامادة نةبوو كضةكةى
خؤيي بداتآ ،لةكات َيكدا ساالرولدةولة بؤ نزيكبوونةوة لة هؤزى طةورةي جاف داخوازيى ئةوةى لة مةمحوود
ثاشا كردبوو  .وةك مةمحوود ثاشا ث َيشبينيى كردبوو ،شة ِر و ياخيبوونةكانى ساالرولدةولة ئاكام َيكيان ليَ
نةكةوتةوة ،لة ئةجنامدا َئيانى بةجآه َيشت و لة ئةورووثا طريسايةوة.
ب -مةمحوود ثاشا لة شة ِرى يةكةمى جيهانيدا
مةمحوود ثاشا وةك هةر سةرؤك هؤز َيكى نيشتمانثةروةرى كورد لة سياسةتى ئيتيحاديةكان نا ِرازى
َ
هةول و تةقةالياندا بو بةتورككردنى سةرجةمى ميللةتانى غةيرةتورك كة لةذ َير دةسةآلتى
بوو ،بةتايبةتى لة
ئيمث ِراتوريى عومسانيدا بوون و ثشتكردنيانة ئةودرومشانةى كة ث َيش هاتنة سةر حوكم بةرزيان كردبوةوة
و بريتى بوون لة ئازادي و يةكسانى لةن َيو ميللةتةكانى ذ َير دةسةآلتى دةولَةتى عومسانيدا .بةآلم بة دةست
ث َيكردنى شةرى يةكةمى جيهانى ،كاربةدةستانى ئيتيحادي و َ
َ
هةول و تةقةاليةكى
ئةلانةكانى هاوثةميانيان،
ِ
زؤريان دا بؤ بةه َيزكردنى هةستى ئيسالمةتى لةن َيو ميللةتانى ئيمث ِراتؤريى عومسانيدا .ثياوانى ئاينى لة هةموو
بةشةكانى ئةم ئيمث ِراتؤرييةدا خةلَكيان هان دةدا بؤ ج َيهاد دذى داطريكةرة كافرةكان كة بريتى بوون لة
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دةولَةتة هاوثةميانةكان كة بة باوة ِرى ئةوان كافر بوون .ئةم ثروثاطةندةية كار َيكى زؤرى كردة سةر دانيشتوانى
ناوضةكانى كوردستان .ئةوة بوو خوال َيخؤشبوو ش َيخ مةمحوودى حةفيد ثاش ئةوةى ئينطليزةكان بةسرةيان
داطري كرد و هةروةك ئيتيحاديةكانى بة بةرثرسى كوذرانى ش َيخ سةعيدى باوكى و ش َيخ ئةمحةدى براى دةزانى،
كةضى هاوكاريى خؤي لةطةأل توركاندا ثيشان دا و لة شة ِرى شوعةيبة دا بةشداريى كرد .هةروا مةمحوود ثاشاي
جاف لةبةر هةستى ئاينى بة داخوازيى توركةكان هةزار سوارى جافى بة سةرؤكايةتيى حةمةعةىل بةطى براى و
كةريم بةطى فةتاح بةطى برازاى نارد بؤ ئةم شة ِرة ،بة داخةوة دةبينني هةندآ لة م َيذووونوسة ثايةبةرزةكان و
ِرؤشنبريةكامنان كة باسى ئةم شة ِرة دةكةن ،ناوى ئةو سةرؤكة جافانة كة لةم شة ِرةدا بةشدارييان كردووة،
ناه َينن .ئةمةش -بة بؤضوونى ئ َيمة -ستةم َيكة لةو كةسايةتيانة دةكرآ كة لةو ِرووداوة طرنطانةدا بةشدارييان
كردووة .بؤ منوونة ،م َيذوونووسي بةناوبانط دوكتؤر كةمال مةزهةر لة وتار َيكيدا بةناوى (كورد و شة ِرى
شوعةيبة) نووسيوية :بةشى هةرة زؤرى ئةو سآ هةزار كوردةى وا ضوونة شة ِرى ئينطليز ،بريتى بوون
لة اليةنطرانى ش َيخ مةمحوودى حةفيد و كو ِرطةىل داودة و دةلؤ و زةنطةنة و هةمةوةند و جافى دةوروبةرى
كةالر .واديارة د .كةمال نةيبيستووة ئةم جافى دةوروبةرى كةالرة كآ سةركردايةتيى كردوون ،طومان لةوةدا
نيية بيبيستاية دةينووسي و بؤ م َيذوو تؤمارى دةكرد .بةداخةوة مامؤستا موكةرةم تالَةبانيش سةبارةت بة
بةشداريى جافةكان لةو شة ِرةدا ،هيضى نةخستوةتة بةرضاو .ج َيى سةر س ِرمانة بة ِر َيزى لة خو َيندةواران و
ِرؤشنبريانى ناوضةى طةرميان و كفرىية و م َيذووى ئةو دةظةرة بة ضاكى دةزانآ ،بؤض نةينووسيوة وةآلمى ئةم
ثرسيارة الى بةر َيزيانة .مستةفا بةطى جاف لة ياداشتةكانيدا لة كةريم بةطى باوكيةوة
دةيطي َيتةوة ،دةلَيَ :
َِ
خوالَيخؤشبوو تؤفيق وةهبى بةط لة ئةفسةرة ناودارةكانى لةشكرى تورك بووة لة شة ِرى شوعيبةدا ،ث َيش
ِروودانى شة ِرةكة تةم َيى سةرؤك هؤزة كوردةكان ،بة تايبةتى ش َيخ مةمحوود و حةمةعةىل بةطى جاف دةكا،
كة بة خؤ ِرايي كورد لة ث َيناوى توركاندا بةكوشت نةدةن ،ش َيخ مةمحوود و حةمةعةىل بةط ئامؤذطاريةكةى بة
بةجيَ دةزانن و بةطو َيى دةكةن .كةريم بةط َ
دةل :من لةبةر تافى الوي و خو َينطةرمي و حةز بة ناودةركردن ث َيم
خؤش بؤ لة شة ِرةكةدا بةردةوام بني.
ج َيي باسة ،هةر ئةم هةستة ئاينية بوو هانى كوردةكانى لة باشوورى كوردستان دةدا لة دذى لةشكرى
رووس جبةنطن كات َيك ثةالمارى ناوضةكانى كوردستانيان دا و َ
زولءزؤر َيكى فراوانيان نواند .ئةطةر سةرجةمى
ِ
ئةو شة ِرانةى كة لة دذى ِرووس لة شة ِرى يةكةمي جيهانيدا  1918-1914لةو لة 2ى تشرين دووةمى 1914ةوة
كة ِرووسياى قةيسةرى بانطةوازى شة ِرى لةطةأل دةولَةتى عومسانيدا ِراطةياند ،خبةينة بةر باس و ل َيكؤلَينةوة،
دةبينني لةشكرى ِرووس لةن َيوان ساآلنى 1915-1914دا شة ِريان لةطةأل ه َيزة سةربازيية فةرمييةكانى
عومسانيدا نةكردووة ،بةلَكوو لةطةأل ه َيزى جةندرمة و ضريك و سةربازة نافةرمييةكاندا بة سةركردايةتيى
ئةفسةرة توركةكان و َ
ئةلانةكان كردوويانة  .بةآلم دواى طةمارؤدانى لةشكرى ئينطليز بة سةركردايةتيى
جةنة ِراأل تاوزةند ِر َيكةوتى  1915لة شارى كووت لةاليةن لةشكرى عومسانييةوة ،ئينطليزةكان ِرووسةكانيان
هان دةدا بةرةو ناوضةكانى كوردستان و ناوة ِراستى عرياق ث َيش ِرةوى بكةن بؤ ئةوةى بةغداى ثايتةختى
عرياق بة هاوكاريى يةكرتى داطري بكةن .ئةوة بوو ِرووسةكان فةيلةقى يةكةمى قةفقاسيان بة سةركردايةتيى
جةنة ِراأل «باراتؤف» بؤ ثيش ِرةوى بةرة و بةغدا لة ِر َيى هةمةدان و كرماشان و خانةقينةوة تةرخان كرد.
فةيلةقى قةفقاسى دووةميان بة سةركردايةتيى جةنة ِراأل «جرنازؤبؤف» بؤ هة ِرةشةكردن لة سل َيماني و ِرةواندز
دةستنيشان كرد .ه َيزةكانى جةنةر َال باراتؤف ،بةرةو خانةقني َ
سال  1916ث َيش ِرةويى كرد ،بةآلم لةاليةن
ِ
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لةشكرى عومسانييةوة بة سةركردايةتيى عةىل ئيحسان ثاشا بةرةنطاريان بوونةوة و لةشكرى ِرووسيان لةو
بةرةيةدا ناضار بة ثاشةكشيَ كرد .ئةوةى ث َيوةنديى بة باسةكةمانةوة هةية ،لةشكرى عومسانيةكان كة بة
جةحفةىل سل َيماني ناوبانطى دةر كردبوو ،ه َيزةكانى ِرووسيان ِر َيكةوتى 23ى تةمووزى  1916لة ناوضةى (سةقز)
دةرثة ِراند و سةقزيان داطري كرد .هةر ئةو ه َيزة بة هاوكاريى عةشايرة كوردةكان كة بة ناوى جيهادةوة لةو
شة ِرانةدا بةشدارييان دةكرد ،شارى (بانة)شيان داطري كرد ،بةآلم ِرووسةكان دواى ئةوةى تواناى سنووردارى
ه َيزةكةى جةحفةىل سل َيمانىيان بؤ ئاشكرا بووَ ،
هيشيان بردة سةر جةحفةىل سل َيماني ،لة دةوروبةرى سةقز
شة ِر َيكى طةورة لة 12ى ئابى هةمان سالَدا ِرووى دا .ه َيزى عةشايرى جاف لةطةأل عةشايرة كوردةكانى تردا
لةو شة ِرانةدا بةشدارييان كرد و لة بةطزادة جافةكان -بة فةرمانى سةرؤكى هؤزى جاف مةمحوود ثاشا -تاهري
بةطى عومسان ثاشا و عةلي بةطى مةمحوود ثاشا و حوسةين بةطى حةسةن بةط و ضةندين بةطزادةى تر دذى
ِرووسةكان بةشة ِر هاتن و ئةم شة ِرةش لة سنوورى سةقز ِرووي داوة كة بة شة ِرى (قاتان قورى) بةناوبانطة.
خوالَيخؤشو ش َيخ مةمحوود حةفيد لةم شة ِرةدا بةشدارى كرد و ه َيزى موجاهيدانى كورد ئازايانة شة ِريان كرد
و لةطةأل لةشكرى عومسانيدا توانييان بةربةستى َ
هيشي فةيلةقى دووةمى ِرووس لةو ناوضةيةدا بكةن.
هةر لةم قؤناغةدا مةمحوود ثاشاي جاف سةركردةييي ه َيز َيكى عةشايرى جاف دةكا لةطةأل تابوورى
عةسكةرى توركدا بة فةرماندةييي ئةفةسةر َيكى دةرياييي تورك بة ناوى «حوسةين ِرةئووف بةط و بةها بةط
كة دةيانويست ناوضةى ِرؤذئاواى َئيان ،بة تايبةتى كرماشان ،داطري بكةن .عومسانيةكان داوا لة مةمحوود ثاشا
دةكةن لةطةأل ئةم لةشكرةدا بة خؤى و عةشرةتةكةيةوة بةشدارى بكا و هاوكاريان بآ.
َ
ستيفن لؤنطريك لةم بارةيةوة دةلَ َيت :ه َيزى جاف لة ن َيوان ئةو ه َيزانةدا بوو كة لة ِرؤذئاواى ئيان شة ِريان
كرد .بةآلم -لة ِراستيدا -بةشداريى مةمحوود ثاشا لة شاآلوةكانى عومسانيةكاندا بة ش َيوةيةكى ِرووكةش
بووة ،ضونكة مةمحوود ثاشا ث َيش ئةم داخوازيية لةبةر هةندآ ِرةوشي سياسي ،ئةو زاتة كاربةدةستاني
ئيتيحاديةكان ل َيي كةوتبوونة طومانةوة و خؤيشي -وةك بامسان كرد -لةبةر ئةو سياسةتة نالةبارةى
ئيتيحاديةكان سةبارةت بة بةتورككردنى ميللةتانى ذ َير دةستيان نا ِرةحةت و توو ِرة بوو ،بة هيض ش َيوةيةك
ب ِرواى بة توركةكان نةمابوو .ئةم ِراستيية لةن َيو الثة ِرةكانى ياداشتةكانى عةىل ئةكبةر خانى سةجناوى
«سةردارموقتةدير»دا بة ِروونى دةكةو َيتة بةرضاو .بؤ بةلَطةى ئةم قسةية ،ئاماذة بة بةش َيك لة ياداشتةكةى
دةكةين كة دةلَ َيت :مةمحوود ثاشا سةرؤكى جافى مورادى كة لةطةأل ه َيزةكةى حوسةين ِرةئووف بةطدا هاتبوو
تةم َيى دؤستانى ئ َيمةى كردبوو ،كة بريتى بوون لة ِرةشيدولسةلَتةنة و سةفةرى خانى طؤران كة لة خؤيان
دةترسان توركةكان ئازاريان بدةن ،هاتبوونة ئؤردووطاى لةشكرةكةى حوسةين ِرةئووف بةطةوة بؤ ث َيشاندانى
هاوكاريي خؤيان سةبارةت بة ثالَثشتيى توركان .مةمحوود ثاشا بة ِراشكاوى ث َيى ِراطةياندن بؤ كارةكةى
حوسةين ِرةئووف بةط بآبنةماية ،ئ َيوة نابآ خيانةت بة وآلتى خؤتان بكةن ،لة بريتان نةضآ سةجناويةكان
بة تةنهايي لة مةيداندا جآ مةه َيلن ،ثيشتوانى يةكرت بن ،ب ِروا بة توركةكان مةكةن ،ئةوان جآباوة ِر نني.
كات َيك سةجناويةكانيان لةناو برد و نابووت كرد ،بآطومان زؤرى ثآناضآ نؤرةى ئ َيوةش د َيت و لةناوتان
دةبةن .ئةوكاتة ثةش َيمانى بآسوودة  .شايانى باسة ،عةىل ئةكبةرخان سةردار موقتةدر كو ِرى َ
شيحمةمةدخان
(سةمساموملةماليك) سةرؤكى ع َي َلى سةجناوى يةك َيتييةكى بةه َيزي لة عةشريةتةكانى ناوضةى كرماشان ث َيك
ه َينا دذى لةشكرى تورك بة سةركردايةتيى حوسةين ِرةئووف بةط كة ناوضةكانى كرماشاني داطري كردبوو و لة
شارؤضكةى كرند ج َيطر بووبوون ،ضونكة عةشريةتةكانى ناوضةكة مةترسييةكى زؤريان ليَ نيشتبوو ،بةتايبةتى
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دواى كوشتنى ئةفسةر َيكى ثلةبةرزى لةشكرةكةى حوسةين ِرةئووف بةط بة ناوى ئيسماعيل حةقى بةطةوة
لةاليةن ضةكدار َيكى َ
سل َيمان خانى ساالرموقتةدرى برازاى عةىل ئةكبةر خانةوة بة ناوى حممد حوسةين كو ِرى
شاه حوسةين ر َيكةوتى َ
سال  1915و ئةو ِرووداوة بة ِرادةيةك حوسةين ِرةئووف بةطى ب َيزار و توو ِرة كرد ،لة
ِ
ر َيى َ
ئةلانةكانةوة لة وةزيرى ناوخؤى َئيان موستةشاروددةولة و واليى كرماشان موفةخةمولدةولةي بةختيارى
ِ
َ
داواى تةسليمكردنى سةمساموملةملاليك سةرؤكى عيلى سةجناوى بكا هة ِرةشةى كرد ئةطةر ناوبراو بةدةستةوة
نةدةن ،بة هةزار و ث َينجسةد سوارةوة َ
هيش دةباتة سةر شارى كرماشان .سةرةجنام شة ِر َيكى طةورة لة ن َيوان
لةشكرى توركانى عومسانى و عةشريةتة يةكطرتوةكانى ناوضةى كرماشان بة سةرؤكايةتيى عةىل ئةكبةرخانى
سةجناوى لة شارؤضكةى كرند ِرووى دا .عةشريةتة يةكطرتوةكان كة دذى لةشكرى تورك ِراوةستابوون ،بريتى
بوون لة عةشريةتى طؤرانَ ،
قةلانى ،سةجناوى ،كرنديةكان و حةريريةكان و لةم شة ِرةدا عةىل ئةكبةر خان
بةسةر لةشكرةكةى حوسةين ِرةئووف و زياء بةطدا و زياتر لة  400سةرباز و ئةفسةرى تورك كوذران و زامدار
بوون و ناضاري ثاشةكشآ كران.
وا ديارة َ
ئةلانةكان كة هاوثةميانى توركةكانى عومسانى بوون ،لة شة ِرى طةورةى يةكةمى جيهانيدا حةزيان
بة مانةوةى ئةو لةشكرة لة ِرؤذئاواى َئيان نةدةكرد .ئةوة بوو دواى بةستنى ثةمياننامةيةكى ئاشيت لةطةأل
عةشايرةكاندا ئةيلووىل  1915بةرةو عرياق طة ِرانةوة.
دواى ثاشةكش َيي لةشكرى عومساني بؤ عرياق ،مةمحوود ثاشا طة ِراوةتةوة بؤ ناوضةى جاف و هاوكارييةكى ترى
لةطةأل ئيتحاديةكاندا بةكردار ليَ نةبينراوة ،ضونكة كوردةكان بةطشتى لة سياسةتة ضةوتةكةى ئيتيحاديةكان ب َيزار
و ئالَؤز بوون .بؤ ِروونبوونةوةى ئةم ِراستيية كة كوردةكان دلَ َيكى خؤشيان لة ئيتيحاديةكان نةبوة ،ئاماذة دةكةينة
نووسراو َيكى سةرؤكى بةشى جةنطاوةرانى قةفقاس كة دةلَ َيت :زؤربةى كوردان هيض جؤرة هةست َيكى خؤشةويستى و
دؤستايةتييان بةرامبةر بة حكوومةتى تورك نيية ،ئةو حكوومةتةى وا هيض باشةيةكيان ليَ نةبينيوة ،بة ث َيضةوانةوة
ضاوة ِروانن خراثةيان ليَ بوةش َيتةوة .سةرة ِراى ئةو هةموو ضةك و جبةخانةيةيان كة بة ضةند خ َي َليكى كوردى وةك
خ َيلى جاف داوة و ئةو هةموو ثةالتيقةية كة بؤ ضةند سةرؤك َيكى ترى كورد كراوة ،كةضى كوردةكان هةر ناحةزن
لةطةلَياندا؛ هةر بؤ منوونة -ئاغاى خ َي َل َيكى كورد كة نزيكةى دة هةزار كةس دةبآ ،وتى خ َي َلةكةى ث َيي خؤشة
بب َيتة ِرةعييةتى ِرووسياى قةيسةرى ،ضونكة دادثةروةرى لة ِرووسيادا زؤرتر و بةرفراوانرتة .لة ِراستيدا نةك هةر لة
ئةنادؤأل ،بطرة لة عرياقيشدا طةليك لة خ َي َلةكان ئةو حةزةيان خستوةتة ِروو كة ث َيوةندييان لةطةأل ِرووسيادا هةبآ.
لةم ِرووةوة ئاماذةمان بؤ هةلَويستى مةمحوود ثاشا كرد كة بة عةىل ئةكبةرخانى سةجناويى وتبوو؛ ئةطةر بنةمالَةى
عومسان ثاشاى براى ئاستةنط بؤ كارةكانى دروست نةكةن ،ناه َي َل تورك َيكى عومسانى لة ناوضةى جاف مب َين َيتةوة
و سةبارةت بة حةزكردن بة اليةنطريى ِرووسةكان و ضاوة ِروانيى يارمةتييان- ،وةك باس كرا -مةمحوود ثاشا -وةك
َ
دةلي -لة باكؤوة كات َيك لة دةولَةتى عومساني ياخى بووبوو و لة ئةستةمبووأل هةآلتبوو ،نامةى بؤ كاربةدةستانى
دةولَةتى ِرووس نووسيوة يارمةتيى بدةن شؤ ِرش َيك لة كوردستانى باشوور دذى دةولَةتى عومساني هةلَطريسينآ.
