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ئەرکی گران بە سەر خەسڵەتی منەوە ئەوەیە ناچار بم لەو نووسەرانە بەدەنگ
بێم کە بەرپەرچی هەندێ لە نووسینەکانم دەدەنەوە .وام پێ باشترە نووسینەکە
و ئەوەی لە سەری دەنووسرێ بۆ وردبینی و تێگەیشتنی خوێنەران لێگەڕێم تا
نووسراوەکە و بەرپەرچدانەوەکە ،یا هەردوو ڕووی بابەتەکە ،کامەیانیان بە دڵە
و لەگەڵ باوەڕیاندا یەک دێتەوە پەسەندی بکەن .باوەڕیش ناکەم ئەگەر هەڵە
لە بۆچوونی خوێنەردا لە بارەی ئەو بابە تانەوە هەبێ کە بە عادەت قەڵەمی
ئێمەو ما نان سەەەەەەەەر قاڵ دەکەن ،زەوی لە ڕێیەوی خۆی ل بدات .لەبەر ئەوە،
مەگەر بە دەگمەنی دەگمەن ،دەنا گرنگی بەو ناڕەزایی و کاردانەوانە نادەم کە
بە پێی بۆچوونی من هەڵەن و بە دووی نووسەەەەەەەینمدا ،بە بەلب بەران ەر بە
ڕاسەەەەەتی دەوەسەەەەەتنەوە ،ئاگاشەەەەەم لەوە هەیە کە دواقسەەەەەەکەری دەمەتەقێ و
بەرپەرچدانەوە بە سەەەەرکەوتوو دەژمێردرێ و ئەوەی لە دوای ڕەخنە بێدەنگ
دەبێ ،بە دۆڕاو دادەندرێ .من بێدەنگییەکم پێ خۆشەەترە کە تێکەڵی خەمی بە
سەهووچوونی خوێنەر بێ کە پێی وابێ بێدەنگی نیشانەی دۆڕاندنە .دڵدانەوەی
بااڵ لەم شەرعەدا ئەو دڵنیاییە شی دێتە سەر کە لە خەسڵەتدا ،بە باوەڕێکەوە
هەیە کە ئەنجەەام سەەەەەەەەرکەوتنی ڕاسەەەەەەەتییە ئەگەرچی درەنگیش بێ .ئەگەر
ق ووڵکردنی ڕاسەەەەەەەتی لە ناو هەر تەمومێێکدا بێ ،لە ناخدا ڕەگی هەبێ ئیتر
گرنگ نییە ئەمال ڕاسەەەەەتە یا ئەوی تر ،بە مەرجێ شەەەەەوێنەواری نەرێنی وەک
هەڵچوونی ناخ و هەستی زاڵ وونی لێ نەکەوێتەوە ،چونکە هەستی زاڵ وون چاڵ
و کەندی وا دروست دەکا کە لە بەردەم سەرکەوتوودا دەبنە بەربەستی وەها
کە پێشەەەەەەەتر لە بەردەم دەمەتەقێکەدا نەبوونە و بەرەوڕووی بەڵگە و بور هان
دەبنە لملییەک کە بە زەرەر دەشەەەەەەەکێتەوە .میری شەەەەەەەاعیرانیش «ئەحمەد
شەوقی» لە سەر زاری کەسایەتییەکی شانۆگەرییەکەیەوە «مەجنون لەیال -
شەەەەەەەێتی لەیال» گوتوویەتی« :بابەتی جیاواز هیچ بابەتێکی خۆشەەەەەەەەویسەەەەەەەتی
تێکنادا» .ئەوەب قسەەەەەەەەیەکی شەەەەەەەاعیرانەی جوانە و لە جێی خۆشەەەەەەەیدا ،لە
شانۆنامەکەدا ،لەوپەڕی جوانیدایە ،بەاڵم بە دەرگای تەمێی خێردا ڕۆیشتووە و
بۆ هەموو کەس بە مەبەسەەەتی چاکەوە لکاوە .سەەەروشەەەتی نەفسەەەی مرۆ وایە
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دژی هەموو بەربەسەەەەەەەتێل بێ و لێی دەوەشەەەەەەەێتەوە بەران ەر بە بچووکترین
ئاماژەی بەرهەڵستکاری هەڵچێ و جیاوازی (بۆچوونی وەک یەک) و (بۆچوونی
جیاواز) بۆ بەردەوامی خۆ شوی ستن ئا سمانوڕێ سمانە و ئێمەی ڕۆژهەاڵتیش کە
لە دەمی هەەەاوڕاییەەەدا هەڵەەەدەچین ،لە کەەەاتی نەەەاتەبەەەایی بۆچوونیشەەەەەەەەەدا ،خوا
یارمەتیدەرمان بێ.