لة نامةكةيدا وتبووى تواناى بةرثاكردنى ئةو شؤ ِرشةي هةية .لة ِراستيدا ئيتيحاديةكان لة هةلَو َيستى كوردان ِرازى
نةبوون ،ضونكة باش دةيانزانى سةرؤكهؤزة كوردةكان لةطةأل ِرووس و ئينطلزةكاندا ث َيوةندييان هةية و زؤر ضاكيان
ليَ ِروون بوو كة ميللةتى كورد بة هيض جؤرآ لةطةلَياندا نيية و سؤزى كورديان بةيةكجارى لةدةست داوة .هةر
سةبارةت بة هةلَؤيستى مةمحوود ثاشا لةم قؤناغةدا ،وا ديارة لة سةرةتاي شة ِردا و ث َيش داطريكردنى كوردستانى
باشوور لةاليةن ئينطليزةكانةوة ،مةمحوود ثاشا ث َيوةنديى باش بووة لةطةأل ئينطليزةكاندا و بةم تؤمةتةوة ب ِريار
وا بووة مستةفا بةطى سةركردةى ه َيزى لةشكرى تورك لة سل َيماني ،مةمحوود ثاشا سةرؤكى هؤزى جافى مورادى
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َ
مووسلى بكا.
دستطريى بكا ،ضونكة لةطةأل ئينطليزةكاندا ث َيوةندييةكى نزيكى هةية و بة دةستبةسةرى ِرةوانةى
شايانى باسة ،هةر لةم قؤناغةدا خوال َيخؤشبوو ش َيخ مةمحوودى حةفيد زادة لةطةأل ئينطليزةكاندا
ئامادةيي هاوكاريى نيشان دابوو ،دواى ثاشةكش َيى يةكةمني جارى لةشكرى ئينطليز لة كةركووك ،توركة
عومسانيةكان ش َيخ مةمحووديان بة تؤمةتى هاوكاريى ئينطليز دةستبةسةر كردبوو .ئةطةر طؤ ِرانكارييةكى تةواو
لة هةلَويستى نيزامي و سةربازيى هةردووالى شة ِرةكةدا نةهاتبايةتة كايةوة ،بةو ماناية لةشكرى توركةكان لة
كةركووك ثاشةكش َييان نةكردباية و لةشكرى ئينطليز بؤ جارى دووةم كةركووكى داطري نةكردايةتةوة .هةروةها
شكستى بةردةوامى لةشكرى توركى عومسانى بةرامبةر بة لةشكرى ئينطليز كة بووة هوى الدانى خةليل ثاشا
سةركردةى لةشكرى عومساني و عةىل ئيحسان ثاشا ج َيطةكةى نةطرتبايةتةوة ،طومان لةوةدا نةبوو ش َيخ
مةمحوود بة تؤمةتى هاوكاريى ئينطليز لةاليةن توركةكانةوة دةكوذرا و بة هةمان تؤمةت مةمحوود ثاشايشيان
لةن َيو دةبرد .ئةم طؤ ِرانطاريية لة هةلَؤيستى سةركردةكانى كورددا بؤ ئةو هةلَويستة ستةمكارانة كة توركة
عومسانيةكان دةربارةى كورد دةياننواند ،دةطة ِر َيتةوة و حكوومةتى ئيتيحاد و تةرةقى لة شة ِرى يةكةمى
َ
هةول تواندنةوةى ميللةتى كورديان دةدا  .ئةم توندوتيذيية خو َيناويية
جيهاندا بة توندوتيذييةكى فراوانةوة
هةر كوردى نةطرتةوة ،ضمك َيكى طةورةى عةرةبةكان و ئةرمةنةكان و ئاسووريةكانيشى طرتةوة  ،بة تةواو بؤنى
شة ِرى يةكةمى جيهانى و لةناوضوونى ئيمث ِراتؤريى عومسانى ميللةتى كورد و ميللةتةكانى ترى ئةو ئيمث ِراتؤريية
َ
هةول و كؤششى كوردة
كةوتنة خةبات َيكى سةختةوة بؤ بةدةسته َينانى مافة نةتةوايةتيةكانيان .ئةم خةبات و
ثةميانى سيظةرى َ
سال 1920ى ليَ كةوتةوة.
هاوثةميانة سةركةوتوةكانى شة ِرى يةكةمى جيهانى بؤ يةكةمني جار لة م َيذوودا ددانيان بة مافى
ِرةواى ميللةتى كورددا دانا كة دةولَةت َيكى سةربةخؤى هةبآ لة ِرؤذهةآلتى توركيا و باكوور عرياق ،بةآلم بة
هاتنةسةر حوكمى كةماليةكان و هاوكاريى يةك َيتيى سؤظيةت لة سةردةمى ستالني دا لةطةأل مستةفا كةمال و
دارودةستةكةيدا و دانانى شؤ ِرشةكةى بة شؤ ِرش َيكى ِرزطارخيوازى نةتةوايةتيى دذى ئيستعمارطةران لة توركيا،
بووة هؤى ئةوة هاوثةميانان لة ترسي ئةوةى نةوةكا ئةتاتورك توركيا خبز َين َيتة باوةشي يةك َيتى سؤظيةت
و بب َيتة داردةستيان لة دةظةرةكةدا ،دةستيان لة اليةنطريى كورد و ئةرمن هةلَطرت و ثةميانى سيظةر َ
سال
 1920هةلَوةش َينرايةوة و ثةميانى لؤزان َ
سال  1923ج َيي طرتةوة و بةمة هةموو هيوا و ئاواتى كورديان بةبا
َ
هةول و هةلَثةي
دا و كةوتنة هةلَثةى مريات بةشكردن و طة ِران بةشو َين بةرذةوةندةكانياندا .لةم مةيدانةدا
َ
مووسل كردبوو و بةش َيك لة
ئينطلزةكان لةوانى تر زياتر خؤى دةنواند ،بة تايبةتى بؤنى نةوتيان لة ناوضةى
سياسةتوانةكانى ئينطليز دةيانويست دةولَةت َيكى مةركةزى لة عرياقدا ث َيك بينن بة ث َيضةوانةى ئةو سياسةتةوة
كة لة سةرةتاوة بانطةشةيان بؤ دةكرد ،ضونكة لةو كاتةوة هاتنة عرياقةوة ئةم ثروثاطةندةيةيان دةكرد كة
هاتوون بؤ ئازادكردنى ميللةتانى ئةم ناوضةية و ِرزطاركردنيان لة ستةمى عومسانيةكان.
ئةم ثروثاطةندةية بؤ يةكةم جار لةسةر زارى جةنة ِراأل مؤد سةركردةى لةشكرى بريتانياوة بيسرتا ،كة وتى:
ئ َيمة وةك داطريكةر نةهاتووين ،بةلَكوو وةك ئازادكةرى خةلَكانى ئةم دةظةرانةين لة ستةمى عومسانيةكان،
بةآلم لة راستيدا هاوثةميانان َ
سال  1916لة ِر َيككةوتنامةى سايكس ثيكؤدا ئةو وآلتانةى وا لةذ َير دةسةآلتى
ِ
َ
عومسانيةكاندا بوون ،لة نيوان خؤياندا دابةشيان كردبوون ،ئةوة كوردستانيشي دةطرتةوة .هةروةك لة
كؤنطرةى قاهريةدا َ
سال  1921ئينطليزةكان بةث َيى ئةو ياداشتةى فةرمانطةى ِرؤذهةآلتى ناوة ِراست سةبارةت
بة دوا ِرؤذى كوردستان ث َيشكةشى ليذنةى سياسيي كردبوو ،ت َييدا هاتبوو؛ ِراى بةه َيزى ئ َيمة ئةوةية كة ناوضة
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كورديةكان نابآ خبر َينة سةر ئةو دةولَةتة عةرةبية كة لة ميسؤثؤتاميا دروست دةكرآ .بؤية دةبيَ حكوومةتى
َ
هةول بدا بةث َيي توانا هانى بنةماى يةك َيتيى كوردى بدا و ضاود َيريى ث َيناسى كوردى بكا.
خاوةنشكؤى بريتانيا
ثيةوى بكا بةث َيي ث َيويست
دياريكردنى ئةو ناوضةيةى حكوومةتى خاوةن شكؤ دةتوانآ ئةم سياسةتةى ت َيدا َ ِ
ثشت بةو مةرجة كؤتايىيانة دةبةستآ كة لة ئةجنامى ِر َيككةوتن َيكى ئاشتيانة لةطةأل توركيادا د َيتة ئاراوة.
ث َيوانةى ئةم ناوضةية هةر ضةند َيك بيَ  ،ئ َيمة لةو ب ِروايةداين حكوومةتى خاوةنشكؤ ئاسانكارى بؤ بوونى جؤر َيك
لة سيستةمى ناوةنديى كوردى دةكا ،كة ِراو َيذكار َيكى بريتانيى لةطةأل بيَ  ،بة مةرجآ ئةو ِراو َيذكارة سةر بة
نو َينةرى باآل (املندوب السامي) بيَ لة ميسؤثؤتاميا .هةر لة ِر َيي ئةويشةوة ث َيوةنديى لةطةأل حكوومةتى خاوةن
سي َ
شكؤدا ،دةبآ لة كؤبوونةوةى ِرؤذى  15ئازارى ليذنةكةدا كة َ
ثيسي كؤكس قسةى ت َيدا كرد سةبارةت بة
ناوة ِرؤكى ياداشتى فةرمانطةى ِرؤذهةآلتى ناوة ِراست و طوتى :كورد تةنها لة كةركووك و سل َيمانى و ناوضةكانى
باكوورى وياليةتى مووسأل زؤرينةن كة بةشي جيانةكراوةي عرياقن.
َ
َ
هيبرت يؤنط بةرثةرضي دايةوة ،ث َيشنيارى ئةوةى كرد كة يةكسةر و بآدواكةوتن دةولةت َيكى كوردى
َ
دامبةزري و خبر َيتة ذ َير ضاود َيريى ِراستةوخؤى نو َينةرى باآلى ئينطليزةوة ،نةك بةش َيك بآ لة عرياق يا لة
بةرثرسياريى حكوومةتةكةيدا بيَ  .م َيجةر نؤئ َيل لةوةدا اليةنطريى كرد .ونستؤن ضةرضةأل ِراى وا بوو ئةو
حوكم َيكى زاتى تةواوى كوردستانى باشوورى ثآ باشة  ،Home Ruleلةبةر ئةوةى دةيويست دةولَةت َيكى
جياكةرةوة لة ن َيوان فشارى توركى لة دةرةوة و ثةيدابوونى بزاظ َيكى عرياقيى دذ بة بريتانيا لة ناوةوة هةبآ
و ِرةزامةنديى خؤي بؤ ِراكانى «يؤنط» و نؤئ َيل دةرب ِرى .ثاشان طوتى :حكوومةتى داهاتووى عرياق كة خاوةن
سوثاي َيكى عةرةبى بآ ،هيوا و ئاواتةكانى كورد ثشت طوآ دةخا و وةك كةمايةتيش دةيانضةوس َينيتةوة .وةك
ئاطاداركردنةوةي َيكيش طوتى :ئةطةر بوار بؤ كوردان نة ِرةخسآ حوكمى خؤيان بؤ خؤيان بكةن و بة دةولَةت َيكى
تازة دروستبووى عرياقةوة بةسرتانةوة ،ئةوسا هةر مري َيكى شةريفى (نيسبةت بؤ شةريفى مةككة و َليةدا
مةبةستى فةيسةلَة) هةرضةند دميوكراتى بآ و بآاليةنانة بري بكاتةوة ،كة ه َيزى بة دةستى خؤيةوة دى ،دوور
نيية لة ِرووى ئاواتى نةتةوةييي كورد و بةرذةوةندى كورددا وةك كةمايةتييةكى نةذادى ِرابوةستآ .بؤية هيض
ِر َيطاي َيكى ديكة نيية لة بةرذةوةندى بريتانيادا بآ ،جطة لة دروستكردنى دةولَةت َيكى جياكةرةوةى Buffer
 Stateكوردى لة ن َيوان عرياق و توركيادا .ليذنةكة كارةكانى خؤى كؤتايي ثيَ ه َينا بة ِراسثاردةكةى «يؤنط» كة
داوا دةكا باشوورى كوردستان بة جياكراوي مب َين َيتةوة و نةبةسرتآ بة عرياقةوة .ضةرضةأل و نؤئ َيل و لؤرةنس
سي َ
كة زؤرينة بوون ،اليةنطرى ئةو ِراسثاردةية بوون .ئةوانةى كة دذى ئةم ث ِرؤذةية بوونَ ،
ثيسي كؤكس كة
طيتروود ب َيأل سكرتريى رؤذهةآلت .بةآلم بة داخةوة ئةم زؤرينةية لةبةر دلَ
مةندووبى سامى بوو لة بةغدا و َ
ِ
َ
«سي َ
َ
ثيسي كؤكس» مةرج َيكى دانا كة ئةم ب ِريارة تا سيَ سال كارى ثيَ ناكرآ ،بؤ ئةوةى كوردةكان بتوانن
ِراى خؤيان دةرب ِرن ئايا دةضنة ثاأل عرياق يا نا ،وآلتيكى سةربةخؤيان دةوآ يا نا.
َ
َليةدا هؤى باسكردنى ب ِريارةكانى كؤنطرةى قاهرية بؤ ئةم مةبةستة بوو كة بزانرآ بةشيكى زؤرى
كاربةدةستانى ئينطليز و لة سةرةوةى هةموويانةوة ضةرضةأل وةزيرى هةموو موستةعمةراتى بريتانيا بؤضوونيان
وةها بوو كة كورد قةوارةيةكى سياسي و سةربةخؤيىيةكى تايبةتى هةبآ و بةش َيكى زؤرى ِرؤشنبريان و
ضاوساغان و كةسايةتية ناودارةكانى كورد ،كة سةركردةكانى هؤزى جافيش لة ِريزياندا بوون ،تا ِرادةيةك بةم
سياسةتةيان دةزانى و لةو باوة ِرةدا بوون كة ئينطليزةكان كيان َيك بؤ كورد دروست دةكةن .بةآلم مةخابن لة
ماوةى ئةو سيَ سالَةدا كة كؤنطرةى قاهرية ( )1921دةست نيشانى كردبوو ،دواى تةواوبوونى سيَ سالَةكة
29

قةوارةيةك بؤ كورد لة كوردستانى باشوور دروست بكرآ ،سةركردةكانى كورد هةلَةى طةورةيان ليَ وةشايةوة،
لة جياتيى ئةوةى ثةنا ببةنة بة كارى ديثلؤماسي و سازان و خؤطوجناندن لةطةأل ئينطليزةكاندا ،ثةنايان بردة
بةر توندوتيذي شة ِر و ث َيكدادان و نامة و نامةكارى لةطةأل ئووزدةمري ثاشادا ،كة ِرةواندزى داطري كردبوو.
جطة لةمة ،ملمالن َييةكى زؤريش كةوتة ن َيوان خوال َيخؤشبوو ش َيخ مةمحوود و سةرؤك هؤزةكانى ترى كورد ،
بة تايبةتى لةطةأل جافةكاندا بة سةركردايةتيى عاديلة خامن و كو ِرةكانى وةك ئةمحةد موختار و عيززةت بةط.
هةروةها ملمالنآ لة ن َيوان مةمحوود ثاشاي جاف و ش َيخ مةمحوود دا لةسةر نفووز و دةسةآلت و ئةرز و ئاو
هةرضي زياتر ثةرةى دةسةند .هةروةها دةبينني لةم قوناغةدا ش َيخ مةمحوود بةطذ بةش َيكى زؤرى عةشريةتى
ئازاى هةموةند و هؤزى ثشدةردا بة سةرؤكايةتيى بابةكرى سةليم ئاغادا دةضى ،هةروا دةكةو َيتة ملمالن َييةكةوة
لةطةأل عةشريةتى مةنطو ِر و بنةمالَةى ناسراوى تالَةباني و هةندآ لة كةسايةتيةكانى بنةمالَةى بةرزجنيةكان.
شايانى باسة ،ئةم دووبةرةكي و ملمالن َيية لة ن َيوان بنةمالَةى جاف و ش َيخاندا نةطةيشتوةتة شري لةيةك
سوين و ث َيكدادان .ئةمة لةاليةكةوة ،لة اليةكى ترةوة ئةم ملمالن َيية نابآ بةم ش َيوةية ل َيك بدر َيتةوة كة
هةندآ ل َيكى دةدةنةوة كة بةش َيك كوردايةتيى كردووة ،ئةوانى تر دذ بة كورد بوون .ئةطةر لةم ِروانطةيةوة
سةيرى ك َيشةكة بكةين بة هةلَةدا ضووين .ئةطةر م َيذووى ئةم قؤناغة بةم ش َيوةية بنووسر َيتةوة ،بآطومان
ضةواشةكردنى ِرؤلَةكانى ئايندةمانى ليَ دةكةو َيتةوة .ثالَثشت بة بةلَطةنامةكان و نووسراوةكانى م َيذوونووسان
و ئةو زانياريانةى كة لة ن َيو بنةمالَةى جافدا هةية ،خوال َيخؤشبوو مةمحوود ثاشا ب ِروايةكى بةه َيزى بة دؤزى
كورد هةبوة و بةستنى كؤنطرةى َ
(زةل) لةاليةن ئةم زاتةوة باشرتين شاهيدة بؤ هةستى نةتةوايةتيى مةمحوود
ثاشا .هةروةها لةو ب ِروايةداين كة دروستكردنى تةالر و مزطةوت و سةندنى زةويءزار لة قةزرةبات لة مةزاتى
دةولَةتى عومسانيدا بة دةهةزار و ث َينجسةد لريةى ئالَتوون كة ئةو سةردةمة ئةم ثارةية يةكجار زؤر بووة،
هةوةها هاوردنى هؤزة كوردةكان بؤ ئةوة ناوضةية ،بةلَطةيةكى ترة بؤ هةستى كوردايةتيى مةمحوود ثاشا.
بآطومان ئةو ملمالن َييةى مةمحوود ثاشا و ش َيخ مةمحوود لةسةر نفووز و دةسةآلت لة قؤناغ بةدةر نةبوة،
لةطةأل سروشتى ئةو سةردةمةدا طوجناو بووة .هاوكارى لةطةأل ئينطليزةكاندا لةو قؤناغةدا كة كوردستانيان
بةدةستةوة بووة ،شت َيكى نائاسايى نةبوة ،ضونكة ئينطليزةكان ثروثاطةندةيةكى بةربآلويان لةبارةى
ئازادكردنى كوردستانةوة دةخستة ِروو .بؤية دةبينني سةركردةكانى كورد لة سةرةتاوة دوودلَييان لة هاوكاريى
ئينطليز نيشان نةداوة و ئةو هاوكارييةيان بة شت َيكى ئاسايي زانيوة .ئةوة بوو ش َيخ مةمحوود لة سةرةتاوة
هاوكاريى لةطةلَدا كردن .مةمحوود ثاشايش عةىل بةطى كو ِرى ناردة خانةقني بؤ ث َيوةندى لةطةأل ئينطليزةكاندا،
بةآلم -ئةوةى ِراسيت بآ -طؤ ِرانكارى هاتة سةر بري و بؤضوونى ئةم دوو كةسايةتيية ،هةردوكيان دةستيان لة
هاوكاري و اليةنطريى ئينطليز هةلَطرت .مةمحوود ثاشا َ
سال  1919دةستى لة سياسةت هةلَطرت و دوورةثةر َيزى
و طوشةنشينيى هةلَبذارد ،داخوازيى نؤئ َيلى بؤ هاوكارى لةطةأل ئينطلزدا ِرةت كردووة  .ئةمةيش بة ث َيوةرى
سياسةت لةو قؤناغةدا هةلَةيةكى كوشندة بوو كة مةمحوود ثاشا كردووية ،بةآلم ش َيخ مةمحوود كةوتة بزاظ َيكى
طةورةوة دذ بة ئينطليزةكان و شةثؤىل هةستى كوردايةتى كة كوردستانى لة قؤناغى شة ِرى يةكةمى جيهاندا
 1914-1918و ث َيش ئةم شةرة طرتبوة بةر ،لةطةأل خؤيدا بردى و َ
ثال بة ئازادخيوازانى ميللةتةكةمانةوة نا
ِ
دواى بكةون و فيداكارى لة ث َيناويدا نيشان بدةن ،ضونكة بارودؤخى ئةو سةردةمة واى لة ميللةتى كورد كردبوو
هةر ئاغايةك ،هةر ش َيخ َيك ،هةر مةاليةك بة نةبزى ئةو جبووآليةتةوة ،دواى بكةوآ.
لةو ب ِروايةدام قؤناغةكة لة بارودؤخ َيكدا بوو كة هةر دةسةآلتدار َيكى كورد ،ض ش َيخ ،ض مةال ،ض ئاغا و
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بةط ،ئاآلي شؤ ِرشي ميللةتةكةى بةرز بكردبايةتةوة ،طرةوى سةركردايةتيى ميللةتةكةى دةبردةوة .ش َيخ
مةمحوودى حةفيد بة زيرةكي و بو َيرييةكى تةواوةوة ئةم ِراستييةى بة ضاكى دةرك كردبوو ،ئةوة بوو ئاآلى
َ
قبوول كرد.
شؤ ِرشى ميللةتةكةى هةلَطرت و زؤربةى ميللةتةكةش كةوتة دواى و سةرؤكايةتيى ئةو زاتةى
مةمحوود ثاشاي جاف بة ِراشكاوى ئاماذةى بةم ِراستيية كردووة كة ((تا توانيوية نةيزانيوة ،كة زانيوية
نةيتوانيوة)) ،هةروةها مةمحوود ثاشاي جاف ددانى بةو رأستييةدا ناوة كة هةر سةرؤك َيكى كورد دواى ك َيشةى
ميللةتةكةى بكةوآ و بة تةنط ئازاديى نةتةوةكةيةوة بآ ،سةر دةكةوآ و سةرؤكايةتى دةطر َيتة دةست .ئةم
ئيعتريافةى مةمحوود ثاشا لة طفتءطؤيةكدا لةطةأل شاعريى بةناوبانطى كورد «ش َيخ سةالمى عازةباني»دا
ِروون دةب َيتةوة كة بة ش َيخ سةالم دةلَ َيت :دواى بيستنى خةبةرى ديليى ش َيخ مةمحوود بة بريندارى لة شة ِرى
دةربةندى بازيان)دا ،ش َيخ مةمحوود بووة بة ثياو َيكى طةورة ِرةفيقى ئيمةمانان نيية.
بة ب ِرواى من ،نةبوونى يةك َيتى و هاوكارى لة ن َيوان ش َيخ مةمحوود و مةمحوود ثاشادا لةو قؤناغةدا زيان َيكى
يةكجار طةورةى لة ك َيشةى كورد داوة ،بآطومان ئةطةر ئةو يةك َيتيية بةرقةرار بواية ،كاريطةرييةكى طةورةى
بةسةر بارودؤخى سياسي و كؤمةآليةتى ئةو سةردةمةدا دةبوو و دوور نةبوو ئةطةر ئينطليزةكان ئةو يةك ِريزي و
تةبايىيةيان ببيناية ،نةخشةى ِر َيطاى سياسيي خؤيان بطؤ ِرياية؛ سياسةت َيك كة لة بةرذةوةندى ميللةتى كورددا
بواية بيانطرتايةتة بةر .بة داخةوة ئةو هاوكاري و تةبايىية لة ن َيوان ئةم دوو سةركردةيةدا بةدي نةدةكرا.
َ
جطة لةم خالَة طرنطة ،الدانى زؤربةى سةرؤكعةشريةتةكانى كورد بةالى توركاندا ،لة ماوةى ئةو سيَ سالةدا
كة بؤ ج َيبةج َيكردنى كؤنطرى قاهرية سةبارةت بة كورد دةستنيشان كرابوو ،يةك َيكى تر لةو هؤيانةى طؤ ِرانى
سياسةتى ئينطليزةكان بوو سةبارةت بة دؤزى كوردستانى باشوور .ئةو سةرؤك عةشريةتانة بريتى بوون لة
مةمحوود خانى دزلَي ،نوورى باويل ئاغاي ِرةواندزى ،ش َيخ ِرةقيبى سوورضي ،فارس ئاغاى ز َيبارى ،ش َيخ
ئةمينى ِرةشيد ئاغا ،ش َيخ حمةمةد ئاغاى بالَةكايةتى ،مري حمةمةدئةمني دةرطةلَة ،عةباسي مةمحوود ئاغاي
ثشدةرى ،مامةند ئاغاي حةمة ئاغا سةرؤكى عةشريةتى ئاكؤ ،ش َيخ ئةمينى سندوآلن و كةريم بةطى فةتاح
بةطى هةمةوةند ؛ زؤربةى ئةمانة هاوكارييان لةطةأل ئووزدةمري ثاشادا كرد كة ِرةواندز داطري بكا .مةمحوود
ثاشاى جافيش لة كؤبوونةوةكةيدا لةطةأل م َيجةر نؤئ َيلدا لة (دووئاوان)ةكة كة هةوارطةى بةطزادةكانى جافة،
سةرث َيضيى لة هاوكاري و اليةنطريى ئنيطليزةكان كردبوو ،بة ِراشكاوى ث َيى ِراطةياندبوو :ئامادةنيية بة ه َيض
جؤريك هاوكارييان لةطةلَدا بكا.
من ث َيم واية ئةم هؤيانة و ضةندين هؤى تريش ،بةتايبةتى نةبوونى سةركردايةتييةكى نةرم ء سازشكار
لةو قؤناغة هةستيارةدا ،كاريطةرييةكى طةورةى بةسةر سياسةتى ئينطليزةكانةوة هةبوة و بووةتة هؤى
سةركةوتنى ِرا و بؤضوونى ئةو سياسةتوانة ئينطليزانة كة لةو قؤناغةدا ئايندةى سياسيي ئةو ناوضةيةيان
بةدةستةوة بووة ،بة تايبةتى ئةو سياسةتوانانةى كة دذى دروستبوونى قةوارةيةكى سياسيي سةربةخؤ بوون
سي َ
بؤ كورد ،وةك َ
ثيسى كؤكس و مس ب َيأل كة زياتر جةختيان لةسةر بةستنى كوردستانى باشوور بة دةولَةتى
تازة دامةزراوى عرياقةوة دةكرد.
مةمحوود ثاشا لة دوا سالَةكانى ذيانيدا بؤى دةركةوتبوو ئينطليزةكان بة تةواوةتى بةسةر ناوضةكانى
كوردستاندا َ
زال بوون و خؤيشي لةبةر ثريي و ثةككةوتةيى تواناى مامةلَةكردن و ك َيشة و ملمالن َيى لةطةأل
ئينطليزةكاندا نيية ،ئةوة بوو كةنارطريي و دوورةثةر َيزى و دووريى لة سياسةت هةلَبذارد و كاروبارى عةشايرى
بة كةريم بةطى برازاى سثارد  .ثاشان بةهؤى نةخؤشييةوة لة 15ى شةعبانى َ
سال 1339ك 1921 /زاينيدا
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( ِرؤذى ضوارشةمة) لة تةمةنى حةفتاوهةشت سالَيدا لة طوندى َنيطسةجا ِرى شارةزوور كؤضى دواييي كرد.
وةكوو لة يادداشتةكانى كةريم بةطى فةتاح بةطى برازايدا هاتووة؛ مةمحوود ثاشا ث َيش وةفاتى وةس َيتى بؤ
َ
حةآلل َ
خؤي
كردبوو كة لة قزرةبات لة مزطةوتةكةى خو َيدا بين َيذن و ه َيسرت َيك و جامج َيك و بة ِرةيةك بة ثارةى
بس َينآ .دواي مردنى مةيتةكةى بةو ه َيسرتة لةطةأل ضةند ثياو َيكيدا بؤ يارمةتيدانى بةرةو قزرةبات ببا و لة
وةس َيتةكةيدا جةختى لةسةر ئةوة كردبوو؛ ث َيش ناشتنى لة قزرةبات لة ضةند شو َين َيك كة بة شكؤ و طةورةيى
ذياوة ،مةيتةكةى داطرن ،بةلَكوو خواي طةورة ليَ ببوورآ و بةزةييي ث َيدا ب َيتةوة .ئةو شو َينانةى كة دةست
نيشانى كردبوون ،كاتى خؤى بة خؤشي و كامةرانييةوة ت َيياندا ذياوة ،ناوضةى سةليم ثريكى دةربةندخيان،
كانى ضةقةأل الى تةالرةكةى خؤي ،هةروةها قةآلى شريوانة .كةريم بةط بة وردى وةس َيتةكةى ج َيبةجىَ كرد
و لة قزرةبات لة مزطةوتةكةيدا بة خاكي سثارد .ئةوآ ئيستا طؤ ِرستانى دووةمى بنةمالَةى بةطزادةكانى جافة،
دواى سةيد خةليل.
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بةشى س َييةم
مةمحوود ثاشا و شاعريانى سةردةمى خؤى

طومان لةوةدا نيية كة مةمحوود ثاشا زةوق و حةز و ئارةزوويةكى زؤر و بآسنوورى بؤ شيعر هةبوة،
خؤيشى دةستى نووسينى شيعرى هةبوة .بايةخدانى مةمحوود ثاشا بة شيعر و ئةدةبي نةتةوةكةى بة ِرادةيةك
بووة كة شيعرى ئةو هةموو شاعريانةى لة كةشكؤلَةكةيدا كؤ كردووةتةوة و ث َيوةندييةكى بةه َيز و توكمةى
لةطةأل سةرجةمى شاعرية ثايةبةرزةكانى سةردةمى خو َيدا هةبوة .لةم بارةوة باسي ث َيوةنديى مةمحوود ثاشا
َ
شاعي َيكى بةناوبانطى ئةو سةردةمة دةكةين.
و ضةند
ئـ -مةمحوود ثاشا و مةولةوى:
مةمحوود ثاشا ث َيوةندييةكى بةه َيزى لةطةأل شاعريانى بةناوبانطى ميللةتةكةماندا ،وةك مةولةويى تاوةطؤزى،
َ
ثريةميد و ز َيوةردا هةبوة .خوال َيخؤشبوو مةولةوى ( )1882¬-1806لة
ش َيخ ِرةزاى تالَةبانى ،مةالى جةبارى،
َ
ثريةميد ( )1950-1867كة تةمةنى لة دةوروبةرى  15سالَيدا بووة ،مةولةويى ديوة؛
تاوةطؤز هاتووةتة دونياوة.
َ
دةل من خؤم ديومة زات َيكى مةيانةباآل و ِريش َيكى تةنك ،دووضاوى بة ِرةونةق و ث ِرجيلوة ،طفتءطؤى لةسةرخؤ،
هةروةك «ش َيخى زيائوددين»دا دانة و بة نوكتة و نيمخةندةيةكى بةمةعنا كة ئيماى دلَثاكى و ِرووناكى بكا،
جارجار ئاه َيكى بةسؤز كة لة كوورةى دةروون َيكى ث ِرعيشقى مةعنةوى دةهاتة دةرآ ،وةك (تةوةجوهى ش َيخ َيكى
َ
ودوودل نيية ئاسؤى بريى ئ َيجطار
نةقشي و تةئييد)ى ِرابيتةى دةكرد بةو عيشقة بةجؤشةوة ،ج َيي طومان
بةرفراوان بووة .ناسكى و لةتافةتى هةلَبةستى لة هةر اليةن َيكةوة بيطرى ،لةوثة ِرى جوانكارى و ب َيطةرديداية.
َ
ثريةميد واتةنى :وةك ئاوى حةيات لة تو َيي ميدادداية .شاعري َيتيى مةولةوى -دةتوانني َبل َيني -طةيشتووةتة
َ
سنوورى ئيعجاز و ئيبداع .شيعرى مةولةوى تا بل َيى ثاراو و تة ِرن ،جوانكارييان بة وشة و مةعناية .مةمحوود ثاشا
وةك ئةدةبدؤست و شيعرناس َيكى باش شيعرةكانى مةولةويى نرخاندووة و شيعرةكانى كار َيكى زؤريان كردووةتة
سةر ناخ و دةروونى مةمحوود ثاشا و لةيةك نزيك بوونةتةوة .بؤية مةمحوودثاشا ِر َيز َيكى فراوانى َىل طرتووة.
خوال َيخؤشبوو مةال عةبدولكةرميى مودةرريس لة (ديوانى مةولةوي)دا ضةند لةو شيعرانةى دةستطري
بووبىَ كة مةولةوى بؤ مةمحوود ثاشاي ناردوون ،بآلوى كردووةتةوة .لة ث َيشةكيى ديوانةكةشدا َ
طةىل ِراز و
طياوةتةوة .لة بةرطى دووةمى (يادى مةردان)يشدا ضةندى
سةرطوزشتةى ن َيوان مةولةوى و مةمحوود ثاشاي َ ِ
لةو نامانة دةستطري بووبىَ كة مةولةوى بؤ مةمحوود ثاشاي نووسيون ،بآلوى كردووةتةوة .ئ َيمة َليةدا بة
ثةسندمان زانى هؤى ث َيوةندى و ِر َيز و خؤشةويستيى ن َيوان مةولةوى و مةمحوود ثاشا لة ضةند خالَ َيكدا خبةينة
بةرضاوى خو َيندةوارانى بة ِر َيز.
 -1مةولةوى شاعري َيكى بةناوبانط بووة ،مةمحوود ثاشايش عاشقى شيعر و ئةدةب بووة.
 -2مةمحوود ثاشا هةميشة شانازيى بةوةوة كردووة كة شاعري و زانا و دانايانى وآلتةكةى دانيشتووى
ديوةخانةكةى بن ،لةو َيدا هةميشة وةك كؤ ِر َيكى ئةدةبي ،بة تايبةتيش شيعر بةسةر زارى هةموانةوة بووة.
ديارة مةولةويش سةردةستةى شاعريان بووة.
 -3مةمحوود ثاشا زياتر لة هةموو شاعريةكانى سةردةمى خؤى شيعرى مةولةوى كاري تيَ كردووة و زؤربةى
شيعرةكانى مةولةويى لةبةر بووة ،ناسك خةيالَيي مةولةوى هةستى بزواندووة و نةشئةيةكى سؤفيانةى داوةتآ.
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 -4مةولةوى جطة لةوةى شاعري َيكى طةورة بووة ،زانايةكى ئاينى بووة ،ثلةى بةرزى ئاينيى ئةو لة كوردستان
و وآلتانى دةوروبةردا دةنطى داوةتةوة .مةمحوود ثاشا خؤيشي ثياو َيكى ئاينثةروةر ،خاوةن بريوباوة ِر َيكى
ثتةوى ئاينى بووة.
 -5مةلَبةند و جآهةوارى هةر يةكة لة مةمحود ثاشا و مةولةوى لةيةكةوة نزيك بووة ،ياخود َبل َيني طةىلَ
جار كاتيان ث َيكةوة بةسةر بردووة و ئةوةندةيان يةكرت خؤش ويستووة نةيانتوانيوة ماوةيةكى زؤر دوور بن
رب َين.
لةيةك و لة يةكرت داب ِ
َ
َ
ئةمانة بة كورتى ئةو هؤيانةى نزيكى و هاو ِرييةتى و هاودةميى مةولةوى و مةمحمود ثاشا بوون .بؤ بةلطة و
ضةسثاندنى بؤضوونةكامنان ،ضةند نامة و شيعر َيكى مةولةوى و مةمحوود ثاشا بة منوونة دةه َينينةوة .نامةكان
زؤربةيان بة شيعر و ثةخشان دةستيان ثيَ كردووة و ناوبةناو شيعريان ت َيكةأل بووة .هةروةها مةمحوود ثاشا
بؤ ثريؤزى و ِر َيزى مةولةوى نامةكانى مةولةويى ضةسثاندووة بة الثة ِرةكانى كةشكؤلَةكةيةوة و ئةم كارة
زيرةكانةيةى مةمحوود ثاشا بووةتة هؤى ئةوة كة بتوانني خةت و ش َيوةى نووسينى مةولةوى وةك خؤى
ببيننيَ .ليةدا بة ثةسندمان زانى نامةيةكى مةولةوى بؤ مةمحووود ثاشا كة هةم ثةخشانة و هةم شيعر ،بؤ
منوونة خبةينة بةرضاوى خو َيندةوارانى بة ِر َيز ،لة كات َيكدا مةمحوود ثاشا ماوةيةكى زؤر دوور دةكةو َيتةوة و لة
بةغدا دةم َينيتةوة .
مةولةوى زؤر يادى دةكا و ئةم نامةيةى بؤ دةنووسآ :ئةوةندةى دوورى سيَ نامةي دةردى مةهجووريم
نووسيوة ،مةولةوى ِرؤحى فةرموويةتى :ئةى ضياء احلق حسام الدين ،هةتة دةفتةرى س َيهةم لة س َيهةم
سوننةتة ،نازامن ضي بنووسم بة دؤخى فكرت داواى كام ِريس ب ِر َيسم .ئةطةر لة دةردى دوورى بدو َيم مةشةققةتى
ئةو لة كوآ و من لة كو َيم؟ ئةطةر بينووسم ،قةلَةم قاميش و سؤزى دةروون ئاطرة لة سووتانى ئةترسم .هةر
َ
ئةكري ،ئةطينة بؤ من زةمحةتة.
ئةوةم بؤ ماوة كة زةمان ماوةم بدا بطةمة خزمةت ،ئةويش ِر َيكخستنى بة تؤ
ئةطةر مةمحوود ِرووى مةرحةمةت بنو َينآ ،ئةياز بةندةطى ئةنو َينىَ  ،موراسةلة نيوةى مواسةلةية ،بةآلم بةخوا
َ
دانامري .ئارةزووى يارى
حةوالَة بة قةبالَةية ،زةوقى ِرووبة ِروو شةوقى طفتءطؤ بة ثارضةكاغةزيك كوألءكؤى
جانى خستية طؤرانى.
جة دووريت دةوروون مةوج دةرياى هوون
مةدوو و ضةودا وة جةستةى زةبوون
ثايتةختى مةمحوود دار السالم من
منيش كةمآ فام ئةياز جةالمةن
ئةيازت فاماش تةفائول كةردةن
سةالمةتى تؤش وةياد ئاوةردةن
وة خار و خاشاك مذةى ضةسثيدة
سةد بةستةن نة ِرووى سةر ضةمةى ديدة
وةرنة دجلةى ضةم توغيانكةردة بي
تا ئيستاش ضةند جار بةغداش بردة بي
هةروةها لة كاغةز َيكى تردا كة مةولةوى بؤ مةمحوود ثاشاي نووسيوة ،باسى دوورى و بآئوقرةييي خؤى
دةكا و بة هيواى ديدار و ضاوث َيكةوتنة .لة نامةكةدا ديارة ئةو كاتة مةولةوى لة باخة سووتاوى نزيكى هةلَةجبة
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شةميانى زمناكؤ .مةولةوى ئةم نامةيةى َ
َ
سال 1290ي كؤضي نووسيوة ،نامةكةى
بووة ،مةمحوود ثاشايش لة
بةجمؤرة بة شيعر و ثةخشان نووسراوة:
ئةياز هام ِراز نالَة و ئاخ و دوود
عةرزش هةن وة خاك ئاستانةى مةمحوود
ئةر نايدةى تؤ زمناكؤ جا كةرد
دوود دأل من نة طةردوون ويةرد
طةر باوةر ناكةى لة خودا برتس
َ
هةوال لة ديدةى هةراسان بثرس
بةآلم دةسةآلت ضيية؟ قيمةتى دوورى نة بةدةست ئ َيوةية ،نة بة قووةى ئيتختيارى ئةم دةرو َيشة بآوةيةية:
ضةرخ ئةم ِرةت َينى بة هةموو الدا
ناتوانآ لة خووي حةسوودى الدا
طلةييي بآئيخآلسيية لة من ،فةرموو ئةوى من ئةمويست عةرزى ئ َيوةى بكةم ،ئ َيوة ث َيشدةستيتان فةرموو.
با لة ِرووى طلةييشةوة بيَ  ،ديسان مذدةي يةكدلَيية ئةطةر تةقدير لةطةأل تةطبري بطوجنآ ،وةها د َيم ضةرخى
بةدخوا ل َيم ب ِرةجنآ:
َ
طةر فةلةك دةستم ئةخا وةسلى حةبيب
من و دةردى بآنةسيبى يانةسيب
َ
َ
َ
كت َييب عةقيدةنامةتان ويستبوو ،مال لة باخةسووتاوة ،دليشم واى ليَ قةوماوة ،ثياوآ بنين لة «عبداهلل»ى
َ
وةرطري .جاران لة طةشتى دةشتا و لة وزةى ((ديدةنى طشتا بوون)) ،ئيستا شابازى زمناكؤم ،ياخوا
كو ِرمى
َ
ثةناهم بة تؤ (زمناكؤ)م ىل بووة بة ك َيوى توور ،ئاطر َيكى تةجةللى ئةبينم ،لة دوور بةو نوورة سووتاوم ،بؤية
لة باخةسووتاو خزاوم ،بة سؤز و نيازى ئةيازى ئ َيمة هةم ِراز و دةمسازى.
 -2مةمحوود ثاشا و ش َيخ ِرةزاى تالَةبانى
مةمحوود ثاشا ث َيوةندييةكى تؤكمة و بةه َيزى لةطةأل شاعريى ثايةبةرزى ميللةتةكةمان خوال َيخؤشبوو ش َيخ
ِرةزاى تالَةبانى ()1909-1837دا هةبوة و بةينيان زؤر خؤوش بووة ،زؤر يارمةتيى داوة و طةليَ جار بة ميوانى
ضووةتة الى مةمحوود ثاشا .ئةم هؤنراوانةى خوارةوة كة لة ستايشي مةمحوود ثاشادا وتوونى ،لة ديوانةكةى
ش َيخ ِرةزادا بةرضاو ناكةون.