ئەگەر وا دابنێین دەروونی بەشەر تێکۆشا و گەیشتە ئەوەی مافی خۆی لەگەڵ
ئەو مافەدا یەکسەان بکا کە لە سەەریەتی ،هێشەتا بەوە ئاسەوودە دەبێ بۆچوونی
خۆی ڕاسەەت بێ نەک لە ڕێی چاکەخوازێکەوە بەو ڕاسەەتییە گەیشەەت ێ و هەر
دەبێ وەهاب بێ .ئەگەر پێی چاکتر بێ خۆی ڕاسەەەەەەەتی پێکابێ نەک خرابێتە
سەەەەر ڕێی ڕاسەەەت ،بە پێی بەدیکە ،دەکاتە ئەوەی شەەەیرینی پێ خۆشەەەتر بێ لە
تاڵی ،ئەوجا سەرچاوەیەکی شکۆی بەرزی بۆ بەچاکزانینی ڕاستی بۆ دەمێنێتەوە
ئەوەب ئەوەیە ڕاسەەەەتی خۆی لە خۆیدا ڕاگەیاندنی ئیفالسەەەەی لۆژیکێکە کە بە
درێێایی زەمان بە هەڵەدا ڕۆچووە و ئەوەب خەسارەتێکی مەزنە.
خوێنەر دەتوانێ لەوەی سەەەەەەەەرەوەڕا کە دەرم یی ،بەو ئەنجامە بگا کە من لە
نوو سینمدا ،گوتار یا هەڵوێ ستە یا سۆراغ و ڕا ستکردنەوە ،مەودایەکی زۆرم لە
بزوێنەرە زاتییەکان تێپەڕاندووە چونکە بە قەدەر بەرچاوڕوونی لە سەەەەەرچاوەی
شتەکان ،ڕۆڵی هە ستی سۆزدار بۆ هەڵوێ ست وەرگرتن لە ئا ستیدا کەم دەبێ.
من کە ئەمیۆ بۆ میحرابی باسەەەی «خەتێ»ی زانا دەگەڕێمەوە ڕێیەکم گرتۆتە
بەر ،ئەو ڕێ گا ئاسەەەەەەەەاییە نییە کە بۆ بەرگریکردنی دادپەروەرانە لە بۆچوونی
بەرپەرچەەدراو دەگیرێتە بەر .ئەگەر وام بکردایە تۆمەت یەخەی بەرنەدەدام،
بەڵکو هاتووم وەک ئەو ئیزنخوازە لە دەرگای دەدەم ،تا ئەمانەتێل بگەیەنێ
کە ڕۆژگەەار لە ویێدانی ئەو نیەتپەەاکەانەدا هەڵیگرتووە کە گومەەانی بەد دەبەن.
ئەگەر لەبەر مەبە ستێکی دەروونی یاقووبەوە نەبوایە ،چەندین ساڵ پێ شتر ئەو
بابەتەم یەکالیی دەکردەوە کە شەەاردنەوەی نەخۆشەەی خسەەتم .نەختێکی تر بە
خوێنەری ڕادەگەیەنم کە چی دەسەەت و زمانی بەسەەتم بۆ ئەوەی ئەو ڕاسەەتییە
ئاشەەەەکرا نەکەم کە ویێدانم دەیویسەەەەت ئاشەەەەکرای بکەم و ڕاسەەەەتییەکەب لەو
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بابەتەیە کە شاعیری فارسی (پێم وابێ شیرازییە) دەیڵێ :نکێنییەکی سەیر لە
دڵمدا هەڵدەگرم ،ئەگەر بیڵێم زمانم دەسەەەەەەووتێنێ و ئەگەر نەیڵێم دەترسەەەەەەم
مۆخی ئێسەەکم بسەەووتێنێ ...چاریشەەم نییە ئەوە نەبێ خۆم بە بەیتە شەەیعرێکی
شەوقییەوە ب ەستم کە لە شانۆکەیدا بە زمانی لەیالوە دەیڵێ:
لە نێوان دوو شتدام کە هەردوکیان ئاگرن
ناچارم مەکە ،هاوکاریم بکە
لە گیانی کۆچکردووە نەمرەکانمان ،ئەوانەی لێم شەەەەاردنەوە و ئەوانەی بە پێی
توانای دەربیین بۆم ئاشەەەەکرا کردن ،داوای لێ وردن و بەخشەەەەینم هەیە .ڕەنگە
لپەڕەیەک بە دێرڕێێکردنی ڕاسەەەەەەەتی ڕەهەەا ،بە مەرەکەب ڕەب بکرێتەوە،
ڕاسەەەەەەتگۆییەکەی بەشەەەەەەی ئەوە بکا شەەەەەەەرمەزاری لب ات و بۆ شەەەەەەاردنەوە و
ئاشکراکردن ب ێتە بیانوو.
ئەم دێیانەی خوارەوەب بۆ خوێنەرن تا ڕووی ڕاسەەەەەەەتی لە فەتواکەی مەلی
خەتێ و مەبە ستەکەی لەو فەتوایە ب ینێ و لەوەب ڕوونترە کە چاو بە هەڵەدا
بەرێت یا بەرگەی لێکدانەوە و شیکردنەوە بگرێت ،ئەمەب بەڵگە:
مامۆسەەەەەتا عەزەدین مەل ئەفەندی لە دایکەوە دەچێتەوە سەەەەەەر بنەماڵەی میر
محەمەد ،کە لی کورد بە پا شای کۆرە نا سراوە و کچەزای عەبدواڵ موخلیس
بەگی کوڕی ئەسعەد بەگی کوڕی ڕەسووڵ پاشای برای (وەک بزانم دایکی و
باوکی )1میر محەمەدە .ئەو ،بەپێی زانیارییەکی کە لیەتی و لە سەەەەەەر باسەەەەەی
فەتواکە شەەەەایەدی دەدا ،بە باسەەەەی ئەو پیاوە دەچێ کە لە چیرۆکی یووسەەەەفدا،
کاتێ ڕای جیەاواز لە بارەی بێتەاوانییەوە لە گێچەڵێەل کە بە ژنی پاشەەەەەەەەای
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کورد دەڵێ :دایک را و باوک را و برای دایکی و باوکی.
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عەزیز2ی کردبێ و قورئانیش ئەمەی لێ گواستۆتەوە« :شایەدێل لە کەسانی
خۆی شەەەایەدی دا کە کراسەەەەکەی لە بەرەوە هەڵدڕاوە »..تا کۆتایی ئایەتەکە.
جا با بزانین مامۆسەەتا عەزەدین ش شەەایەدییەک دەدا .ئایە دەڵێ کراسەەەکە لە
پشەەەەەەەتەوە هەڵەەدڕاوە و بێتەەاوانە یەەا دەڵێ لە بەرەوە هەڵەەدڕاوە و تەەاوان ەەارە
شایەدییەکەی لە بەر چاوان و گوێچکەیە و هی مەجلی سە و زیاتر باس کراوە
و لە نامەی تای ەتیشدا بۆ منی ناردووە و دەڵێ:
حوسەەێن حوزنی موکریانیی خوالێخۆشەە وو نوسەەخەیەکی لە کتێ ەکەی
خۆی «میرانی سۆران» ،لە یەکێ لە سەردانەکانیدا بۆ مزگەوتی قەاڵ
بە دیاری داوەتە مەل ئەفەندی .دوای ئەوە بە چەند ڕۆژێ لە ماڵەوە
چۆتە سەەەەەەەەردانی مەل ئەفەنەەدی لە بەەاداوای قەرا ی شەەەەەەەەار ،مەل
ئەفەنەەەدیش لەو مەەەاوەیەدا کتێ ەکەی خوێنەەەدبۆوە .بە گلەییەوە بە
حوسێن حوزنی گوتووە:

«جەناب تۆ دەزانی بە ڕەزامەندی پاشەا ئەو فەتوایە دراوە ،ئیتر چۆن
لە ئاسەەەەەتی ئەو ڕاسەەەەەتییە بێدەنگ دەبیت من لە عەبدواڵ موخلیس
بەگم بیستووە لە زاری باوکی و ڕەسووڵ پاشای باپیریەوە گوتوویەتی
کە فەتواکە بە ڕەزامەندی هەمووان (واتە بنەماڵەی پاشەەەەەەەا) دراوە و
ئەوەب لە جەنابت شاراوە نییە».
ئەوە قسەەەەەەەی مەل ئەفەندی بووە بۆ موکریانی و لەگەڵ ئەو بۆچوونە باوانەی
پێش باڵوبوونەوەی کتێ ی «میرانی سەەەەۆران»دا یەکی گرتۆتەوە و پشەەەەتگیری
کردوون کە دەڵێ ئەو فەتوا نەفرەتییە وەک گەواڵەی بەهەەار لە خۆڕا پەیەەدا
نەبووە و وەک بروسکە لە بورجی خیانەتەوە دانەبەزیوە .ئەگەرچی بۆ ئەوانەی
لەگەڵ تۆمەت ارکردنی خەتێدا بە خیانەتکاری ڕاهاتوون و لەگەڵ باوەڕیاندا کە
 2مەبەست لە «عزیز» دەسەاڵتداری میسرە و لە (یوسف زڵێخا)ی عەسریش هەر
بە عەزیز هاتووە" .عەزیزی میسر" .پاشا یا هەر نازناوێکی دەسەاڵتداریش بگوترێ
کێشە نییە.
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لەو سەەەەەەەەرچەەاوانەوەیە چەەاوەڕوانی بە خەەائینکردنیەەان لێ دەکرێ هەەاوتەری ە و
زەحمەتە پاشەەەەگەز ب نەوە ،دەبوو بە لیانەوە زەحمەتتر بێ باوەڕ بکەن پیاوێکی
عەمامە بەسەری بوێر بە ئاشکرا لە ڕووی میرێکی ناسراو بە ڕژدی دڵسۆزی
بۆ ئی مارەتەکەی و خاوەن سەەەەەەەو پایەکی ئا مادە بۆ ف یدا کاری ،خ یانەتی خۆی
ڕاگەیەنێ.
مرۆڤی خائین ئازایەتی ئەوەی نییە خیانەتەکەی ئا شکرا بکا و ئەگەر خەتێ بە
فەتواکەی بەران ەر هەمووان ،بە سەەەرکردە و لەشەەکر و میللەتەوە وەسەەتابێتەوە
و گوێی بە ئەنجەەامەکەی نەدابێ ،ئەوا کەەارێکی کردووە کە هەر لە پەەاڵەوانەەان
دەوەشەەەەێتەوە کە لە پێناوی پەیامێکی پیرۆزدا ڕۆحی خۆیان بە لوە بێ ەهان یا
فیەەەداکەەەارییەک دەکەن کە لە ڕۆح عەزیزترە و لە «مەەەاڵ و منەەەداڵ»ی
جوانییەکانی ژیانی دنیا بەهادارترە.