بة حممود مرا روى نياز است
كة صد شاة حمموودش اياز است
بكيخسرو نذادى ميكنم ناز
كة بة كيخسروانش كرب و ناز است
فلك بر درطهش همضون غالمان
دوال طرديدة طويي در مناز است
َ
واتة :من ِرووى داوام لة مةمحوود ثاشاية ،ئةو كة سةدى وةك شا مةمحوودى سولتان ،مةمحوودى
غةزنةوى لة بةردةميدا وةك ئةيازة ،كة وةزيرى سولَتان مةمحوود بووة .من شانازى بة شازادةيةكةوة يا
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نةوةيةكى كةخيوسرةو جافةوة دةكةم كة مةمحوود ثاشاي كو ِرى حةمة ثاشاي كو ِري كةخيوسرةو بةطة كة فيز
بةسةر هةموو ثاشاكاندا دةكا و خؤى دةنو َينآ .شايةكى ئةوتؤية فةلةك بةو بةرزييةوة سةرى لةبةر دةرطايدا
دانواندووة ،وةك دةلَ َيى نويذ و سوجدةى بؤ دةكا.
لة حالَةت َيكى تردا بة ث َيضةوانةى ئةم ث َيهةلَدانة ش َيخ ِرةزا زةم و هةجوي مةمحوود ثاشا دةكا ،وا ديارة
ش َيخ ِرةزا شت َيكى داوا كردووة و مةمحوود ثاشا نةيداوةتآ ،بؤية زةمى دةسطرذي و دةستطرتنةوةى مةمحوود
ثاشا دةكا و َ َ
دةل:
مطر يزدان كند كشف كف حممود ثاشا را
كة كس نطشود و نطشايد حكمت اين معمارا
بدست كهنة دلقى طر ببيند صورت جلقى
ضنان بربايد از دستش كة تركان خوان يغمارا
ش َيخ ِرةزا لةم ضوارينةيةدا كة تةمليعى دوو نيوةبةيتى دووهةمى لةسةر دوو بةيتى ضامةيةكى حافزى
شريازى كردووةَ ،
دةل مةطةر خوا خؤى بتوانآ ناولةثي مةمحوود ثاشا بكاتةوة و بزانآ ضيي ت َيداية .ئةطينا
ئةم موعةمماية بؤ كةس نةكراوةتةوة ,ئةو ئةوةندة ِرذد و بةخيلة ،ئةطةر ثوول َيكى ضرووك بة دةستى كابرايةكى
هةذارةوة ببينآ ،وةك توركى تاآلنكةر ضؤن سفرةى تاآلنى دةف ِر َينن ،لة دةستى دةف ِر َينآ.
من حقوق نعم دولت عومسانى را
نفروشم بة همة حشمت سلطان حممود
َ
واتة :من هةموو مافى نانءمنةكى دةولَةتى عومسانى -مةبةستى ليةدا عومسان ثاشاية -نافرؤشم بة هةمو
شان و شكؤى سولَتان مةمحوودى غةزنةوى ،مةبةستى مةمحوود ثاشاي جافة.
بةمةدا دةردةكةوآ مةمحوود ثاشا هةرضةند بة شانءشكؤ و براطةورةى عومسان ثاشا ()1909-1847
و سةرؤكى ِراستةقينةى ع َي َلى جاف بووة ،بةآلم عومسان ثاشا وةك كةسايةتييةكى هةلَكةوتوو و كارامة و
دةهةندة و دةستكراوة دةستكةم َيكى لةو نةبوة ،ثياو َيكى بةئاين و ضاكةكةر ،زؤر زمان شريين و مةجليسئارا،
َ
دةستءدل باز بووة ،لة ئاوةدانكردنةوةى هةلَةجبةدا شانبةشان عاديلة خامنى هاوسةرى دةست َيكى در َيذى
هةبوة ،حكوومةتى عومسانى ثايةى مريى مريانى ثآ بةخشيوة َ .ئيانيش َ
طةىل دياريى ناياب و ثايةى خانى ثآ
بةخشيوة و لةاليةن َئيانةوة كراوة بة فةرمانرةواى جوانرؤ و زةهاو .ر َيكةوتى َ
سال 1290ك دةسةآلت َيكى زؤرى
ِ
ِ
ِ
َ
لة ناوضةى بابان و ئةردةالندا هةبوة .ماوةى بيست سال قاميقامى هةلةجبة بووة.
بؤية دةبينني ش َيخ ِرةزاى تالَةبانى لة وةسف و ث َيداهةلَدانى عةشريةتى جافدا ،لة شيعرة بةناوبانطةكةيدا :
خزمينة مةدةن ثةجنة لةطةأل عةشرةتى جافا
مريوولة ضاكة نةضآ بةطذ قوللةيى قافا
َ
ناوى «عومسان ثاشا»ي ه َيناوة ،نةك مةمحوود ثاشا كة دةل َيت:
وةمسان بةطييان ئامرية ،وةختآ كة َبلي دةى
د َينة جةوةالن هةروةكوو حاجى لة تةوافا
خواهم ز خدا انكة شود دمشن جاهت
كؤتى لة دةسا دةسلةمال ،مل لة تةنافا
لوتفآ بكة با «ش َيخ ِرةزا» ب َيتةوة طوفتار
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حةيفة ب ِر َ
زى تيغى موجةوهةر لة غيالفا
من لةو ب ِروايةم دةستبازيى عومسان ثاشا و يارمةتيدانى بآدر َيغى ش َيخ ِرةزا لةاليةن عاديلة خامنى
هاوسةريةوة ،ش َيخ رةزاى ثاأل ث َيوة ناوة بةم جؤرة وةسفى بةطزادةكانى جاف بكا كة دةفةرموآ:
حق شناسم ندهم كف دامن اوصاف را
ال برمك يافتم بطزادةهاى جاف را
خواستم در مدح ايشان قطعهاى انشا كنم
خامة طفتا كي توامن شرح اين اُوصاف را
طر قياس جودشان با حامت طائى كنى
فرق بس باشد ز ليخا تا بكوة قاف را
وةك بامسان كرد ،بةطزادانى جاف ،بةتايبةتى مةمحوود ثاشا و عومسان ثاشا و عاديلة خامنى هاوسةرى،
ِر َيز َيكى تايبةتيان لة شاعريان و زانايانى سةردةميان طرتووة .عومسان ثاشا طةل َيك لة شاعريان هاتءضؤى
ديوةخانةكةيان دةكرد ،لةطةأل هةند َيكياندا ن َيواني زؤر خؤش بووة و لة نزيكةوة ث َيوةندى و دؤستايةتييان
هةبوة و لة ن َيوياندا ش َيخ ِرةزا لة هةموويان زياتر ث َيوةندييةكى طةرمءطو ِرترى بووة .جار َيك ش َيخ ِرةزا سةرى
لة هةلَةجبة دةدا ،عاديلة خامن بة طةرمى ث َيشوازيى ليَ دةكا .ش َيخ ِرةزاش ئةم د َي ِرة شيعرة لة ستايشى ئةو
هةلَويستةى خامندا دةلَ َيت:
قامةتى بآشك نةمامى عةرعةرة يا سةوسةنة
دةك فيداى ناز و طريشمةت مب ثةريزادةى سنة
َ
شاعري ئةم شيعرةى لة وةسفى بةذن و باآلى عاديلة خامندا وتووة .ئةم جؤرة ث َيداهةلدانة لة كوردةواريدا
شةرم بووة ،بةآلم طومان لةوةدا نيية كة خامن و وةمسان ثاشاى َ
ميديشى خاوةنى بري و بؤضوون َيكى مةدةنيانة
بوون ،ئةم د َي ِرة شيعرةيان بة ستايش َيكى ثاك و بآئااليش زانيوة و لة ِروانطةى ئةدةبييةوة ِروانيويانةتة
بةيتةكة ،نةك لة ِرووى دةمارطرييى عةشايرييةوة .بؤية سوثاسي ش َيخ ِرةزايان كردووة و عةباى شاألتورمةيان
ث َيشكةش كردووة .خؤ ئةطةر هةموو كةس َيك بةم ش َيوةية سةيرى ئةم شيعرة بكا ،ماناى ئةوةية كؤمةلَطةى
ئ َيمة ث َيشكةوتووة.
عاديلةخامن كة هةواىل مةرطى ش َيخ ِرةزاى لة بةغدا ثيَ دةطا ،بة ئةندازةى مةرطى يةكآ لة طةورةثياوانى
جاف داخ و خةفةتى بؤ خواردووة و بؤى دلَةتةنط بووة .دواى مةرطى يةكى لة سةوداسةرانى شيعر و ئةدةبي
ش َيخ ِرةزا بة ناوى فةقآ ِرةشيد ناو َيكةوة كة لة بنة ِرةتدا خةلَكى سولةميانى بووة و يستووية شيعرةكانى
ش َيخ ِرةزا كؤ بكاتةوة ،يةكآ لةو شو َينانةى كة سةرى َىل داوة ،هةلَةجبة بووة ،ضونكة زانيوية لةكاتى خؤيدا
َ
توندوتؤل لةطةأل بةطزادانى جافدا هةبوة ،ساآلنة سةرى لةو شارة داوة ،فةقآ ِرةشيد ِروؤو
ش َيخ ث َيوةندييةكى
دةكاتة َ
مال عاديلةخامن بؤ ئةوةى يارمةتيى بدا.
َ
دةطري ،ئةويش لة مةبةستى هاتنى
وةك تايبةمتةنديى سةرؤكانى جاف ،خامن زؤر ِر َيز لة فةقآ ِرةشيد
خؤى ئاطادارى دةكاتةوة .خامن لة وةآلمدا ث َيى دةلَ َيت :ئةو ثياوة زاناية زؤر دؤستى من و ثاشاي ِرةمحةتى
َ
بوو ،لة ثاش مةرطى ثاشا َ
هةوال لةدونيادةرضوونى ش َيخم
سال  ،1909هةموو سالَ َيك سةرى لة من دةدا .كات َيك
َ
كةشكؤل
بيست ،زؤر دلَتةنط و نيطةران بووم .خامن ،بؤ بةج َيه َينانى مةبةستةكةى فةقى ِرةشيديش فةرماني دا
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مريةكانى جاف هةمووى كؤ بكةنةوة ،خامن فةرمانى ث َيدا هةر لة َ
مال خؤيان ئةو زانياري و شيعرانة تؤمار بكا،
َ
بيانبيين و بيانباتة دةرةوة .هةروةها خامن وتى :الى من ئةم
ضونكة لة ترسى فةوتان ماوة بة هيض كةس نادا
كةشكؤآلنة لة هةرضى َ
مال و مولَك و داراييي بةطزادةكانى جاف هةية ،بةنرخرتة .دواتر خامن ث َيى ِراطةياند؛
زؤر جار ش َيخ ِرةزا سةرى لة كوردستانى َئيان داوة و بةتايبةتى ضووة بؤ سنة و لةو َيشةوة بؤ تاران ،بةو
ث َييةى كة تةكيةى تالَةبانى لة سنة هةية و دةستة و دةرو َيشى زؤرى هةن ،زؤر كةس شيعرى ش َيخ ِرةزايان
نووسيوةتةوة.
فةقآ ِرةشيد داواى هاوكاريى لة خامن كرد ،خامنيش بةو مةرجة يارمةتيي دا كة لة طة ِرانةوةيدا هةر زانيارييةكى
تازةى لةسةر ش َيخ دةست كةوت ،بة دةستى خؤي لة كةشكؤلَةكةى عومسان ثاشادا ياداشتى بكا .خامن
سةد لريةى بة فةقآ ِرةشيد بةخشي و دوو نامةشي ثيَ دا بؤ ئةوةى بيداتة فةرةيدون خانى وةزيري لة سنة
و سولَتانى هةورامان تا يارمةتيى بدةن .دوو سواريشى (اللة فةتاحى عةىل و بلةى حةمةبؤر)ي لةطةلَدا نارد.
ئةمانة ِرؤيشنت و ثاش ضةند ِرؤذ َيك لةسةر فةرمانةكةى خامن طة ِرانةوة بؤ هةلَةجبة ،بة وردى خامنيان لة
ضؤنيةتيى ِرؤيشتنةكةى خؤيان ئاطادار كردةوة و ث َييان ِراطةياند هةموو شتةكان بة ِر َيكءث َيكى بة ِر َيوة ضووة و
لةاليةن ئةو كةسانةوة كة سةريان َىل داون ،زؤر هاوكارى كراون.
ثياو َيك نةبآ لة شارى سنة بة ناوى فةقآ حةسةنى مةال شةريفى كوردستانىيةوة لة كاتى خؤيدا لةطةأل ش َيخ
رةزادا شةرةشيعري هةبوة و َ
دل ش َيخ ِرةزاى بريندار كردووةِ .رؤذ َيك ش َيخ ِرةزا لةطةأل مةال ئيحساندا كة يةك َيك
ِ
ِ
َ
َ
َ
بووة لة زانا ئاينيةكانى شارى سنة و دؤستى شيخ ِرةزا بووة ،دة ِرؤن بؤ مزطةوت .ئةو فةقآ حةسةنة ضاليكى
ثيسايى بؤ ش َيخ ِرةزا هةلَدةكةنآ ،ش َيخ ِرةزا دةكةو َيتة ضالَةكةوة و هةموو جلءبةرطى دةب َيتة ثيساييةوة .
ئةو كارة دوور لة ئةخالق و ِرةوشتةى فةقآ حةسةن ،ش َيخ ِرةزاى زؤر دلَطران و زيز و توو ِرة كردووة ،دواتر
بة شيعر َيك بة ناونيشانى (هةتيو َيكى سنةيي)يةوة هةجوى فةقآ حةسةن و هةموو خةلَكى شارى سنة دةكا .
هةر كة فةقآ حةسةن دةزانآ مةال ِرةشيد بؤ كؤكردنةوةى شيعرى ش َيخ ِرةزا هاتووة ،منداآلنى سنةيان ليَ هان
دةدا و بةردبارانيان دةكةن .كات َيك خامن ئةم هةوالَةى بيست ،فةرمانى دا لة ماوةى بيست ِرؤذدا فةقآ حةسةن
بة قؤألبةسرتاوى به َينن بؤ هةلَةجبة .ث َيشى وتن نابآ ل َيي بدةن و قسةى خراثي ثيَ َبل َي ،ضونكة نامةوآ كار َيك
بكةم لة دوا ِرؤذدا بؤ كوانووى حمةمةد ثاشاي جاف بةدناوى بةدواوة بآ .وةك ئاطادارم لة ِرابردوودا ئةطةر يةك َيك
لة ضينى مةال و فةقآ و ش َيخ و سةييد خراثةيةكيان دذ بة مريانى جاف بكرداية ،طةورةكانى جاف دةستيان ليَ
دةثاراسنت .منيش نامةوآ لةو ِر َيبازة ال بدةم.
عاديلةخامن هةرطيز ماوةى نةدةدا كةس لةسةر تاوانى بضووك بكؤذرآ .ئةطةر كةس َيكيش تاوان َيكى طةورةى
بكرداية ،دةستى ليَ هةلَنةدةطرت هةتا تؤلَةى ليَ نةكرايةتةوة و فةرمانى كوشتنى دةدا هةتا ئةو تاوانبارة
نةكوذراية ئارامى نةدةطرت .هةر كةس َيكيش لة ذ َيردةستانى بة كةم يا زؤر فةرمانى ئةوى ج َيبةجيَ بكرداية و
لةوةى خؤى دةستنيشاني كردبوو الى بداية ،بة سةختى سزاى دةدا .بؤية ث َيوست بوو لةسةر ئةو كةسةى كة
فةرمانةكةى ج َيبةجيَ دةكرد وةك خؤى ضؤن فةرمانى ثيَ دابوو ،هةر بةو ش َيوةية ج َيبةجيَ بكرداية.
وةك مةال ِرةشيد
دةطي َيتةوة؛ زؤربةى دلَطرانيةكةى خامن لةبةر هةلَويستةكةى فةقآ حةسةن بووة بةرامبةر
َِ
َ
بة ش َيخ ِرةزا .دواى ه َينانى فةقآ حةسةن بؤ هةلةجبة ،خامن دةستى كردة موحاكةمةكردنى ،لة كؤتاييدا خامن
برياري دا يةك َ
سال تةواو لةناو تريةى ِرؤغزاديى جاف بة ضاود َيريى «تؤفيق شاوةيس» ((كارى سةخت و
ِ
قورسى ثيَ بكا)) .لةو ماوةيةشدا كةسءكارى مافى ئةوةيان نيية سةرى َىل بدةن ،دواى ماوةكة بةر دةدرآ.
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ئةو كاتة دةتوانآ بطة ِر َيتةوة بؤ سنة .خامن ب ِريارةكةى خؤيي ج َيبةجيَ كرد ،هةتا ماوةكةى تةواو نةبوو ،بوارى
بة فةقآ حةسةن نةدا بطة ِر َيتةوة بؤ شارى سنة .با ب َيينةوة سةر باسة سةرةكيةكةمان كة ث َيوةنديى مةمحوود
ثاشا و ش َيخ ِرةزاية .وةك بامسان كرد ث َيوةندييةكى دؤستانةى تؤكمة لةن َيوان هةردوكياندا بةرقةرار بووة و
سوعبةتيش لة ن َيوايناندا هةبوة ،ضونكة مةمحوود ثاشا زؤر حةزى لة قسةى نةستةق و شيعرى جوان و نوكتةى
زةريف بووة.
دةطينةوة جار َيكيان ش َيخ ِرةزا و مةمحوود ثاشا بةيةكةوة ياريى زيلءبةم دةكةن ،ش َيخ ِرةزا
َِ
َ
دةيةوآ سةر خباتة سةر مةمحوود ثاشا دةليَ :
ئةسبابى تةرةب زيل و بةمة ئةى بةطى جافان
بةزمآ بطرين ضاكة لة من زيل ء لة تؤ بةم
ثاشايش زوو تآ دةطا و دةلَيَ  :بة خوا يا ش َيخ من شاعري نيم ،بة باشي شيعر نازامن ،بة كورديى ثةتى هةردوو طومن.

َ
ثريةميد (:)1950 -1867
 - 3مةمحوود ثاشا و
شاعريى بةناوبانطى كورد حاجى تؤفيق كو ِرى مةمحوود ئاغاى كو ِرى هةمزة ئاغاى مةسرةف لة سةرةتاي
تةمةنى الويى خؤيدا ،واتة لةو ماوةيةدا كة فةرمانبةرى زةوىءزار و مولَكى مريي (ئةرازيى سةنيية) بووة
سال خاياندووة و ئةو كارةى لة َ
لة هةلَةجبة ،كة سيَ َ
َ
سال 1883ةوة ثيَ
سثيدرابوو .لةطةأل مةمحوود
ثاشاى سةرؤكى ع َي َلى جافدا دؤستاتي و هاودةردي و هاودةمييةكى زؤر لة ن َيوانياندا هةبوة .ئةجنا ئةوةندةى
َ
َ
ثريةميدى
«ثريةميد» مةمحوود ثاشاي بة طةورةى جاف و ثياو َيكى زانا و دانا زانيوة ،مةمحوود ثاشاش
بة الو َيكى زيرةك و هةلَكةوتوو و خاوةن قةلَةم و بري داناوة .بؤ ِراستى ئةم متمانة و ب ِرواث َيكردنة لةوةدا ديار
َ
َ
ثريةميد
ثيةو و ياساى كؤنطرةكةى بة
دةكةوآ كة مةمحوود ثاشا ثرس و ِراى كؤنطرةى زةل و دانانى َ ِ
َ
ثريةميد واتةنى؛ هةموويان هيوايان بة قةلَةمى من بوو .جطة لةوة دةبينني مةمحوود ثاشا
سثاردووة.
َ
َ
ثريةميد،
سةرث َيضي لة فةرمانى حكوومةتى عومسانى دةكا و موتةسة ِريفيى (ئورفة) قبوول ناكا .بة قسةى
25ى ِرةمةزانى 1306ى كؤضي قانع دةبآ و دة ِرواتة ئةستةنبووأل .
َ
ثريةميد كة سةبارةت بة هؤزى جاف بة طشتى و مةمحوود ثاشاى جاف بة تايبةتى دواوة
ِراستيةكةى
َ
و بةرطةكانى ِرؤذنامةى «ذيان»ى بة ث َيداهةلدانى هؤزى جاف و مةمحوود ثاشا ِرازاندووةتةوة ،ديارة باشي
زانيوة م َيذووى ئةم هؤزة ثارضةيةكى نةثض ِراوة لة م َيذووى ميللةتى كورد و شايانى ئةوةية خو َيندةوارانى
طةلةكةمان ئاطادار و شارةزاى سةرجةمى اليةنة م َيذوويىيةكانى نةتةوةكةيان بنب و لةبةر ئةوةى هؤزى جاف لة
ناوضةيةكى طةورة و بةربآلو لة كوردستاندا دةذين و ِرؤلَ َيكى طةورةيان لة هةموو بوارةكانى ذيان ميللةتةكةياندا-
كؤمةآليةتى ،سياسى ،ئابوورى -هةبوة و هةية ،بؤية بايةخ َيكى زؤرى داوة بة م َيذووى ئةم هؤزة .لة ِراستيدا،
َ
ثريةميد ويستووية م َيذووى ميللةتةكةى لة هةموو بوار َيكدا بةثيت ودةولَةمةند بكا و نةخشي هةر مرؤظ َيكى
َ
كوردى هةلكةوتووى ئةم ئةرز و بوومة لة هةر ِرستةيةكدا بووبيَ  ،خباتة بةرضاو ،نةخشي ئةدةبي و سياسيى
َ
ثريةميد خؤى ث َيوة خةريك بكا و بة ميللةتةكةى بناس َينآ .ج َيى باسة،
مةمحوود ثاشاش لة ئاست َيكدا بووة
َ
َ
َ
ثريةميد كات َيك ثةسنى مةمحوود ثاشاى داوة و ث َييدا هةلداوة .ئةو ث َيداهةلدانة لةبةر هؤيةكى (مادى) يا لةبةر
َ
ثريةميد بارودؤخى ذيانى مادديى لة ثلةيةكى نزمدا
توانايي و دةسةآلتى عةشايريى مةمحوود ثاشا نةبوة ،ضونكة
نةبوة و لةو بوارةدا بآنياز بووة و لة بوارى كؤمةآليةتيشدا لة بنةمالَةيةكى ناسراو بووة و لة ئاستى وةزيفيدا طةيشتووتة
ثلةى موتةسة ِريفى (ئةماسية) لة 1918/4/17دا  .ئةطةر بة شيعرة ث ِرسؤز و بةناوبانطةكةى خؤى بة سةرد َي ِرى
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(دوو ئاوانةكةى ج َيي مالَةطةورة)
سةروخوار دة ِروا بة ث َيض و دةورة
تؤ بة ِرووناكى و َينةى بلوورى
ئاوى زندةطيى طشت شارةزورى
وام لة كةنارت بة دلَةى ث ِرخةم
ِرؤذى ِرووناكم ليَ بووة بة تةم
َ
ئةنال ئةلَ َيم تؤ وةك ئاوينةيت
بؤ شو َين دةستكردى كردطار و َينةيت
بؤض نانو َيين و َينةى فؤتؤغراف
و َينةى شريينى نازدارانى جاف
منوونةى دةستى ثةروةردطار بوون
بة دةورى تؤدا َ
طول بةهار بوون
بة شةدةى الر و سةرثؤشي كةتان
وةك مانطى كةتان جةرطيان دةسووتان
وةك مانط بة شةوى تاريكى دةجيوور
بورجى ِرةمشالَيان ث ِر دةكرد لة نوور
شةوى مانطةشةو ئاوايى خةوتن
لة دواى سرةوتن كاتى ت َيكةوتن
ئةو لةشءالرة بة َ
شلثةى مةلة
َ
دل دلَداريان ئةخستة ثةلة
ئاى بؤ ثةرخيان ،نازدارى جافان
ئاهووى زة ِر ،باهووى شريين كالفان
َ
ريةى سةماوةر
مالة بةطزادة و س ِ
ِرووى ئةو ِرووبارةى وا ئةطرتة بةر
دةنطى نةكيسا ،بةزمى خوسرةوى
الى مةمحوود ثاشا ئةكةوتة نةوى
ئاوازى باز و سةقر و بالَةبان
حيلةى ماينى جنسي كةح َيالن
ئةمانة هةمووى خوا دابووى بة جاف
حوكمدارآ بوون بآالفءطةزاف
توخوا ئاوةكة ،بؤن طوآلوةكة
بؤ سةرضاوةكة كةمى ال وةكة
ب ِروامن ئاخؤ جامى فؤتؤغراف
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نيشامن نادا و َينةى ئ َي َلى جاف
َ
ثريةميد بةم شيعرة بةرزةى هؤزى جاف و سةركردةكانى سةرفراز كردووة و بة ِراستى ئةم شيعرة جوانة
ئاو َينةيةكى تةواو نوماى وةزعى كؤمةآليةتيى هؤزى جاف و سةرؤكةكانيةتى و لة قؤناغ َيكدا ِرةنطدانةوةى
وةزعى كؤمةآليةتيى بةش َيكى زؤرى ميللةتى كورد بووة و يارمةتييةكى زؤرى م َيذوونووسان دةدا .هةروةها
َ
ثريةميد تةعريفى مةمحوود ثاشاي كردبيَ و ثياى هةلَدابآ ،ضونكة لة نزيكةوة ناسيو َيتى و بة
ئةطةر
مرؤظ َيكى زيرةك و هؤشيار و ئةديب و نيشتيمانثةروةر هاتووةتة بةرضاوى و لة ئاستى ئةوةدا زانيوية ث َييدا
هةلَبدا و ناوى خباتة ناوانةوة.
ئةوةتا لة الثة ِرةى ِرؤذنامةى «ذيان»دا باسي حةياتى ئةدةبيي مةمحوود ثاشا دةكا ،سةبارةت بة طرنطيى
كةشكؤلَةكةى دةفةرموآ :ئةم خزمةتةى ئةو كردووية لة ئاسارى هةموو بابان و ئةردةآلن ث َيشرتة .هةر
لةو ِرؤذنامةيةدا دةلَ َيت :نازامن لة هةموو كارى حكوومةتي و عةشائريى و دةولَةت و حيساباتى خؤيدا ضؤن
َ
شاعي َيك نةناسراوة و شيعرةكانى ناطاتة
ثةرذاويةتية سةر ئوموورى ئةدةبي .هةروةك مةمحوود ثاشا وةك
َ
وردةكاريى لةتافةت و بةالغةتى شاعرية بةرزةكانى كورد و دةتوانني بل َيني لة ئاست َيكى مامناوةنديداية ،بةآلم
َ
ثريةميد ئةو شيعرةى شني و الواندنةوةى مةمحوود ثاشا بؤ شةش براكةى كة ث َيش ئةو كؤضى دوايىيان
كردووة لةو ئاستةدا بينيوة كة لة لةهجةى طورانييةوة
وةريطي َيتة سةر سؤرانى .شيعرةكةى مةمحوود ثاشا
َِ
خؤى بيستءث َينض بةيتة .ئةمة دةقةكةيةتى:
وادةى خ َي َلةوخوار ئيآلخ ب َيزانةن
طةرمةسي سةحراى َ
َ
شيوانةن
وادةى
براكامن هيض كةسيان نييةن ديار
وةك جاران سوار بن بؤ ِراووشكار
هانا ها سيَ بةور ،سيَ نامدارم ِرؤ
سيَ َثلنط هةيبةت َ
شيكردارم ِرؤ
سيَ شاهني ،سيَ باز َ
شيوان ماوام ِرؤ
سيَ َثلنط نه َيب وةقت داوام ِرؤ
سيَ سةعد وةقاص سةرئاوةردةم ِرؤ
سيَ ِرم نة زولَفان داخانربدةم ِرؤ
ئيلال سولةميان ئةو بيَ ئةنديشة
ئةو جةهد و غريةت عةداوةت كيشة
ئةو مشقا ِر شؤخ نةرميان شيمة
ئةو مةرد مةيدان بآخةوفءبيمة
ئةو شؤ ِرةسوارة طورجى نةزينة
ئةو حاتةمييةت سةرحةدنشينة
ها ِرةى يةدةكان نيهاش وةتاو بيَ
سةرزةمني بة عةشق هات هات ِراو بيَ
ئيستة ناديار ِرووى سةر بيساتةن
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تالَعش نةط َيج نةرد نةهاتةن
نةنة فةتاح بةط ئةو ِرؤستةم ِرةنطة
ئةو ثيلةتةن بة طورز و نةهةنطة
ئةو هةلَؤ هيممةت ،قةههار قينة
ئةو دةست و بازووى شؤخ ِرةنطينة
سةرتاثا تةيار و َينةى فآلمةرز
جة سنعش مانةن زةوارةى طودةرز
ئيستة ناديار دةشتى َ
شيوانةن
داخ ئةو سةرمةشق طول دةورانةن
نةنة حةسةن بةط ئةو نةوجوانة
ئةو ش َيوةي شريين ،ئةو ميهرةبانة
ئةو مرية مةزن ،ئةو توولَة الوة
ئةو ئاهوو بةدةن ،ئةو ضةرخ ضاوة
ئةو فةغفوور نةذاد ،مةشوورى جة عام
دنياى ث ِرمةينةت وةنةش نةدا كام
نةنة قادر بةط ئةو تةيار شةختة
ئةو كةس بآكةس يا نةش دةربةستة
خامنان خةريك نةهاتى دةردةن
ئيش فةتاح بةط عةالوةى طشتةن
جة زوبان الأل مب كة ضةنى كارتان
مةندةن وة بيَ سةردةستةى سوارتان
فةلةك هانة فيكر سةوداى مةكروفةن
خاك و بيَ ضا زجنري شري مةكرؤ بةن
دةى كى بؤ جة ِرةنط ساية نشانتان
هوردار و ماردم ئاتةش ئةفشانتان
وةلَآل ئةو فةلَةك برايش مةمةرد
يا ضو تؤ ئاه سةرد مةكةرد
ئةويش سفتةى جةرط و َيش مةذنةفتةرة
تا ئةبةد جة مةرط دوور مةكةفتةرة
برا ضون فةلَةك كةسش نةمردةن
مةرط جوانان وةى عادةت كةردةن
َ
َ
ثريةميد لة
وةرطيانةكةيدا كردووية بة نؤزدة بةيت ،هةندى دةستكاريى تيدا كردوون ،ئةمة دةقةكةيةتى:
َِ
وادةى َ
خيلةوخوار ئ َي َلى جافانةن
طةرمةسي دةشتى َ
َ
شيوانةن
دةمى
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لة براكامن كةسيان نييةن ديار
وةك جاران سوار بن بؤ ِراووشكار
هانا برايان شو َين ناديارم ِرؤ
سي َثلنط هةيبةتَ ،
شي شكارم ِرؤ
سي شاهني ،سيَ بازَ ،
شيوانى ماوا
فةلةك لة زؤريان كةوتبوة داوا
ئاى َ
سل َيمان بةط عةدالةتثيشة
لة د َيوي ك َيوى قاف بآئةنديشة
ئةو شؤ ِرةسوارة زينةتى ز َينة
ئةو حاتةم هيممةت ،سةرحةدنشينة
ضاثك سوارآ بةناووداو بوو
لة َ
شيوانةدا هاتهاتى ِراو بوو
ئيستا ناديار ِروويى بيساتة
لة دواى ئةو عةشرةت ِرووى لة نةهاتة
ه َيجطار فةتاح بةط ئةو ِرؤستةم ِرةنطة
ئةو ثيلةتةنةى ش َيوةي نةهةنطة
ئةو شابازهيممةت ئةو هةلَؤقينة
ئةو شان ء باهوو سةهم ِرةنطينة
سةرتاثا َبلند و َينةى فةرامورز
ئةهاتة لةرزة لة نةعرةى ئةلبورز
ئةوى تيا نيية دةشتى َ
شيوانة
بؤية لة الى من َ
ضؤل ء و َيرانة
ئاخ بؤ قادر بةط دؤستى مةولةوى
طةردنكةضآ بوون َ
شيي سةرزةوى
هةر ئةو زانيوية شينى بؤ بكا
هةر بةيت َيك جامآ فرم َيسك ئةتكا
خامنان خةريك شني و هاوارة
داخى فةتاح بةط لةسةر طشت بارة
ئاخ آلأل مب لة كو َين شؤ ِرةسوارانيان
بآدةنط و ئاهةنط طةىل يارانيان
بةو خواية فةلةك طةر براى ئةمرد
بة نالَة دونياى هةراسان ئةكرد
دةستى نةئةضوة مةرطى جوانامنان
و َيران نةئةبوو جآخانءمامنان
43

خؤى كةسي نيية و جةرطى بآئ َيشة
مةرطى مةردانى كردووة بة ثيشة
َ
َ
ثريةميد لةطةأل بنةمالةى مةمحوود ثاشادا بةتايبةتى و سةرجةمى
وةك بامسان كرد ،ث َيوةنديى
َ
بةطزادةكانى جاف بةه َيز و بةتني بووة ،بة شيعرة بةرز و شريينةكانى لة هةموو موناسةبةت َيكى ئةم بنةمالةيةدا
بةشدار بووة .بؤ منوونة ،لة موناسةبةتى لةدايكبوون و كؤضكردنياندا شيعرى نووسيوة .ئةم دوو ثارضةشيعرة؛
يةك َيكيانى بة بؤنةى لةدايكبوونى كور َيِكى حةسةن بةطى عةىل بةطى مةمحود ثاشاوة وتووة و ئةو ثارضةكةيان
َ
ثريةميد)دا
بة بؤنةى كؤضى دواييى كةريم بةطى فةتاح بةطى برازاى مةمحوود ثاشاوة وتووة و لة (ديوانى
بةرضاو ناكةوآ .ئةمة دةقى شيعرةكةيةتى:
مذدةيةكى خؤش هات بة تةلطراف
كو ِرى بوو بة دوو حةسةن فةهمى جاف
ديارة بوو بة دوو س َييةى لة دوو دآ
ئةمة تةئرخيى ِرؤلَةى زةكيية
وا حمةمةد سةروةر طشت ئ َيألبةطىية
هةروةها َ َ
دةل:
تأرخيى هيجرى
يةك زياد ضونكة تاقانة و تةكة
ج َينشينى مةمحوود هؤمشةند بةطة 1364ه
بةم بةيتانة م َيذووى كؤضى دوايي كةريم بةطى فةتاح بةطى جافى بة كؤضي و زاينى تؤمار كردووة .بةيتةكة
ئةمةية:
ئيلهامى خوا كةرمية لة ِرووى خؤشةويستيية
مذدةيى كةرميى ئةو كةرميى بةهةشتيية
كة بة حيسابى ئةجبةد دةكاتة 1368ك و بة زاينيش بةم بةيتة م َيذووكةى تؤمار كردووة:
كةريم ئ َي َلةكةت شينيية لة شو َينت /كة دةكاتة َ
سال . 1949
َ
ثريةميد بايةخ َيكى زؤر داوة بة باسي عةشريةتى جاف و بةطزادةكانى جاف و هةميشة
وةك بامسان كرد،
هةندآ لة الثة ِرةكانى ِرؤذنامةى «ذيان»ى بؤ تةرخان كردبوو .بؤ منوونة ،بة بؤنةى ضاثى يةكةمى (ديواني
ش َيخ ِرةزاى تالَةبانى)يةوة لة ِرؤذمانةى «ذيان» دا دةلَ َيت :بةطزادةى تانءثؤ ئاوريشم حةسةن بةطى عةىل
بةطى جاف ،ش َيخ ِرةزايش كة من ث َيى ئةو لةسةر شانى شاعريةكامنان دةبينم ،مةولةوى نةبيَ وا بة (شاهؤ)
َ
بكري خو َيى ض َيشتة ،من خؤم سالَةها
وة ،هةجووى لةطةأل مةدحى لة دةرطاى بةطزادةى جافى ئ َيوة بةراورد
َ
لة خزمةت مةمحوود ثاشا و وةمسان ثاشادا بووم ،كة ش َيخ ِرةزا خ َيلةوخوار خ َيلةوذوور دةهات ،مووضةى
خؤى وةردةطرت .زؤر شيعرى مةدحى مةمحوود ثاشا و وةمسان ثاشاي هةية ،كة لة ديوانةكةيدا نيية ،حةتا
َ
ثريةميد
جار َيكيان كة مةال حمةمةدى سنةيي ث َيشخزمةتى خامنى تةشةرة ليَ دابوو ،خامن وتبووى جةوابةكةى
بيداتةوة ،ش َيخ ِرةزايش ه َيشتا مووضةى بؤ نةضووبوو ،ئةمةى نووسيبوو:
كجا شد آن عنايتهاى ثيشني
كجا شد آن كرامتهاى ديرين
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نة طاهى ثرسدم خامن نة ثاشا
نة يادم ميكند خسرو نة شريين
وزين جانب منيدامن سبب ضيست
وز آن جانب مطر مالى بيدين
نرتسد از زبان آتشينم
جعلناها رجوم ًا للشياطني
منيش لة ذ َير كاغةزةكةى ئةودا نووسيومة:
رضاى تلخ كامت خواند شريين
دهانش ريش بادان مرد كض بني
كة كي خسرو بة كيخسرو شبية است
كجا شريين بود ضون حورى عني
توان جورى كة ثاداش خريات
ز جنت امدى با عز و متكني
مال حمملكش و نادر ندميست
رضا نبود كة خوانندش شياطني
َ
ِر َيكةوت وا بوو ش َيخ ِرةزا خؤى ئةو ِرؤذة هاتة هةلةجبة ،تاهري بةطى وةمسان ثاشاي جاف دةمءدةست ئةو
َ
ثريةميد لةسةرى دة ِروا و دةلَيَ َ :بلندثايةيى
شيعرانةى طةياندة دةستى ،دةستبةجيَ ثةسندى كرد .هةروةها
ش َيخ ِرةزا لة شيعردا ضؤن بوو ،شانءشكؤ و سةخا و سةرداريى عةشريةتى مةمحوود ثاشا و وةمسان ثاشا و
عاديلة خامن سةد ضةندانة نيسبةت بة هةموو عةشاعري بووة .ض فائيدة خوا دةتوانآ ئةمانة بكا ،لةم ضةندانةدا
هةوارطةى َ
زةلى مالَة طةورة لةو شو َينة كة يازدة بارةطا و خةميةى بةطزادةكان و جيلوةى ئةو نةمامانةى ليَ
َ
كءدال و قةلءداأل جآنشينى و خؤنو َينييان دةكرد .نوورى ديدة لةباتيى ئةوةى كة بة قةلَةم دةبدةبةى
بوو .د ِر
د َيرينةتان ياد دةكةن ،لةطةأل ئةوة هةوأل بدةن ئةو ئاردةى لةناو د ِركى هةوارطةدا ثةخش و بآلو بوةتةوة،
كؤ بكر َيتةوة ،هيض نةبيَ دوو برا لةيةك نةبن بة دوو برا ِرةمشالَتان بةوة خرا ،ئاخ برينى طةلَطةت كوالندمةوة،
ئةوانةى لةوآ نؤكةرى و ضايض َيتييان دةكرد ،ئيستا ِر َيتان ليَ دةبةسنت.
 - 4مةمحوود ثاشا و مةالى جةبارى:
شاعريى ثايةبةرز مةال فةتاح كو ِرى سةييد مستةفا كو ِرى سةييد ئيسماعيل كة لة نةتةوةى سةيد
جةبارى باثريةطةورةى عةشريةتى جةبارى و بة مةالى جةبارى بةناوبانطةَ ،
سال  1806لة طوندى (بانكؤل)
سةر بة ناوضةى كةركووك هاتوةتة دنياوةَ .
سال  1876و لة تةمةنى ( )70سالَيدا لة ئاوايي (ناوبةرز) كؤضى
َ
دةسثيدرآ .بانكوأل يةك َيكة لة  28طوندةكةى
دواييي كردووة و تةرمةكةى دةبر َيتةوة بانكوأل و لةوآ بةخاك
عةشريةتى جةبارى ،كةوتووةتة ِرؤذهةآلتى كةركووك.
مةالى جةبارى ثياو َيكى خو َيندةوار و ِرؤشنبري و بةوةفا و بو َير و حةقب َيذ و بةئاين بووة ،زؤر ئارةزووى لة
طة ِرانةوةى قسةى خؤش و خؤشى نوكتةباز و خؤمشةشرةب بووة ،لة ناوخةلَكدا بة ِر َيز و لةناو عةشريةتةكةيدا
خؤشةويست .هةرضةندة مةالى الد َيش بووة ،بةآلم ثشتى بة ِرةجنى شانى خؤى ئةستوور بووة ،لةطةأل مةمحوود
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ثاشادا دؤستايةتييةكى بةتينى هةبوة ،هةميشة سةرى لة مةمحوود ثاشا داوة و ثاشايش هةر كة ع َيل بةرةو
طةرميان بهاتايةوة ،بؤى ب ِرةخساية سةرى ليَ دةدا و دةبوة ميوانى و لة كةشكؤلَةكةيدا باسي زؤر هاتووة .بؤ
منوونة ،دةلَ َيت :لة (كانى ضةقةأل) جةنابي سةييد فةتاحى جةبارى هات بة ميوانىَ ،
سال 1279ى كؤضي لةبةر
ئةم شيعرانةى بؤ خو َيندمةوة و نووسيمةوة .لةم بابةتة زؤر شتى واى ت َيداية .مةمحوود ثاشا لةطةأل شيعر و
شاعريانى سةردةمى خؤيدا ث َيوةندييةكى بةه َيزى هةبوة ،يةكآ لةو شاعريانة سةيد فةتاحى جةباريية.