بەاڵم خەتێ یەکێ نەبوو لەو سەەەەەەەەرکێشەەەەەەەانەی لە پێناوی سەەەەەەەاماندا یا بۆ
پیکردنەوەی ئارەزووی سەەەەرکێشەەەی ،خۆی بخاتە مەترسەەەییەوە چونکە جگە لە
لێکاتووی کە بە ناو دەق و پەراوێزدا ئەمسەر و ئەوسەری دەکرد و سیواکێل
کە دوای خواردن و پێش نووسەەەەەتن و سەەەەەەاڵوات ،ددانی پێ پاک دەکردەوە،
کەرەسەەەی ملمالنێ و دەمەتەقێی نەبوو و لە تەمەنێکیشەەدا نەبوو لە سەەەرەتای
لوێت یدا بێ و لە پێ ناوی مڵکی دن یادا ئاواتی هێ ند بەرین بێ ئاینی بۆ بە کار
بێنێ .ئەوە ،جگە لەوەی کە فەتواکە خۆی لە خۆیدا هەرەسی بە ئاواتی سامانی
دنیا دەهێنا چونکە هاودەمێتی سااڵن لەگەڵ میردا ،لەو ڕووەوە کە پێشیەوایەتی
کەەەاروبەەەاری ئەەەاینی دەکرد و ش لە ڕووی دینییەوە و ش لە ڕووی تەمەنەوە،
گەیاندبوویە ئاستی پیری.
خوێنەری هێێا..
ئەگەرچی «حەقیقەت» خۆی لە خۆ یدا شەەەەەەەەرافەتمە ندانەترین ئامانجە کە
ویێدانی پاک و هۆشەەی ڕۆشەەن بە دوایدا دەگەڕێن ،بەاڵم بارودۆخی هەمەجۆر
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تێکەڵی وردەکەەاری و لێکەەدانەوەی بەرز دەبن و دەبنە بیەەانوو یەەا نەەاچەەاری بۆ
بێدەنگ وون لە ئاستی هەندێ ڕاستیدا .هەندێ یاسای دنیایی ڕێیان لە بەردەم
هەندێ خەڵکی ئاگادار خۆب کردووە باسی هەندێ شت نەکەن کە دەیانخاتە
بەردەم تۆمەت ارکردنەوە.
شەەەەەەەەرعی ئیسەەەەەەەالمیش لە هەندێ بواری جێ ەجێکردندا مەودای لیەنگری
تێپەڕاندووە «المٶلفة قلوبکم – ئەوانەی بێ ئەوەی باوەڕداری تەواویان هێنابێ
بوون بە موسەەەەەەوڵمان»یان بە دەسەەەەەەتکەوت ڕازی کردووە و ئەوەب لدانێکی
جیەەاکەرەوەی ڕیزپەڕە لە بنەمەەا بنەڕەتییە بییەەار لە سەەەەەەەەردراوەکەەانی بواری
دیەەاریکردنی مەەائ و ئەرکەەدا .تەنەەانەت خەلیفەی دووەم ،دوای جێگیربوونی
ئیسەەالم و نەمانی هۆکاری ئەو یاسەەایە بۆ دڵیاگرتن ،لە سەەەردەمی دەسەەەاڵتی
خۆیدا بەتاڵی کردەوە.
منیش لە کونجی ئاسەەەەایی ماڵی خۆمەوە ڕێم بە خۆم داوە بەران ەر تۆمەتێکیی
گەورە ،کە لەگەڵ باسی تۆمەت ارکردنی خەتێدا سەری هەڵداوە ،چەندین ساڵ
بێدەنگ بم ،ئەوەب لەبەر ڕێزێکی تێکەڵ بە پەرۆشەەەەەییەک بۆ کەسەەەەەێل ،لە
سەەەرەتای پێگەیشەەتنیەوە دەردەسەەەری یەخەی گرتووە تا ئەو دەمەی جگە لە
دەربەدەری و نەبوونی ،بەخیلی و زمانی بیندەی بێ بەزەیی و بێ ویێدان و بێ
شەرمیش بە دوایەوە بوون و تا مردیش لێی نەبوونەوە .ئەویش خوالێخۆ ش وو
حووزنی موکریانی بوو کە هەموو جیکادێکی بۆ کورد بوو کە لە سەەەەەەەەرەوەی
خۆی و توانایەوە بوو و ڕێیەکی ناخۆشی وزەبەری وای بیی بۆ چرکەساتێکیش
مەودای پشەەووی نەدا و یەک لوقمەی بەتامی ڕەوا نەبینی و لەو کاتەوە کە لە
زێدی خۆی هەڵکەندرا ،بە درێێایی ژیانی ماوەیەکیش لە سەەەەەەەەر نوێنی نەرم
ڕانەکشەەەەەەەا و هەر بە تاوێرەبەردێل دەچوو لە شەەەەەەەاخێکەوە گلۆر بووبێتەوە و
تلیدابێ تا لە ناو گۆڕی مەرگدا ،لە دۆڵێکدا لەنگەری گرت ێ .ڕەنگە چرکەساتی
دابیانی لە ژیان کۆتایی سەفەرێکی بە ئازار و سەرەتای دەربازبوونی بووبێ لە
ئازاری ژیان ،هەر دەڵێی مەبەستی موتەنەبی لەم بەیتە شیعرەدا ئەوە:
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کفی بذلل داء أن تری الموت شفاء
3
وحسب المنایا ان یکن امانی
ئەو دەردە ئەوپەڕێتی کە پێت وابێ مردن چارەسەرە
هاتنیشی بەدیکاتنی ئاواتە.
من بە هەموو سەەەەەۆزێکمەوە ،تا ئاسەەەەەتی لیەنگری لەگەڵ کوردی دەربەدەری
دڵسەەۆز و خۆبەختکەر دام بۆیە لە باسەەی بێتاوانکردنی مەلی خەتێدا ،تەنانەت
بە ئاماژەیەکیش بێ ،خۆم لە باسەەی ئەوە نەداوە کە سەەەرچاوەی ئەو تۆمەتەی
دوای ئەو زانایە کەوت ،بۆ دوای باڵوبوونەوەی ناوەڕۆکی باسەەەەەەەەکەی حوزنی
موکریانی لە سەەەر میرانی سەەۆران و ناوەڕۆکی فەتواکە دەگەڕێتەوە ،کە خەتێی
خسەەتۆتە تەنگێەیەکی ترسەەناکەوە .بەر لەوە ،هەرگیز نەمانزانیوە نووسەەەرێل یا
قسەکەرێل ،نیەتخراپی دابێتە پاڵ خەتێ بەران ەر میر و دەسەاڵتەکەی جا بە
هۆی دینەوە بووبێ یا بە بەهای دنیاییەوە.
لە ڕووی باوەڕی ئاینییەوە ،ئەوەندەی پەیوەندی بە مەسەلەی قەومییەوە هەیە،
قسەەەەەەەکردن بە قەدەر پەیوەندی بە فەتوای باوەڕەوە لقوپۆی لێ پەیدا دەبن و
3

کە بە دوای ئەو شیعرەی موتەنەبیدا گەڕام ئاوهام دیتەوە:

ئەی ئەوەی مام هەژار دەیڵێ بەهێزتر نییە
چهپگهردی گهردوون گهڕان کوشتمی
نهزانپهرهستی بۆ نان کوشتمی
ههر چهوسانهوهی بێ حهسانهوه
ئهی مردن له کوێی ژیان کوشتمی
/وەرگێی
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بە پێی لۆژیکی گوتارەکە کورت دەکرێتەوە .زانا ناودارە دیارە کان بە درێێایی
مێێوو ،لە فیتنە گەورەکەی کۆتایی خەلفەتی خەلیفەی سەەەەەەەێیەم عوسەەەەەەەمانی
کوڕی عەففانەوە تا ئەو ڕۆژگارەی کە بوون بە خاوەنی قسەەەەەەی ویسەەەەەتراو لە
کاتی پەیدابوونی ناتەبایی و یاخی وونی یاخی و لدانی لدەر و وە ستانەوەیان لە
ڕووی دەسەەەاڵتی شەەەرعی (کە زۆربەی جار هەڵ ەسەەتراو بووە) بەوە ناسەەراوون
کە لە بۆچوونەکانیاندا لیەنگری بەرژەوەندی گشەەتی بوونە و لەوانەب ،نەخێر
بەر لە هەموو شتێل لیەنگری یەکێتی موسوڵمانان بوونە.
جا ئەگەر ناڕێکیی ەکی ئاشەەەەەەەکرا لە دەسەەەەەەەەاڵتدا هەبووبێ و بیانووی ڕوون بۆ
تۆڵەکردنەوە بووبێ ،لەبەر نەەادیەەاری ئەنجەەام و ڕێتێچوونی چەەاکە و خراپەی
ڕاپەڕیو هەڵوێستوەرگرتنیان زەحمەت دەبوو و ڕەنگە بەو لیەدا شکاندبێتیانەوە
کە بە لی بەرژەوەنەەدی موسەەەەەەەوڵمەەانەەانەەدا بچێ .ئەوەی ئەم لیەنەب ڕوون
دەکاتەوە ئەوەیە ،ئەگەر دەسەەەاڵتی شەەەرعی ویسەەت ێتی کارێل لە دژی یەکێ
لە ڕوکنەکانی شەەەەەرن ئەنجام بدا ،زاناکان ڕێگرییان کردووە مەگەر لە سەەەەەر
هەمان بۆچوون بووبن ،وەک لە مەسەەەەەلەی «خەلقی قورئان»دا ڕووی دا .لەو
مەسەەەەلەیەدا ،زۆر لە زاناکان بە هۆی هەڵوێسەەەتی نەگۆڕیانەوە لە سەەەەر کۆنی
قورئەان سەەەەەەەەریەان تێەدا چوو ،وەک کە ئیمەام ئەحمەدی کوڕی حەن ە کە
چەندین سەەەەەاڵ بەند کرا و ئەشەەەەەکەنجە درا و سەەەەەووکایەتی پێ کرا ،بەاڵم تا
ڕەوینەوەی سەرگەردانییەکە وەک شەهیدان خۆڕاگر بوو...