لةم شيعرةدا وةسفى حمموودثاشاي كردووة و فةرموويةتى:
ديم كوردة ماآلن هةزار و هةزار
سةركردةشان بي شامةمحوود نازار
هةروةها مةمحوود ثاشاي جاف زياتر لة ضةند جار َيك دةست و ديارى و خةآلتى باشي كة لةطةأل مةقام و
ثلةى كؤمةآليةتيي مةالى جةباريدا بطوجنآ ،بؤ ناردووة .جار َيكيان بؤ طالَتة فةرةجنييةكى ش ِرؤلَةى بآكةلَكى
بة ديارى بؤ َ
دةني َي ،تا بزانآ مةال فةتاح بةرتةكى بةرامبةر ئةم دياريية ضى دةبيَ و ِراى خؤى بةرامبةر بةو
َ
دياربية ثةرثووتة بة شيعر ضؤن دةردةبرآ ،مةال كة دياريية كةى ثيَ دةطا ،بة دلي نابآ و بةم شيعرة طلةييي
َىل دةكا:
مةمحوود ث ِرجوود خةزنةيى تةرزم
كيا نابيت جليَ ثةى دةفع لةرزم
ئةو شاهةنشا نةرد نيك و بةدشانا
ثةى تؤ تةوق زة ِر ثةى من جل كيانا
ِرةزام وة قةزاى ئةو سوبى نةوة
ئةر سةد مةجرووح بام وةى ثاآلنةوة
تؤيش وةش باى وة تةوق ساف تةآلوة
حةق ِرووت نةكةرؤ وةالى بةآلوة
ئافةرين مريزام خوات َىل بؤ ِرازى
تةكزيبت نةكةرد خواجاى شريازى
َ
جار َيكى تر مةمحوود ثاشا هةر بؤ زةوق و طالتةوطةث ،طايةكى ثريى الواز بؤ مةالى جةبارى َ
دةنيآ،
مةاليش بةم هؤنراوةية وآلمى ديارييةكةى دةداتةوة:
ثاتشام طاو مارؤ ثاتشام طاو مارؤ
سةد كة ِرةت وتةن ه َيزةرة وة ئارؤ
وة سةرت قةسةم خووى خاس نةدارؤ
طاو َيكم مةبؤ جوانةطا بؤ
َ
ملكوأل ،سينةثان ،هةم ثيالةضاو بؤ
سم سيا و دةمشؤر ضوارثةل قةوى بؤ
نةك الشةى بآ ِرؤح هةنامش طا بؤ
هةهيت ب َيزار بؤ غةنيم وةكابو بؤ
نةك خةتى بلؤد و خةت خبةفؤ
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هةنطامى بلؤ ضينى بكةفؤ
نةك ِرؤح بآثةروا ضةمة هانة بؤ
ثؤسش وة سةوداى دةبةخانة بؤ
نةك ثري سةد سالَةى ِرزياى مةعدووم بؤ
طؤرستا لةى مري مةرحووم بؤ
َ
َ
مةمحوود ثاشا دواى خو َيندنةوةى ئةم شيعرانة ،جوانةطايةكى قةلةوى بؤ دةنيآ .مةالى جةبارى
ث َيوةندييةكى دؤستانةى باشى لةطةأل مةمحوود ثاشادا هةبوة و هةميشة ضووةتة ديدةنيى ،كة ِرةت َيك لة كاتى
ثرييدا دة ِروا بؤ سةردانى مةمحوود ثاشا ،لة دووئاوانةكة دةبآ .لةو ِرؤذانةدا ضةمى تاجنة ِرؤ بة هؤى باران َيكى
زؤرةوة هاتبوو ،رووبارةكة هةروةك َ
هةلةلَةى دةكرد ،بةآلم قوول نةبوو و بواريشى دةدا .مةال بة زيرةكيى
ِ
َ
َ
خؤى زانيى كةس َيكى بةهيز بة ئاسانى دةتوانآ لة ئاوةكة بثة ِريتةوة ،بةآلم ئةو بةو ثريي و الوازييةوة توانايي
ثةرينةوةى نةبوو ،ناضار دةبآ لةسةر ل َيوارى ضةمةكة دانيشىَ  ،ضاوة ِروانى ِر َيبوار و كاروان دةكا ،تا بة وآلخ
بثة ِر َيتةوة .ئةوةندةى ثيَ ناضآ دوو زةالمى جافى ضوارشانة و كةتة و باآلبةرز ثةيدا دةبن .ثاش سآلوكردن
دةلَني خالَؤ ئةوة بؤ َلية دانيشتووى؟ لة وةآلمياندا دةلَ َيت :برا من مةلةوامن خةلَكى دةثة ِر َينمةوة ،دةلَني توخوا
كاكة ئ َيمة بثةر َينةوة ئةوبةرَ .
دةل زؤر ضاكة ،من لة ناوة ِراستى هةردوكتان دةوةستم ،يةك َيكتان دةست َيكم،
ِ
ئةوى ترتان ئةو دةستم قايم بطرن ،منيش بة ثآمةلة دةتانبةمة ئةو بةر .بةآلم وةك ومت قايم دةستم بطرن ،بةرم
َ
دةخنكي .وتيان زؤر باشة .ضؤنى وت وايان كرد و هةردوو زةالمةكة
نةدةن ،دةخيلتامن ،ئةطينا هةردوكتان
َ
مامؤستايان بردة ئةوبةر .كة مةال طةيشتة الى مةمحوود ثاشا ل َيي ثرسي :ئةوة مةال ث َيم نال َيى ضؤن توانيت لة
ضةمى تاجنةرؤ بثة َريتةوة ،وتى قوربان زؤر بة ئاسانى بة سوارى دوو جاف هامتة ئةوبةر.
مةمحوود ثاشا زؤر بة قسةكةى ثآدةكةنآ و ماوةيةكى در َيذ ناه َي َل بطة ِر َيتةوة بؤ ناوضةى جةبارى .وةك
ومتان ،طالَتةوطةثي زؤر لةن َيوان ئةو و مةالى جةباريدا هةبوة .جار َيكيان مةمحوود ثاشا بة ثةجناشةست
سوارةوة لة كو َيستان دةطة ِر َيتةوة بؤ طةرميان ،نزيك د َييةكةى مةالى جةبارى دةب َيتةوة ،ثياو َيك لة ث َيشةوة
بة نامةيةكةوة َ
دةنييتة الى مةال ،ثياوةكةيي ِراسثاردبوو نامةكةى بداتة دةستى مةال خؤى و لة نامةكةدا بؤى
نووسيبوو :مةال ((بة نان ء طانةوة ميوانني)) .ثياوةكة نامةكةى دةطةي َين َيتة دةستى مةال ،مةاليش بةم شيعرة
وةآلمى مةمحوود ثاشا دةداتةوة.
وةك قةومى لووتن ئةهلى جةبارى
دايم ئامادةن بؤ ميواندارى
َ
مةمحوود ثاشا شيعرةكة دةخو َينيتةوة ،زؤر ثآدةكةنآ و دةليَ بةخوا مةال حةقى خؤى سةندةوة ،دةبىَ
ئةمشةو ئاطامان لة خؤمان بآ.
 -5مةمحوود ثاشا و ز َيوةر 1948 – 1875
َ
ز َيوةر ناوى عةبدولَآل كو ِرى مةال ِرةسوولَة ،سال  1875لة شارى سل َيمانى هاتووةتة دنياوة  .شاعري َيكى
نيشتيمانثةروةر و خاوةنى سروودة بةرزةكانى قوتاخبانةكانى كوردستانى باشوورة .لة ياداشتةكانى خؤيدا
َ
طةىل زانياريى نوآ و بةلَطةى بةنرخى لةبارةى مةمحوود ثاشاي جافةوة بؤ تؤمار كردووين .ز َيوةرى شاعري
زؤر جار لة كؤ ِرى ئةدةبيي بةطزادةكانى جافدا ئامادة بووة ،لة نزيكةوة هةلَسءكةوتى لةطةلَدا كردوون و ئةو
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طيدراونةتةوة ،تؤمارى كردوون.
ِرووداوانةى كة بؤي َ ِ
مةمحوود ثاشا هةميشة شانازيى بةوةوة كردووة كة شاعريان و ئةديبان ء زانايانى وآلت دانيشتووى بة ِر َيزى
ديوةخانةكةى بن .ز َيوةر لة ياداشتةكانيدا سةبارةت بة مةمحوود ثاشا َ
دةل :مةمحوود ثاشا زات َيكى بةئيعتبار،
بةتاعةت و بةعيبادةت و بةئيحسان و ئينعام و بةعةدالةت و بةحوكم بوو .عادةتى وابوو كة نو َيذى بةيانيى
َ
بةرمال هةلَنةدةستا ،قورئان و دةاليلى دةخو َيند هةتا هةتاو طةرم دةبوو ،ئةوسا سوننةتى
دةكرد ،لةسةر
ئيشراقى ئةكرد .لةثاش ويرد و سوننةتكردن و قورئان خو َيندن ،تةشريفى دةهاتة مةجليس ،سةماوةر حازر
بوو .ميوانى خوسووسي لة خزمةتيا كؤ دةبوونةوة ئيشءكارى عةشاير ئةطةر ببواية ِر َيك دةخرا .ئةم زاتة
َ
قبوول نةكرد ،مانطى ثةجنا لريةى
دوو دةفعة لة تةرةفى سولَتان عةبدوحلةميدةوة تةكليفى وةزيريى ليَ كرا
لة تةرةفى حكوومةتةوة هةبوو ،ئةو مةعاشةى بؤ تةخسيس كرابوو كة ئيتاعةت بة حكوومةت بكا ،باوجوود
عةقيدةى كورد ئةوسا ئةوة بوو كةسآ بضيَ بةطذ حكوومةتا و خةليفةى ئيسالما كافر ئةبيَ و ئيلال مةمحوود
ثاشا دةيتواني لة هةورامانةوة هةتا مووسأل داطري بكا .لةطةأل ئةو هةموو نفووزةى وةك شةخس َيكى بآدةسةآلت
تابيعى ئةمرى حكوومةت بوو .سةبةبيشى ديانةت بوو .لة خسوسي ئيحساناتةوة ،من لة سةد ث َينجى نازامن ،هةر
ئةوةى مةشهوور و لة بةرضاو بووبيَ نووسيومة .لة قةزراباتةوة هةتا مةريوان ئةو د َييانةى قةلَةم ِرةوى جاف
بوو ،مةعاش بؤ مةال و وةقف بؤ مزطةوتةكان لة تةرةفى ثاشاوة مةعلووم كرابوو .لة نةفسي سولةميانيدا هةموو
مةال و مودةريس و زؤر لة ساح َيب خانةدانى ل َيقةوماو مووضة و بةراتيان هةبوو .جطة لةم ئيحسانة دائيمةن هةر
ش َيخ و مةال و دةرويش و فةقري كة رووى بكرداية َ
مال ،بة مةحروومى نةدةطة ِرايةوة .هةموو سالَ َيك ضةند كةس َيك
ِ
موراجةعةتيان ثآدةكرد بؤ ضوونة حةج ،ثارةى حةجى دةدانآ و مةئيووسي نةدةكردن.
َ
َ
َ
ز َيوةر باس َيكى زؤر خؤش لة ب ِرطةيةكى ديكةى يادداشتةكةيدا
دةطي َيتةوة ،دةلَ َيت ِرؤذيكيان سةييديك ديت
َِ
َ
دةهؤل و زو ِرناذةن د َيت ،ثاشا دةم ِراستةكةى خؤى بانط كرد و
بؤ خزمةت ثاشا ،بة ِر َيكةوت دواى ئةو كابراية
َ
نامةوي ،بؤضي
وتى ب ِرؤ ثةجنا ق ِران بؤ سةييد و سةد ق ِران بؤ لؤتى ب َينة .سةييد توو ِرة بوو ،وتى ثاشا بة خوا
بة من كة سةييدم و ئةوالدى ث َيغةمبةرم ثةجنا ق ِرن دةدةى ،بةآلم سةد ق ِران بة لؤتيةكة؟! ثاشا فةرمووى ئةو
لؤتيية ،لة هةموو زةماوةند َيكا ئامادةية ،زؤر ج َيطا ئةضآ لة هةر اليةك قسةيةك بكا ئاب ِروومان دةبا.
سةييد حيددةتى زياد كرد ،طوتى وةلَآل نامةوآ .ئةجما ثاشا كةوتة قسةى خؤش ،طوتى :سةييد
َ
دةري ،ثاشا ِرووى كردة ئةهلى
تةشريفت هةتا ثشت دةوارةكة ب ِرؤ ،كة بانطم كردى َبيةوة .سةييد ضووة
مةجليسةكة ،طوتى :ئ َيوة شاهيد بن ثةجنةى دةستم يةك َيكيان ثةجنا ،دووةميان سةد ،س َييةم سةدوثةجنا،
ضوارةم دووسةد ،ث َينجةم دووسةدوثةجنا ق ِران بآ ،لة بةرضاوى مةجليس مةعلوومى كرد ،بانطى كرد سةييد
َ
ضةندى بيَ  ،لةوة
َبيةوة ،سةييد هات .ثاشا طوتى :لةم ث َينج ثةنضةيةم يةك َيكيان بطرة ،خؤت و بةختت هةر
زياترت ثآنادةم .سةييد دةستى برد ثةجنةيكى طرت ،بة ئةمرى خوا ثةجنةى ثةجنا ق ِرانى بوو ،فةرمووي
مةجليس حةقى سةييد ضةندة؟
هةموو شاهيدييان دا كة ثةجنا ق ِرانة ،سةييد توو ِرة بووِ ،رازى نةبوو ،ثاشا طوتى :دووبارةى ئةكةمةوة،
بضؤرةوة دةرآ .ثاشا ثةجنةكانى طؤ ِرى و هةر يةكة ناوى ميقدار َيكى ليَ نا و ئ َيمةى كردةوة بة شاهيد،
سةييدى بانط كردةوة ،بة ئةمرى خوا ئةجمارةش ثةجنةى ثةجنا ق ِرانيي طرت ،طوتى سةييد خةتاى من نيية،
خوا ئةوةندةى دواينآ ،ث َيي ِرازى بة .سةييد ناضار ثةجنا ق ِرانى وةرطرت.
هةروةها ز َيوةر سةبارةت بة ثياوضاكى و كردارة جوانةكانى مةمحوود ثاشا ،نووسيويةتى :ئيحسان و
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خةيراتى مةمحوود ثاشا زؤرة ،لة طةرميان ،لة كةالر ،لة دةكة ،لة قةرةداغا ،لة تةكية ،لة نةفسى قةرةداغ،
لة زؤر ج َيطاكانى تر مزطةوت و ئةوقافى هةية .مةدرةسةيةكى لة قز ِرةبات كردةوة وةك مةدرةسةي نيزامييةى
(نيزاموملولك) دةبيَ  .ضاكى و مةرديى مةمحوود ثاشا ئةوةى من بيستوومة نووسيومة و ئيلال سةد ضةندان
زياترة .جار َيك دةض َيتة (بةرزجنة) دةب َينآ ئاوى مزطةوتةكةيان كةمة .دةستبةجيَ هةزار ق ِران تةسليمى
ش َيخةكان دةكا كة كار َيزكةن خبةنة سةر كار َيزةكة ثاكى بكةنةوة ،فةرمووي ئةطةر ئةم ميقدارة بةشى نةكرد،
بنين ضةندى الزم بوو ثارةتان بؤ َ
جواب َ
ئةنيم.
مةال عةبدو ِر ِرةمحانى ث َينضو َينى كة لة عيلمى عةقليية نةقلييةدا هاوتاى نةبوو ،لة ث َينضو َين تةدريسى دةكرد،
ئيدارةى خؤى و تةلةبةى لة تةرةف بةطزادةى جافةوة تةئمني كرابو  .بآطومان خوال َيخؤشبوو ز َيوةر تيشك َيكى
ِروونى خستووةتة سةر ضمك َيك لة ذيانى مةمحوود ثاشا لة بواري هةندآ هةلَويستيةوة سةبارةت بة زانا و مةال
طةورةكان و خو َيندةوارى كورد سةردةمى خؤى ،بةآلم -ئةوى راِستى بآ -سةبارةت بة هةلَويستى سياسيى
مةمحوود ثاشا لةطةأل سولَتان عةبدوحلةميدى دووةم وكاربةدةستانى ئيمث ِراتؤريى عومسانيدا بةهةلَةدا ضووة،
ضونكة مةمحوود ثاشا دذ بة دةولةتى عومسانى لة سةردةمى سولَتان عةبدوحلةميددا ِراثة ِريوة و زياتر لة سيَ
سال لةو دةولَةتة ياخى بووة و بة فةرمانى سولَتان عةبدوحلةميد هةزار ه َيسرتسوارى سوارةى حةميديية بة
سةرؤكايةتيى عةقيد كةريم بةطى خانزادة جوانآ َنيدراوةتة سةرى و فةرمانى سولَتان ئةوة بووة بة مردوويي
يا زيندوويي دةستطريى بكةن و ماوةيةكى دوورودر َيذ تاقيبى مةمحوود ثاشا و ضةكدارةكانيان كردووة ،بةآلم
نةيتوانيوة زةفةرى ث َيي ببةن.
 -6مةمحوود ثاشا و ثياوانى ئاينى:
مةمحوود ثاشا ثياو َيكى ئاينثةروةر بووة و ث َيوةنديى بة ثياوانى ئاينييةوة وةك ش َيخ و مةال زؤر بةه َيز
بووة ،خؤى بة موريدى ش َيخ عومةرى كو ِرى ش َيخ عومسانى (سراج الدين)ى نةقشبةندى زانيوة و لةطةأل كاك
ئةمحةدى ش َيخيشدا ث َيوةندييةكى ثتةوى هةبوة .ش َيخ عومةرى بيارة و ش َيخ حوسامةددين زؤر هةولَيان
داوة ب ناكؤكى لة ن َيوان عومسان ثاشا و مةمحوود ثاشادا ثةرة نةس َينآ و شتى خراثي ليَ نةكةو َيتةوة.
َ
طةىل لةو نامانةى كة ش َيخ
طياويةتةوة كة مةمحوود ثاشا
حةسةن فةهمى جاف نةوةى مةمحوود ثاشا َ ِ
عومةرى بيارة و كاك ئةمحةدى ش َيخ بؤيان نووسيون ،هةروةها َ
طةىل نامةى مةولةويى لكاندووة بة الثة ِرةكانى
كةشكؤلَةكةيدا ،بةآلم زؤربةى ئةو نامانة بةهؤى هةلَسءكةوتى زةمانةوة لةن َيو ضووة ،ضونكة ئةو كةشكؤلَة بؤ
ماوةيةكى زؤر لة كت َيبخانةى َ
مال ثاشادا نةبوة .هةروةها مةمحوود ثاشا لةطةأل ش َيخ نةمجةدينى كو ِرى ش َيخ
عومةريشدا ث َيوةندييةكى زؤر بةه َيزى هةبوة ،خؤى بة موريدى ئةميش زانيوة .هةر لة مةيدانى ئاينثةروةريي
مةمحوود ثاشادا دةبآ باسي ئةوة بكةين كة مزطةوت َيكى زؤر طةورةى لة قز ِرةبات دروست كردووة و مةال
و فةق َيى بؤ راطرتووة و َ
مال و مولَك َيكى زؤرى لةسةر وةقف كردووة .لة وةس َيتى وةقفنامةكةدا نووسيوية:
ِ
بةتةمةنرتين كةسى بنةمالَةكةم بة سةربةرستى ئةم وةقفة سةرف بكا و بةش َيكى كةميشى بدر َيتة كةمدرامةت
و دةستكورتةكانى بنةمالَةكةم.
َ
ثايةبلندى وةك مةال قادرى مةال موئمني
ئةم مزطةوتة مةال و فةق َيى زؤرى ت َيدا بووة ،بؤ منوونة مةاليةكى
لةو مزطةوتةدا مودةرريس بووة و تا مردنى هةر مةالى ئةو مزطةوتة بووة .مةمحوود ثاشا خؤيشي لة ذوور َيكى
َ
ثال ئةو مزطةوتةدا بةخاك َ
سثيدراوة و ذمارةيةك لة كةسايةتيةكانى بنةمالَةى مةمحوود ثاشا هةر لةو مزطةوتة
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ن َيذراون .لة ثةجناكاندا مامؤستايةكى ثايةبةرزى وةك مةال مجيل ِرؤذبةيانى لةو مزطةتة مودةرريس بووة .ز َيوةر
رتؤيشتنى زؤرى مةمحوود ثاشا دةكا و هؤى ملكةضكردنى
لة طةجنينةى مةردانةكةيدا باسي دةسةآلت و دةس ِ
بؤ سولَتانى عومسانى
دةطي َيتةوة بؤ هةستى بةه َيزى ئاينى.