باوەڕیش ناکەین هیچ لیەنێل لە لیەنەکان یا چینیل لە چینەکان هێندەی
خەڵکە ڕۆحەەانییەکەەان کە بەەاوەڕی بتەویەەان بووە ،نرخی بەەاوەڕی دابێ .ئەوەب
بەڵگەنەویسەەەەتە و لە باوەڕەکەیانەوە بە ەی ی پیرۆزی مەلەکووت و بیرۆکەی
پاداشەەەەت و سەەەەزای هەمیشەەەەەییەوە سەەەەەرچاوە دەگرێ و بەرپەرچی بیرۆکەی
ەی یش بە واهیمە نادەینەوە و لەوەشەەەەەەەەدا کە کەس لە خەڵکی ئاسەەەەەەەەایی
نەتەوەکان وەک قوربانییان لە پێناوی ئایندا داوە ،لە خۆڕا بۆ مەبە ستی دنیایی
نەیانداوە و عیلمانییەکانیش بەرپەرچی ئەوە نادەنەوە .ئەگەر باوەڕی ڕەهای بە
ئاینەکەی نەبوایە ،پێش هەزار سەاڵ ،خۆی نەدەخسەتە مەترسەییەوە و بە زەریا
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و وشەەەکاندا ،ئەمسەەەەر و ئەوسەەەەری دنیای پەی نەدەکرد بۆ ئەوەی بە دەوری
کەع ەدا بخولێتەوە یا دەست بە بەردی قودسدا بێنێ.
بە هەرحەەاڵ ،مەترسەەەەەەەی بەەاوەڕ بەەابەتی دەمەتەقێ نییە و تەنەەانەت بیرۆکەی
سیاسەتیش هەتا نەبێتە ئایدۆلۆژیا ،نابێتە هۆکاری قوربانیدان.
باوەڕ بە شەەێوەیەکی گشەەتی لە بەردەم گۆڕانکاری و لوازی و بەهێزیدان و لە
ڕۆژهەاڵتی ئیسەەەەەەەالمیمەەانەەدا مەگەر بە دەگمەن دەنەەا نەبووە ئەەاین بە تەنکەەا
دەسەەەاڵتداری دنیایی هەبووبێ و زۆرینەی زانا دینییەکان لە دەسەەەاڵت دابیاو
بوونە بە تای ەتی بە پێی باوەڕی «ئەشەەعەر»ییەکان ،بە دەگمەنیش زاناکان بە
دەوڵەمەندی ژیاوون .گەڕانەوەی سەەەەەەەوڵتانەکانیش بۆ ڕای زانا ئاینییەکان لە
بارەی گۆڕانکارییە ئاسەەەەاییەکان ،لەگەڵ تێپەڕبوونی سەەەەەدەکاندا کەم بووەوە و
« یاسەەەەەەەای مرۆڤکرد» (القوانين الوضەەەەەەەعية) خزایە ناو جۆرەها ئاڵووێرەوە .لە
دامەزراندنی قازییە ڕەسەەمییەکانیشەەدا شەەتی وایان دۆزییەوە ،بە دەگمەن نەبێ،
لە دەرەوەی بازنەی دەزگای یاسەەەەەاییدا پرس بە زانا ئاینییەکان نەکەن .ئیدی
چاوەڕوانی ئەوە دەکرا قازییەکان ،کە لە دەسەاڵتەوە نێزیل بوون بەرژەوەندی
واڵت ڕەچاو بکەن ،وەک توێێەرە کۆمەاڵیەتییەکانی تری واڵتە عیل مانییەکان
کە بۆ ئەوە هەن بیانوو بۆ بۆچوونی ڕەسەەەەمیی دەوڵەت بکێننەوە و لەو قازییانە
گوێیایەڵتریشن ،کە بەران ەر دەسەاڵتی ڕۆژگار ،حیسابیان بۆ بەربەستی ەی ی
و دینی دەکرد و لە بیانووهێنانەوەدا ئازاد نەبوون.
لە بەر ڕۆشەەەەەەەنایی ئەم زانیارییە گشەەەەەەەتییە زانراوانەدا کە دەرگای ڕێتێچوونی
تەمای دنیا لە کاروباری دەوڵەت و دژوەسەەەەەتانەوەی دەکرێتەوە ،وا دەکا بڵێین
وە ستانی خەتێ شان ە شانی میری ڕەواندز لە دەرنەکردنی فەتوادا ،لە واقیعەوە
نزیکترە دەنا دەبێتە سەەەەلەفییەکی وشەەەکی وابەسەەەتە بە دەقی ناباو و بە سەەەەر
بەرژەوەنەەدی ڕەوانەەدزیشەەەەەەەەدا بەەاز دەدا و لە بەر بەرژەوەنەەدی سەەەەەەەەرجەمی
موسوڵمانان کە تەنکا لە سەر کا ەز بووە ،بەرژەوەندی خۆی وەک سەرچاوەی
فەتوا وەل دەنێ.
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بەاڵم لە واقعی کاردا ئەوانە هەموو پەکخراوون و بە چاوپۆشین لەوەی فەتواکە
بە ویسەەەەەتی میر و بە هۆی بارودۆخێکی سەەەەەەرووی دەسەەەەەەاڵتەوە بووە ،خەتێ
بەخۆشەەەەەەەی لە ڕووی شەەەەەەەەرعەوە و بە پێی گوێیایەڵی ،زانیویەتی دەبێ لە ش
کاتێکدا بە ئارەزووی دەسەاڵت بکات و وای لێ بێ لەوە بااڵتر بێ کە ڕواڵەت
و ناوی شتەکان پێی دەبەخشن .بەدکاری سوڵتانەکان و لدانیان لە شەرن لێی
شاراوە نەبوون .دڵەڕاوکێی زاناکان لە نزیک وونەوە لەو موعامەلتانەی دەوڵەت
دەسەەتی تێیاندا هەبوو گەیشەەت ووە ئاسەەتێل مەگەر هیچ چارەسەەەر نەبوایە دەنا
خۆیەەان نزیکی نەدەخسەەەەەەەتەوە ،بیەەانووشەەەەەەەیەەان تەنکەەا لەوەدا دەدۆزییەوە کە
نزیک وونەوە لە دەسەەەەەەەەاڵت تاکە ڕێیەک بووە بۆ بەرژەوەندی و خۆلدان لە
بەاڵی مسەەەەەەۆگەر .ئەگەر ئەو بەرژەوەندییە کوشەەەەەەندەیەب نەمابا ،دەچوونەوە
مزگەوت و خوێندنگاکانیان بە خوێندن و وانەگوتنەوە گۆشەەەەەگیر دەبوون و ش
پەیوەندییان بە سوڵتان و دەسەاڵتداری سەردەمەوە نەدەما.
شەەەەەەەوێنەواری ئەو خۆپەارێزییەی زانەاکەان و بەاوەڕنەبوونیەان بەو کەارانەی کە
دەسەەەەەەەەاڵت ئەنجامیان دەدا ئێسەەەەەەەتاب لەوەدا دەردەکەوێ کە خەڵکەکە بە
شەەێوەیەکی گشەەتی دڵیان بە مارەبیینی دادگا داناکەوێ و هەر دەبێ مەلیەکی
مزگەوت مارەبیینەکە ئەنجام بدات و وەک هەر بەڵگە نامەیەکی حکوومەت
لەو مارەبیینەی قازی دەڕوانن کە بۆ دواڕۆژ لە بەرپر سیارەتی دوور بکەونەوە،
وەک پسوولەی ئاو و کارەبا .پەنابردنیش بۆ ملکەچکردن بۆ دەسەاڵتیش یا بە
بیانووی بەرژەوەندییەکی تای ەتی یا خۆلدان لە مەترسەەەییەکی مسەەەۆگەر ،تاکە
شەەوێنەواری بەکەڵکە کە لە پاکێی ملکەچکردن بۆ فەرمانی عەلی کوڕی ئەبو
تەەەالیەەەب و عەمەری کوڕی عەبەەەدولعەزیز مەەەاوەتەوە .ڕەحمەتی خوا لەوان و
لەوانەب بێ کە وەک ئەوان ،لە سەردەمی خۆیاندا ڕێیەوی شەرعیان گرت ووە
بەر .زاناکانیش بۆ جێ ەجێکردنی ئەو بنەمایە ئەوەندە دیدیان فرەوان نەبووە
تا بیانووی زوڵم و شەەەڕ بە خۆوە بگرێ .لە مێێووی زۆر نزیکماندا دوو نموونە
هەن ،دەمەوێ بە بیری خوێنەرانیەەان بکێنمەوە و دوور نییە بیرهێنەەانەوە بە
کەڵکی باوەڕداران بێت.
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دوای بۆردومانی ناوچە کوردییەکان لە  1961/09/11دا عەبدولکەریم قاسەەەم
داوای لە زانا ئاینییەکانی کۆیەی کرد لەو کارەیدا پشتگیری بکەن و ئەوانیش
پرسەەەەەیان بە من کرد .منیش دیتم ویێدانیان ،بە بێ دەربیینی بۆچوونی من یا
کەسی تر ،ئەو داوا ڕەسمییە بە گردەبیی ڕەت دەکاتەوە .ئیتر ماوەی چەندین
مانگ کە لە سەەەەەەەەریان قورس کەوتەوە ،برانە بەندیخانە و دوور خرانەوە و
نانیان بیا و تۆمەتی وا بۆ هەندێکیان هەڵ ەسەەەەترا کە ملیانی لە پەتی سەەەەێدارە
نزیل خستەوە...
نموونەی دووەمیش ئەوە بوو سەەەەەەلم عارئ لە ناوەڕاسەەەەەتی شەەەەەەسەەەەەتەکاندا
بۆنەیەکی ئاینی ڕێل خسەت و زۆرینەی زانا کوردەکانی بۆی بانگکێشەت کرد
و جۆرەهەەە ا بەڵێنی لەخشەەەەەەەتەبەری بەو هیوایە پێ دان ،کە لە کەەەاروبەەەارە
گشەەتییەکاندا ،بە تای ەتی ئەوانەی پەیوەندییان بە ناوچە کوردییەکانەوە هەبوو،
لیەنگری بن ،بەاڵم دوای خوێنەەدنەوەی ئەو هەموو خیتەەابە ،گوێی لە یەک
وشەەەەەەەەی لیەنگری نەبوو و تەنانەت حاجی مەل سەەەەەەەاڵحی خەڵکی کۆزەپانکە
پ ەنجەی هەڕەشەەەەەەە و ئاگادارکردنەوەی بەران ەری بەرز کردەوە و گوتی :هەر
دڵۆپە خوێنێل کە لەم واڵتەدا دەڕژێ ،تۆ لە ڕۆژی قیامەتدا لێی بەرپرسیت.