َِ
هةروةك ماوةيةك مةمحوود ثاشا لة دةولَةتى عومسانى ياخى بووة ،بةآلم دةشبينني لةبةر هةستى ئاينى لة
شة ِرى يةكةمى جيهانيدا لةثاأل عومسانيةكاندا بةشدارى ئةو شة ِرة دةكا و ه َيز َيكى هؤزى جافى بة سةرؤكايةتيى
حةمةعةىل بةطى براى و كةريم بةطى فةتاح بةطى برازاى بؤ شة ِرى (شوعةيبة) دذ بة لةشكرى ئينطليزةكان
ناردووة .هةروةها دةبينني دواى داطريكردنى كوردستان لةاليةن ئينطليزةكانةوة ،مةمحوود ثاشا ئامادة نابآ
لةطةأل ئينطليزةكاندا هاوكارى بكا و داخوازيةكةى م َيجةر نؤئ َيل بؤ هاوكاري و اليةنطرى ِرةت دةكاتةوة و لة
حةقيقةتدا ئةم هةلَويستةى مةمحوود ثاشا بةلَطةيةكة بؤ ئةو ِراستيية كة ناوبراو لة بارودؤخي سياسيى ئةو
قؤناغة ئاطادار نةبوة ،ئةطينا بةو توانايى و ه َيزى عةشايةريية كة لةبةر دةستيدا بووة ،دةيتوانى ِرؤلَ َيكى طةورة
بطيآ و لةو ب ِروايةدام هاوكاريى لةطةأل ئينطليزةكان و ش َيخ مةمحووددا بكرداية ،دوور نةبوو
لةو سةردةمةدا َ ِ
سياسةتى ئينطليزةكان سةبارةت بة دؤزى كورد بطؤ ِراية و ش َيوةيةكى ترى وةر بطرتاية.
 -7ئةدةبدؤستيى مةمحوود ثاشا و طرنطيى كةشكؤلَةكةى:
ث َيش ئةوةى بضمة ناوة ِرؤكى ئةم باسةوة ،بة ثةسندم زانى بؤضوون و نرخاندنى ثلةى زانياري و ئةدةبيي
َ
ثريةميدةوة بكةمة
مةمحوود ثاشا لةاليةن زانا و شاعريى بةناوبانطى كورد خوال َيخؤشبوو حاجى توفيق
َ
ثريةميد لة ِرؤذنامةى «ذيان»دا بة سةرد َي ِرى
ث َيشةكى و بيخةمة بةر دةستى خو َيندةوارانى ميللةتةكةمان.
َ
(حةياتى ئةدةبيي حمموود ثاشاي جاف) دةلَ َيت :زؤر كةس ئةم سةرلةوحةية دةبينن ،هةلدةستنةوة ،حمموود
ثاشا و حةياتى ئةدةبي  ،ضونكة تا ئ َيستا كة وتب َيتيان جاف ،كورد َيكى خ َيمةنشينى صةحرانةوةردى خ َي َلةوخوار
و خ َي َلةوذوور ،سوار ماينى ِرةسةن و تفةنط و فيشةك و تيثى سوارة و ئاذةلَي زؤر و ِرةوةك و ِرانى هاتووةتة
خاترةوة ،هةرضةند لةم دوايىيةدا يةك دوو كةس َيكى شاعري لة نةوةى بةطزادة ثةيدا بوون ،ئةوانة لةناو جافا
ثةروةردة نةبوون ،كو ِرة قائيمقام بوون لة مةركةزى قةزادا ،بةآلم مةمحوود ثاشا بة هةموو مةعنايةكةوة
سةردارى عةشرةتآ بوو سوارضاك و جةنطئاوةر ،هةميشة لةطةأل كاروبارى عةشائريدا خةريك بوو.
َ
زانييب
بة خةيالَي كةسدا نةدةهات مةمحوود ثاشا ئةم خزمةتة طةورةيةى كردبآ ،تا وةفاتى كةسآ قسةى
لة سيلسيلةى هةموو حوكمدارانى بةبة و نامدارانى ئةم خاكةوة تا ئةم ِرؤ كةسآ نةبوة بةقةدةر مةمحوود ثاشا
عومرى خؤى لة خؤشي و َ
تال و دةربةردةرى و فرياريي ئةستةمبوولَدا ،لة كؤكردنةوةى ئةشعار و ئةدةبياتى
كورديدا خةرج كردبآ .لةو تارخيةوة دةستى قةلَةمى طرتووة تا وةفاتى بة خةتى خؤى هةرضي ئاسارى
كوردى هةية نووسيو َيتيةوة ،لةو هةموو ئاسارةدا بطة ِر َيي غةلَةت َيكى ت َيدا نيية ،خةت َيكى طوندة و خؤشخو َين،
نازامن لة هةموو كارى حكوومةتي و عةشائريى و دةولَةت و حيساباتى خؤيدا ضؤن ثةرذاويةتة سةر ئةمانة.،
ديوانى ساملى َلية نووسيوةتةوة .لة ئةستةمبووأل الى ئةمحةد كاملى ناظرى طومرك كة كو ِرى وةمسان
مؤردار بووة نوسخةيةكى ترى دةس كةوتووة ،ديسان بة خةتى خؤى ناتةواويةكةى نووسيوة .سيَ سال من
بةشو َين نوسخةيةكى مةولةوي دا طة ِرام دةستم نةكةوت ،كةضى هةرضي مةولةوى وتووية ئةو قةيدى كردووة
و حةتا ئةوةى بة خةتى خؤى بؤ ئةوى نووسيوة ،عةينةن لكاندووية بة كةشكؤلَةكةيةوة .ئيستا زؤر زؤر دوور
نةضني ،ديوانى سامل ،كوردى ،ناىل ،مةولةوى ،بة تةواوى ئاسارى خاناى قوبادى ،ئةمحةد بةطى كؤماسي،
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ب َيسارانى ،مةال مستةفا (فةخرولعولةما) ،مةال وةلَةدخان ،وةىل د َيوانة ،حةمةئاغاى دةربةند فةقةرة ،حةسةن
كةنؤش ،جنوونيَ ،
زةلى ،تالَعى ،واىل غوآلم شاخان ،مريزا يووسف ،مريزا يةعقووب ،شةفيع نةجةف صةرعى،
رةجنوورى ،مةوالنا خاليد ،خانطا ،ملكة طةآللَي ،قةمةر عةىل ،عةبدوخلالق ثاوةيي ،داخى ،زةنوورى ،مةال َ
سال
ِ
تة ِرةمارى ،ش َيخ مستةفا شةهاب ،مريزا مووسا .وةحلاصل ئةمانة هةموو خؤى نووسيونيةوة ،بةآلم در َيغ و
واوةيال ئةم ِرؤ وةجاغكو َيرة ،ئةو هةموو سةروةت و سامانى ِرووى جةهانةى بةجآه َيشت ،يةك َيكيان تةنها بؤ
ئةمةى ئةم ِرةجنةى بةبادا نة ِروا ضاثيان نةكرد .كةشكؤلَةكةى بووةتة (خرميز) هةر كيَ هةستاوة ضشت َيكى
ليَ نووسيوة ،هةنآ حيسابي َ
طال و جؤ و طةمن و مةن و تةغاريشى تياية .كت َييب ئةوتؤى بووة فرؤشراوة بة
شةشسةد ِرووثية ،لة قةشقةى بةغداوة تا حدوودى عةجةم ،مولَكى بةجآه َيشتووة .باوة ئةوانة بؤ ئ َيوة ،با
ثارةى كت َيب َيكتان بدايةِ ،رؤحى ئةوتان شاد بكرداية.
َ
ثريةميد سةبارةت بة كةسايةتيى كؤمةآليةتي و ئةدةبيي
ئةمة بوو ثوختةى هةلَسةنطاندنى خوال َيخؤشبوو
َ
ثريةميد بة ِر َيكءث َيكى خستوويةتة
مةمحوود ثاشا و طرنطيى كةشكؤلَةكةى كة بةرهةم َيكى ئةدةبيي ئةم زاتةية.
ِروو .خوينةرى وريا و وردبني هةست بةوة دةكا بةم كارةى كة مةمحوود ثاشا ئةجنامى داوة ،ئةم هةموو ناو
و بةرهةمى شاعريانةى بؤ تؤمار كردووين و لة فةوتان ِرزطارى كردوون ،ضةند خزمةت َيكى طةورة و شايستةى
بة ئةدةبي كوردى ث َيشكةش كردووة .وةك بامسان كرد لة الثةرةكانى ث َيشوودا ،ث َيويستة مةمحوود ثاشا
هةر لةم ِرووةوة قسةى ليَ نةكرآ كة خاوةنى شري و سةرؤكى عةشريةت َيكى طةورةى كورد بووة ،بةلَكوو لةم
َ
كةشكؤل بووة .بآطومان كةشكؤلَةكةى لة بوارى ئةدةبي
ِرووةوة قسةى ليَ بكةين كة خاوةنى قةلَةم و خاوةنى
كورديدا طةجنينةيةكى طرانبةها و بةنرخة ،سوودةكةى كؤتايي نايآ .وا ديارة مةمحوود ثاشا ساآلنى -1261
1339ك 1921-1846 /كة ماوةى ذيانى بووة ،تام و لةزةتى ئةدةبي كوردى كارى كردووةتة دةمارةكانى ،بؤية
ثاش ئةوةى دةستى خامةى طرتووة ،لةزةتى لة ئةدةب بردووة ،دةستى كردووة بة كؤكردنةوةى بةرهةمى
هةمةجؤرى طةىل لة شاعريانى كورد .لة حةقيقةتدا ئةدةب و شيعردؤستيى مةمحوود ثاشا ِرةنطدانةوةى ئاستى
فكري و كؤمةآليةتيى بةطزادةكانى جاف بووة كة ديوةخانةكانيان ج َيطاى شاعريان و هونةرمةندان و مةال
ناودارةكان و رؤشنبريانى سةردةمةكانيان بووة و لة ناوضةيةكدا ذياون َ
هةلةرى بريى ناسك و هةستى بةجؤش،
ِ
َ
َ
خولياى ئةدةب و ئةدةبدوستى لة ناخى دةروونياندا و لةنيو ِرةط و هةست و دةمارياندا طةشةدار و جيطري
َ
ميكايةل ،ناليى
بوون .دةبينني لةم ناوضةيدا شاعري َيكى ثايةبةرزى وةك مةولةويى تاوةطؤزى ،مةوالنا خاليدى
َ
شارةزوورى ،لة بنةمالَةى بةطزادةكانى جاف -تاهري بةطى وةمسان ثاشا و ئةمحةد موختار جافى هةلستووة.
لة اليةكى ترةوة ،بةث َيى ثلةى كؤمةآليةتييان و دةسةآلت و نفووزى سياسييان ث َيوةندييان بة مرينشينى بابان
و ئةردةآلن و و دةولَةتى َئيان و عومسانييةوة بووة .مندالَةكانيان هةر لة سةرةتاوة طؤش كراون بة شيعرة
بةرزةكانى فريدةوسي و عةتارى نيشابووري و جةاللةدينى ِرؤمي و حافزى شريازي و سةعدي شريازى ،كةليمى
كاشانى ،سائيبى تةبريزى و سةدان شاعريى بةناوبانطى َئيان و عومسانى و زؤربةيان زمانى توركي و فارسييان
بة ضاكى زانيوة و ئةو مامؤستايانةى كة كو ِرة بةطزادةكانيان دةرس داداوة ،بة هةلَكةوتوو و بليمةتى سةردةمى
خؤيان َ
ذميدراون.
طومان لةوةدا نيية مندال َيك لةم بارودؤخة ئةدةبيةدا ثةروةردة بووبآ ،ضؤن خولياي ئةدةب و شيعر و
هونةر نابآ و لة ناخ و دةروونيدا ج َيطري نابآ .لة يادداشتةكانى مستةفا بةطى جافدا هاتووة؛ سةرؤكةكانى جاف
لة كؤضي طةرميان و كويستانى ئ َي َلى جافدا ضةند وآلخ َيكيان تةرخان دةكرد بؤ طواستنةوةى كت َيبخانةكانيان و
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لة حةقيقةتدا (كت َيبخانةى طة ِرؤكيان) هةبوة .لةم بارةوة عةىل بةطى حوسةين بةطى حةسةن بةطى مةمحوود
ثاشا دةلَ َيت :من لة باوكمم بيستووة دةيطوت ،كاتآ بةطزادةى جاف لةطةأل ع َي َلةكةياندا طةرميان و كو َيستانيان
دةكرد ،لة ِر َيطةى كؤضدا تا دةطةيشتنة (هةوارطة) ،كاتى خؤيان بة شة ِرةشيعر و قسةى نةستةق بةسةر
دةبرد و كت َيبة بةناوبانطةكانى ئةو سةردةمةيان دةخو َيندةوة و دةبوون بة دوو دةستةوة ،شة ِرةشيعريان
دةكرد .كاتى وةها بووة ئةو شة ِرةشيعرة هةوارطة بة هةوارطة بةردةوام دةبوو ،هيض اليةك الكةى ترى بؤ ِر
نةدةدا ،ضونكة ئةوةندة شيعريان لةبةر بووة شة ِرةشيعرةكةيان در َيذةى دةك َيشا .جطة لةمانة ،ث َيوةنديى
بةطزادانى جاف لةطةأل زانايانى ئةو سةردةمةى كوردستان و ت َيكةلَي و كارت َيكردنى ئةدةبي َئيان ،هةروةها
َ
َ
كةشكؤل هةبآ ،بةلَكوو -ئةوانةى
كةشكؤل كؤن واى ليَ كردوون نةك هةر تةنيا مةمحوود ثاشاى جاف
بوونى
َ
من بزامن -كةريم بةطى فةتاح بةطى جاف ،عةبدولقادر بةطى سل َيمان بةطِ ،رةزا بةطى فةتاح بةطى جاف  ،كة
هةرس َيكيان برازاى مةمحوود ثاشان ،كةشكؤلَيان هةية و من ديومن .نةك تةنها ئةمانة ،بةلَكوو بارودؤخى لةبارى
ئةدةبيي ئةو سةردةمة ،واى لة دةوروثشتى بةطزادةى جاف كردووة كةسايةتييةكى وةك حاجى مةمحوود
ياروةيس متمانةث َيكراوى داراييي مةمحوود ثاشا كة خؤى شاعرييش بووة ،كةشكؤلَي هةبآ .كةشكؤلَةكةى
مةمحوود ثاشا هةتا خؤى لة ذياندا بووة ،الى خؤى بووة ،هةتا لةكاتى دةستبةسةري و ئاوارةييدا هةر ث َيي
بووة .دواى مردنى كةوتة دةست عةىل بةطى مةمحوود ثاشاى كو ِرى و دواى كؤضي دوايي عةىل بةط ،كةوتة
الى حوسةين بةطى كو ِرى مةمحوود ثاشا .بةآلم لةبةر ئةوةى حوسةين بةط كةمرت تاقةتى ئةو جؤرة شتانةى
َ
ثريةميد بة ئةمانةت ل َيي وةردةطرآ .وةك خوال َيخؤشبوو حةسةن بةطى عةىل بةط
بووة ،خوال َيخؤشبوو
َ
َ
كةشكؤل و ضمكة
17-16سال بووة و زؤر بايةخى بة
دةيطي َيتةوة؛ كة باوكى وةفاتى كردووة ،ئةو تةمةنى
َِ
ئةدةبيةكان نةداوة .بةآلم لة سةرةتاي سييةكاندا هةستم بة طرنطي و بايةخى ئةدةبيي كةشكؤولَةكةى باثريم
َ
ثريةميد داخوازيم كردةوة ،ئةم ِرؤ و بةيانيى ثيَ دةكردم .ناضار بةهؤى هادى ئةفةندى صائيبةوة كة
كرد ،لة
َ
ثريةميد بوو ،كةوتةوة دةستم.
خوشكةزاى
َ
ئةم كةشكؤلة لة دوو بةرطى طةورةداية كة زياتر لة سيَ لة ضوار بةشى مةمحوود ثاشا بة دةستى خؤى
نووسيويةتةوة و شيعرى دةيان شاعريى كورد و فارسى ت َيدا كؤ كردووةتةوة و بؤ هةر كوآ ضووبآ ،لةطةأل
طياويةتى .ئةو ضوار يةكةكةى كةشى لةاليةن خةختؤش َيكى ئةدةبدؤست بة ناوى «ئةمينى كو ِرى عومسان
خؤيدا َ ِ
بةط»ةوة نووسراوةتةوة ِر َيكةوتى يةكشةممةى شةووالي 1284ى كؤضي .مةمحوود ثاشا خو َيندةوارييةكى تا
ِرادةيةك باشي هةبوة ،هةر لة مندالَييةوة -وةك ومتان -الى مةال مومينى باوكى مةال قادر َ
فيى خو َيندنةوة
و نووسني بووة و شارةزايىيةكى باشي لة فارسي و عةرةبيدا ثةيدا كردووة .ثاشانيش لة ِر َيطةى ت َيكةلَييةوة
لةطةأل كاربةدةستانى عومسانيدا َ
فيى زمانى توركى بووة .لة مةيدانى ئةدةبياتدا تا ِرادةيةكى باش ورد و
ِر َيكءث َيك بووة ،لة داو َين و ثةراو َيزى ئةو ثارضة شيعرانةدا كة لة دوو بةرطى كشكؤلَةكةيدا نووسيونيةوة ،باسي
كردووة كةى و لةكوآ و لةطةأل ك َيدا بووة و زؤربةيان م َيذووى تؤماركردنةكةى نوسراوة و لةو ثارضة شيعرة
فارسيانةشدا كة نووسيونيةوة ،سرجنى ئةوةى داوة بة طو َيرةى بريوباوة ِرى سةردةم لةطةأل هةست َيكى باآلى
ِرةوانب َيذي و و جوانثةسنديدا ثارضة شيعرى جوانى شاعرية ناودارةكانى فارس هةلَبذ َيرآ و بينووس َيتةوة.
ئةوى زياتر سرجنى خو َينةر ِرادةك َيشآ لة تاووتو َيى كةشكؤلَةكةى مةمحوود ثاشادا ،ئةوةية كة مةمحوود
ثاشا شيفتة و عاشقى زمان و شيعر و ئةدةبياتى فارسي بووة و نامةكانيشى هةر بة فارسي نووسيوة .ئةم
رتؤ و خو َيندةوارانى
فارسينووسينة كة لة سةدةى نؤزدةهةم و سةرةتاي سةدةى بيستةمدا لةن َيو ضينى دةس ِ
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كورددا باو بووة ،مةمحوود ثاشايش هةند َيكى زؤرى بة شاعريانى طةورةى فارسي زمان داوة .لة اليةكى
ترةوة ،دةبينني مةمحوود ثاشا بايةخ َيكى بةرضاوى بة شيعر و شاعريانى ديال َيكتى طؤران داوة كة بة هةلَة
بة ديال َيكتى (هةورامى) ناو دةبرآ ،ضونكة لة حةقيقةتدا ديال َيكتى هةوراميش بةش َيكة لة ديال َيكتى طؤران.
بة بؤضوونى بةش َيكى زؤر لة زانايانى زمانى كوردي و شارةزا لة ئةدةبي كورديدا بايةخي ديال َيكتى طؤرانى لة
ئاستى بايةخى هيض ديال َيكت َيكى ترى ئةم زمانةدا نيية و لة هيي طشتيان زياترة .راستة هةر كام لة ديال َيكتة
سةرةكيةكانى زمانى كوردى ِروويةكى هةية بايةخ َيكى تايبةتيي دةداتآ ،بةآلم كة بةراوردى ئةم ِرووانة و ئةم
بايةخانة دةكةين ،بؤمان دةر دةكةوآ هيي ديال َيكتى طورانى لة هيي ئةوانى تر َ
طةىل زياترة .ئةوةندة هةية
لة ئةجنامى ئةو بارودؤخةي ت َيك ِراى نةتةوةى كوردى ت َيدا ذياوة ،ئةو دؤخة كة بؤ هةر كام لة ديال َيكتةكانى
زمانةكةى هةلَكةوتووة ،ديال َيكتى طؤرانى لة هةر كام لةم ديال َيكتانة كةمرت بايةخى دراوةتآ ،بةلَكوو دةشتوانني
َبل َيني هةر هيض نةبآ لةناو خؤماندا هيض َيكى واى بؤ نةكراوة .باوجوود ئةوةى ضةند سةدة زمانى ئةدةبي ديوانى
مرينيشنى ئةردةآلن بووة ،وةك زمان َيكى ئةدةبي بةش َيكى بةرضاوى كوردستانى طرتووةتةوة .بةآلم -لةطةأل
ئةمةشدا -دةبينني ديال َيكتى كرماجنى خواروو كة بة سؤرانى بةناوبانطة زياتر لة ديال َيكتةكانى تر طةشةى
كردووة و ثآطةيشتووة بةهؤى ئةو بارودؤخة سياسييةوة كة بؤ ناوضةكانى بة كرماجنىدووى كوردستان
هةلَكةوتووة .ئةم ديال َيكت َيكة لة هةر ديال َيكت َيكى ترى كوردى ثرت ثةرةى سةندووة و خزمةتى كراوة ،كت َيب و
طؤظار و ِرؤذنامةى ثآ بآلو كراوةتةوة و ل َيي كولَراوةتةوة و طراماتيكا و فةرهةنطى بؤ نووسراوة.
بةآلم ئةوى ِراستى بآ ديال َيكتى طؤرانى بايةخ َيكى تايبةتى هةية ،وةك ومتان ضةند سةدةيةك زمانى
ئةدةبي و ديوانى مرينشيين ئةردةآلن بووة و كؤنرتين شيعرى كوردى كة ثرت لة هةزار و دووسةد ساأل لةمةوبةر
نووسراوة ،بة ديال َيكتى طؤرانيية (شيعرى بالَوولَي ماهى) و دةولَةمةندترين ئةدةبي لةناو ت َيك ِراى ديال َيكتة
كورديةكاندا هةية .شيعرى ئاينيى يارسان (ئةهلى حةق) و شاعريانى ئةم ضوار دةيةي دواييية .شايانى باسة
بةرهةمى ئاينى و ئةدةبي و بريوباوة ِرى كؤمةآليةتي و ِرؤشنبرييى يارسان بة ديال َيكتى طؤرانة و باناوبانطرتين
بةرهةمى ئاينييان دةفتةرى سةرئةجنامة .ثةرةسةندن و طةشةكردنى ئةم ديال َيكتة بة ِرادةيةك بوو زؤربةى
ناوضةكانى كوردستانى خوارةوة و ِرؤذهةآلتي طرتةوة كة دةظةرى جاف لة قةلَةم ِرةوى ئةدةبي ئةم ديالَيكتةدا
بوو .بؤية دةبينني كاريطةريى ئةدةبياتى طؤران و شيعرى شاعريانى طؤران بةسةر مةمحوود ثاشاوة بة ِروونى
نومايانة .شاعريانى بةرز و بليمةتى ئةم ديال َيكتة ِرؤلَ َيكى طةورةيان بينيوة لة ضةسثاندنى ئةم ديال َيكتةدا وةك
ديال َيكت َيكى ئةدةبيي ئةو ناوضةيةي كة مةمحوود ثاشاي ت َيدا ذياوة ،شاعريان َيكى ثايةبةرز و ه َيذاى ث َيش
سةردةمى مةمحوود ثاشا ،وةك سةيدةى هةورامى ،خاناى قوبادى ،وةىل د َيوانة ،ئةمحةد بةطى كؤماسي ،مةال
ئةمحةدى كالشي ،حةمة ئاغاي دةربةندفةقةرة ،حةسةن كةنؤنش و سةردةمى مةمحوود ثاشا وةك مةولةويى
تاوةطؤزى و سةدان شاعريي تر كة بةم ديال َيكتة شيعريان وتووة.
ئةم ديال َيكتة تا سةرةتاى سةدةى بيستةم لة بةش َيكى زؤرى كوردستانى باشوور و ِرؤذهةآلتدا لة ثةرةسةندندا
بووة ،بةآلم بةرثابوونى شة ِرى يةكةمى جيهانى  1918-1914لة سةرةتاي سةدةى بيستةمدا ،لةبةر ضةند
هؤيةكى سياسي ديال َيكتى كرماجنيى خوارةوة كة بة سؤرانى بةناوبانطة ،ثةرةى سةند و طةشةى كرد ،تا
ِرادةيةكى بةرضاو خوى ضةسثاندووة وةك ديال َيكت َيكى ئةدةبي و فةرميى بةش َيكى زؤر لة كوردستانى باشوور
و ِرؤذهةآلت .ئةوى ِراستى بآ بةطزادةكانى جاف ثالَثشت و اليةنطرى شاعريانآ بوون كة بة ديال َيكتى طؤرانى
شيعريان وتووة و ئةم اليةنطريية لة سةردةمى مةمحوود ثاشادا طةيشتووةتة َ
ضلةثؤثة .ئةم بارودؤخةيش لةو
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ملمالن َيية سياسييةدا كة لةمةوث َيش لة ن َيوان مرينشينى ئةردةآلن و باباندا هاتبوة كايةوة ،دوور نةبوة ،ضونكة
ئةردةآلنيةكان ثالَثشتى شاعريان و ئةدةبياتى ديال َيكتى طؤرانييان كردووة.
بة ث َيضةوانةى ئةوانةوة ،ثاشاكانى بابان ثالَثشت و اليةنطرى شاعريانآ بوون كة بة ديال َيكتى كرماجنيى
خوارةوة شيعريان وتووة ،وةك ناىل ،مستةفا بةطى كوردى ،حةمديى صاح َيبق ِران ،سامل و ش َيخ ِرةزاى تالَةباني
و نارى و حةريق و ز َيوةر و سةدان شاعريى تر كة بةم ديال َيكتة شيعريان وتووة و ئةم ملمالن َييةش لة ملمالن َيى
تةريقةتة سؤفيانةكانيشةوة بةدوور نةبوة ،ضونكة ثريانى تةريقةتى نةقشبةندى اليةنطرى ديال َيكتى طؤران بوون
و خؤيشيان هةر بةم ديال َيكتة دواون .بةطزادةكانى جاف بةطشتى و مةمحوود ثاشاي جاف بةتايبةتى خؤيان بة
موريدى ش َيخانى نةقشبةندى زانيوة و ثالَثشتيان لةو تةريقةتة كردووة بةرامبةر بة تةريقةتي قادري كة ش َيخاني
بةرزجنة ِر َيبةرييان كردووة.
َ
«ثريةميد»م لة ِرؤذنامةى «ذيان»دا
بةندة لة هةشتاكانةوة كة سةرزةنشتة توندةكةى خوال َيخؤشبوو
خو َيندةوة ،بنةمالَةى جافى بة كةمتةرخةم و ضاوضنؤكى تؤمةتبار كردبوو -بؤضى ئةم بةرهةمة ئةدةبييةى
مةمحوود ثاشايان لةضاث نةداوة ،كةومتة خولياي ساغكردنةوةى ئةم كةشكؤلَة ،بةآلم سةيرم كرد هةرضي
شيعرى كورديى (طوراني و ديال َيكتةكانى تر) و فارسي ئةم كةشكؤلَة هةموو بة ش َيوة نووسينى فارسيئام َيزى
كؤن نووسراوةتةوة و زؤربةيان بة شيوةي خةتى شكستة نووسراوة كة خو َيندةوارى كوردى ئ َيستا ،مةطةر
لة كوردستانى َئيان ،ئةويش ضةند كةس َيك ،ئةطينا بة ِراستى بؤى ناخو َينر َيتةوة .لةبةر ئةوة ساغكردنةوةى
ت َيك ِراى دةسخةتى كورديي كؤن كة بةشي هةرة زؤري شيعرة ،ئةرك َيكي طةورةية ،تةنها بةو كةسانة ج َيبةجيَ
دةكرآ كة شارةزايىيةكى باشيان لة شيوة نووسينى فارسيي كؤن ،بةتايبةتى خةتي شكستةدا ،ببآ .بةندة
هةروةك زانيارييةكى كةمم سةبارةت بة خةتى شكستة و ش َيوة نووسينى فارسيي كؤن هةية ،بةآلم سةيرم
كرد ساغكردنةوةى خةتة شكستة خؤشة بةناوبانطةكةى (ئةمينى كو ِرى عومسان بةط) لة وزةي مندا نيية.
جطة لةمة ،وةك لة ث َيشةكيةكةدا باسم كرد ،بةندة شارةزايىيةكى ئةوتؤم لة ديال َيكتى طؤراندا نية كة بةش َيكى
زؤرى ئةم كةشكؤلَة ث َيك د َينآ .لة ِراستيدا ساغكردنةوةى شيعرةكان و ِروونكردنةوة هةندآ اليةنى زمانةواني
و ئامادةكردنى ذياننامةى شاعريةكان و دروستكردنى فةرهةنط َيك بؤ وشةى طؤرانيى نةناسراوى شيعرى ئةم
شاعريانةم لة وزةى بةندةى كةمينةدا نةدةبينى .وةكو لة ث َيشةكيةكةدا باسم كرد ،ئةم ئةركة بة ِر َيز كاكةحةمةى
مةال كةريم كة سوارى ئةم بابةتةية طرتية ئةستؤ ،بةآلم بةداخةوة نةخؤشي و ...سةرقالَي دةرفةتى نةدا
كارةكةى ج َيبةجيَ بكا .بةندة بةرامبةر بة دوو حالَةت مامةوة :يا بة يةكجارى دةست لة ث ِرؤذةكة هةلَطرم ،يا
َ
نيوةضليش بآ ث ِرؤذةكة ئةجنام بدةم .ئةوة بوو دووةميامن هةلَبذارد و((اذا عزمت فتوكل)) ناوى خوامان
وةك بة
َ
ليَ ه َينا و كةشكؤلةكة وةك خؤى كة هةية ،لةطةأل ذياننامةى سياسي و فةرهةنطيى مةمحوود ثاشادا بة ضاث
َ
هةول و تةقةاليةي لة نووسينى
طةي َيندرا .وا بزامن بة لةضاثدانى ئةم بةرهةمة بةنرخةى مةمحووود ثاشا ئةو
َ
َ
ريؤ نةضوو و لةو ب ِروايةدام بة لةضاثدانى ئةم كةشكؤلة ثسثؤ ِرانى ئةم بوارة دةكةونة
ئةم كةشكؤلةدا داوية ،بةف ِ
تةالشةوة بؤ ساغكردنةوةى .ئةوةى كة من و كاكةحةمة نةمانتوانى تةواوى بكةين ،بة هيوام هةرضي زووتر ئةو
تةالش و كؤششة تا لة ذياندام بيبينم .بة ئوم َيدى ئةو ِرؤذة.
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بةلَطةنامةى ذمارة19 :
بابةت :دةستدر َيذيى عةشايرى جافِ ،رؤذى  23ربيع االول 1317ى كؤضي
نامةي حكوومةتى كوردستان بؤ وةزارةتى دةرةوةى َئيان -ذمارة 215
بة عةرزتان دةطةي َينني مةمحوود ثاشا سةرؤكى عةشايرى جاف شة ِرهةلَطريس َينة و هةموو كات َيك هاندةرى
جافةكانة بؤ ئةوةى كردةوةى د ِرندانة ئةجنام بدةن .بةندة هةروةك ئةمساأل لةشكر و ه َيز َيكى بةرضاو لة
سنووردا نةبوو تا ئ َيستا بةث َيي توانايى ِر َيى لة دةستدر َيذى و خو َين ِر َيذيي جافةكان نةطرتووة .بةآلم كاتى
طة ِرانةوةي جافةكان بؤ شارةزوور نزيك بووةتةوة .مةمحوود ثاشا هانيان دةدا و دةياجنوولَ َينآ ئاذاوة بن َينةوة.
وةك زانيمان كؤمةلَ َيك لة جافةكان َ
هيشيان بردوةتة سةر تايفةي تايفةى (طاملى) كة سةر بة عاشايرى
كوردستانة و ضوار كةسيان كوشتووة و زامدار كردووة .هةروةها ضوار طةلةمانطا و طا و مة ِروماآلتيان تاآلن
كردووة .ضون بةندة ضةند جار َيك سةبارةت بة طة ِراندنةوةى ئةو تاآلنانة نامةم بؤ كةخيوسرةو بةطى كو ِرى
مةمحوود ثاشا كة لةسةر سنوورة ،نووسيوة ،بةآلم ئةو لةم بارةوة كار َيكى ئةجنام نةداوة .لة ئةجنامدا تاقم َيك
لة سوارةى هؤزةكانى كوردستامن ناردةوة سةريانن تؤلَةيان ليَ بكةنةوة و ئةجنامةكةى بة عةرزتان دةطةي َينم.
ضونكة سةركردايةتيى مةمحوود ثاشا بةسةر هؤزى جافدا هةم َيشة دةب َيتة هؤى ت َيكضوونى سنوورى
َئيان و عومسانى ،وةمسان ثاشاي براى كة لةث َيشدا ئةو سةرؤكى عةشريةتى جاف بوو و ئ َيستا كة قاميقامى
هةلَةجبةية ،ناوبراو بة ث َيضةوانةى مةمحوود ثاشاوة بة نيازثاكي و ِرةوشتضاكى بةناوبانطة ،يةكجار ث َيويستة
بؤ ثاراستنى ه َيمين و ئاسايش و نةزمى سنوور نامةى فةرمى بؤ بالَيؤزخانةى بابى عاليى عومسانى بنووسرآ
و لةم بارةوة دانءستان بكرآ كة سةركردايةتيى هؤزى جاف بدر َيتةوة بة وةمسان ثاشا و مةمحوود ثاشا لة
قائيمقامةوة دوور خبر َيتةوة .لةمة زياتر جةسارةت مةمحوودة.
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سةرضاوةكان
 أمحد ،كمال مظهر ،كردستان يف سنوات احلرب العاملية االوىل ،ترمجة حممد مال عبدالكريم ،بغداد.1984 ،َ
هةولي.2001 ،
أمحد كمال مظهر ،ضةند الثة ِرةيةك لة م َيذووى طةىل كورد ،بةرطى دووةم، ئوم َيد ئاشنا ،مةمحوود ثاشاي جاف  1339¬-1261 /1921¬-1846سليمانى .1999 أمني حممد زكى ،مشاهري الكرد و كردستان يف العهد االسالمي نقلتها اىل العربية كرمية بغداد .1945َ
َ
ثريةميد ،بةرطى يةكةم ،كؤكردنةوة و ساغكردنةوةى فائق هوشيار ،مةمحود امحد،
ثريةميد ،ديوانى
مصطفى صاحل كريم ،حمةمةد نورى توفيق ،امحد زرنط ،بةغد.1990 ،
َ
هةولي.2000 ،
 ديوانى ش َيخ ِرةزا تالَةبانى ،ساغكردنةوةى شوكور مستةفا، جاف ،حمةمةد سةعيد ،ئاوارة ،ب ،2بةغدا.1997 ، جاف ،د .حسن كةريم ،ئةم قسانة بةم ث َيوانة باويان نةماوة ،بةغدا.1996 ، جاف ،د .حسن كريم ،الوجيز يف تاريخ ايران ،ج ،3ط ،2اربيل.2008 ، جاف ،دمين حسن كريم ،الثورة الدستورية يف ايران وساالر الدولة ،رسالة ماجسرت ،معهد التاريخ العربي والرتاثالعلمي للدراسات العليا ،بغداد.2006 ،
َ
 جةليل ،جةليليِ ،راثة ِرينى كوردةكان لة سال ،1880وةرطي كاووس قةفتان ،بةغدا.1987 ،
َِ
وةرطي كاووس قةفتان ،بةغدا.1987 ،
 جةليل ،جةليلى ،كوردةكان ئيمث ِراتؤريةتى عومسانى،َِ
َ
هةولي .1988،
 حلميِ ،رةفيق ،يادداشت ،ض ،2بةشي يةكةم و دووةم، خصباك ،شاكر ،األكراد ،بغداد.1972 ،َ
 خةزنةدار ،مارف ،م َيذووى ئةدةبي كوردى ،ب ،4ضاثي يةكةم ،هةولي.2006 ، ز َيوةر ،عةبدولَآل ،طةجنينةى مةردان و يادداشتى ِرؤذانى دةربةدةرى ،بةغدا.1985 ، سثهر مؤرخ الدولة ايران ،در جنط بزرط ،تهران.1336 ، السلطنه ،احتشام ،خاطرات احتشام السلطنه ،بكوشش سيد حممد مهدي موسوي ،تهران.1366 ، سةجادى ،عةالء الدين ،م َيذوى ئةدةبي كوردى ،بةغدا.1952 ، سةجادى عةالء الدينِ ،رشتةى مروارى ،بةرطى دووةم ،بةغداد.1987 ، سةالم ،ش َيخ ،ديوانى ش َيخ سةالم ،ئوم َيد كاكة ِرةش ،سل َيمانى.1991 ،َ
وةرطيانى د .حسن
 سةجناوى ،عةىل ئةكبةرخان ،سةردار موقتةدر ،ساغكردنةوةى د .كةرميى سةجناوى،َ
هةولي.2011 ،
جاف،
َ
َ
 سؤن ،ميجةر ،تى ،بي ،ضةند سةرجنيك دةربارةى هؤزةكانى كوردستانى خواروو ،و د .نةجاتى عةبدولآل،بنكةى ذين -سل َيمانى.2007 ،
 طالبانى ،مكرم ،ابراهيم خان ثائر من كردستان ،بغداد.1971 ، العسكري ،جعفر ،مذكرات جعفر العسكري ،حتقيق وتقديم فتحي صفوة ،لندن.1988 ، عةىل ،عادل صديق ،عاديلة خامن ،سل َيمانى.2010 ، -الغالمي عبداملنعم ،الضحايا الثالث.
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 فتاح بةطى جاف كةريم بةط ،تةئرخيي جاف ،ليكؤلَينةوةى دوكتؤر حةسةن جاف ،ث َيشةكى حمةمةد عةىلقةرةداغى ،ضاثي يةكةم ،بةغدا.1995 ،
 فةحتولَآل ،جةرجيس ،وريابوونةوةى كورد ،م َيذووى سياسي  ،1925¬-1900و .حةسةن جاف ،بةشي يةكةم،َ
هةولي.2009 ،
 فتح اهلل ،جرجيس ،نظرات يف القومية العربية مداً و جزراً حتى العام  ،1970ج ،1أربيل.2004 ، فةتاح ،شاكري ،هةلَةجبة و هةورامان َسال  ،1933سل َيمانى.1974 ،
 قةزازِ ،رمزي ،بزووتنةوةى سياسي و ِرؤشنبريى كورد ،سل َيمانى.1970 ، كسروى ،امحد ،تاريخ مشروطه ايران ،ضاث هفتم ،تهران.1366 ، كةريم بةط ،مستةفا ،يادداشتةكانى مستةفا بةطى كةريم بةط (دةستنووس). الزاريف .س ،.ك َيشةى كورد ،بةشي يةكةم،وةرطيانى كاووس قةفتان ،بةغدا.1989 ،
َِ
 لونطريط ،ستيفنس ،تاريخ العراق احلديث من سنة  ،1950¬-1900بغداد.1988 ، حممد علي ،اورخان ،السلطان عبداحلميد الثاني حياته واحداث عهده ،ط ،2االنبار.1992 ، مدرس ،مةال عبدالكريم ،يادى مةردان ،بةرطى دوهةم ،بةغدا.1983 ،َ
 مةردؤخي ،ش َيخ عبداملؤمن ،كةشكؤلَة شيعر َيكى كوردى ،ساغكردنةوةى ئةنوةرى سولتانى ،لةندةن.1998 ، مةنطو ِرى ،مريزا موحةمةدئةمني ،حقائقى بةسةرهاتى ش َيخ مةمحوود لة ث َيناوى ئستقالىل كورددا ،سل َيمانى،.2002
 مةمحوود ثاشا ،كةشكؤأل ،دوو بةرط (دةستنووس). موحةمةد ،مةسعوود ،حةمةئاغاي طةورة ،بةغدا.1987 ، املوصلي ،منذر ،عرب وكرد ،بريوت.1986 ، نديم ،شكري حممود ،حركات اجليش الروسي يف حرب العراق  ،1917-¬1914بغداد.1953 ، نكتني ،باسيل ،الكرد ،بريوت ،بال. نكتني ،باسيل ،الكرد دراسة سوسيولوجية وتارخيية ،تقديم لويس ماسينيون ،نقله من الفرنسية وعلق عليهالدكتور نوري طالباني ،دهوك.2008 ،
َ
 هاوار ،م .ر ،ش َيخ مةمحوودى قارةمان و دةولةتةكةى خواروى كوردستان ،بةرطى دووةم ،لةندةن.1991 ، الوردي ،د .علي ،حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،3بغداد.1972 ،ِرؤذنامة و طؤظار:
 طؤظارى «بررسيهاى تارخيى» ،سال هفتم ،مشارة  ،6مارت .1973 طؤظارى «بررسيهاى تارخيى» ،مشارة 3سوم ،ئاب -تشرين يةكةمى .1968 طؤظارى «ث َيشكةوتن» ،ذمارة َ ،54سال دووةم ،ث َيض شةممة  27شةعبانى 1339ك ِر َيكةوتى  5مايس .1921
َ
هةولي.2009 ،
 طؤظارى « ِرامان» ،ذ ،140 طؤظارى « ِرةنطني» ،ذ ،52بةغدا.1992 ، طؤظارى « ِرؤشنبريى نوآ» ،ذ ،بةغدا.1990 ،َ
هةولي.1990 ،
 طؤظارى «كاروان» ،ذمارةى تايبةت، طؤظارى «كؤ ِرى زانيارى عرياق -دةستةى كورد» ،بةرطى بيستءيةكةم و بيستءدووةم ،بةغدا.1999 ،62

 طؤظارى «مامؤستاى كورد» ،ذ  ،18-17سويد.1992 ،َ
هةولي ،ثايزى .2008
 طؤظارى «م َيذوو» ،ذ ،8 طؤظارى «نةوشةفةق» ،ذمارة  ،40¬-39كةركوك.2006 ، ِرؤذنامةى «ذيان» ،ذ  ،509كانوونى دووةمى .1931 ِرؤذنامةى «ذيان» ،ذ 1936 ،497ِ -رؤذنامةى «ذيان» 12 ،كانوونى دووةمى .1937
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