ڕەنگە دووبارەکردنەوەی ئەو قسەەەیەب کەڵکی هەبێ کە جیاوازی هەڵوێسەەتی
ئەهلی دین و ئەهلی دنیا لە یەک بارودۆخدا ،خەڵکێکی بێشوماری ڕۆشن یران
و شەهادەداری سەر بە ئایدۆلۆژیا سیاسییەکانی کورد لە ساڵی 1961دا بوون
بە لیەنگری عە بدولکەریم لە کاتێ کدا زا نا یانی ئاینی کۆیە ،لە بە ندی خانەدا
بەرەوڕووی چارەنووسەەەەی نادیار دەبوونەوە .یەک چرکەسەەەەات لەوە دوودڵ نیم
کە هەڵوێستی زاناکان بۆ ناڕەزایی ،لە سەر بنەمای ئاینی هەڵچندرابوو .هەندێ
لەوانەم دەناسین کە لە فەتوادان بۆ مەسەلەی تەاڵق و کاروباری ڕۆژانەدا ،لە
سەر بنەمای بۆچوونی هەندێ لە «سەلەئ»ەەکان توند نەبوون...
جا بە باوەڕی من ،هەڵ ێاردنی شێوازی داڕشتنی فەتواکە لە لیەن «خەتێ»وە،
گەڕانەوەیەتی بۆ فەر مانی نا چاری کە پەییەویکردنە لە فەر مانی سەەەەەەەوڵ تان،
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ئەوەب بۆ ڕێگری لە بەاڵی گەورە .ئەوە ڕوون بوو کە میر مەیلی بە لی
تەبایی و ئاشتەواییدا دەچوو و باوەڕ ناکرێ هۆکارەکەی لە کەس شاراوە بێ تا
لە میر شاراوە بووبێ.
کاتێ دەڵێم «موکریانی»ی خوالێخۆشەەەە وو لە کتێ ەکەیدا لیەکی ئەو بارودۆخ
و ڕووداوانەی باس کردووە کە پەیوەندییان بە فەتواکەوە هەبووە و تیشەەەەەەەکی
تەواوی خسەەەەەەەتۆتە سەەەەەەەەر وردەکەەەارییەکەەەانیەەەان بۆ ئەوەی بینەری بێالیەن
بەرپرسەەەەەەەیارەتی زیادە نەخاتە سەەەەەەەەر خەتێ ،دڵم زۆر خۆب دەبێ ،ئەگەرچی
زمانی موکریانی و شەەەەێوازی باسەەەەکردنەکە نیەتی ناوزڕاندن و دوژمنایەتی لێ
دادەچۆڕێ.
کاتێ لە کتێ ەکەی موکریانیدا باسی چەند شەڕێکی خوێناوی دەخوێنینەوە کە
پێش گردبوونەوەی سەەەەەوپای عوسەەەەەمانی لە نزیل ڕەواندز ڕوویان داوە ،دەبێ
هەر لە سەەەەەەرەتاوە ئەو بارودۆخە تێ گەین کە پێش فەتواکەی خەتێ لە ئارادا
بووە و لە هەموو شەەەڕەکانیشەەدا سەەوپاکەی میر لە دژی سەەوڵتانی موسەەوڵماناندا
شەڕی کردووە .ئەگەر بەرەوڕووبوونەوەی سوپای سوڵتان هۆکاری کافربوون و
تەاڵقکەوتن بووبێ – و ئەگەر خەتێش باوەڕی پێی بووە و لە سەەەەەری سەەەەوور
بووە  -بۆچی لەو هەموو شەەەەەەەەڕ و هەرایەی کە پێشەەەەەەەتر ڕوویان دا و هەموو
جارێکیش لەشەەەکری عوسەەەمانییەکان تێکدەشەەەکا ،لەگەڵ ئەوەشەەەدا پێداویسەەەتی
شەەەەەرعی لە ئارادا بووە ،فەتواکەی دەرنەکرد و چەندین مانگ کی بوو تا ئاگر
لە لنەی شێرەکە نزیل کەوتەوە
ئەوەشەەەی زیاتر هۆی بێدەنگی خەتێ ڕوون دەکاتەوە کە نەیویسەەەتووە زەرەر بە
میر بگەیەنێ ئەوەیە سەەەەەەەوڵ تان مەحموود بە ناوی خەلفەتی ئیسەەەەەەەالمییەوە
فەرمانێکی هەمایۆنی 4بۆ مەل یەحیا مزووری و مەل محەمەدی خەتێ و مەل
 4هێڵی هەمایۆنی ،یاسایەکی عوسمانییەکان بوو ،سوڵتان عەبدولمەجیدی یەکەم،
ساڵی  1856بۆ ڕێکخستنی کاروباری پەرستگای ناموسوڵمانەکان لە هەموو
ولیەتەکانی سەر بە عوسمانییەکان داینا و ئیدی پێیەوی لێ دەکرا  -وەرگێی
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عزرائیلی جزیری نەەەەارد (لپەڕە 65 – 64ی « کورتەی مێێووی میرانی
سەەەەۆران» ،وەرگێیانی محەمەدی مەل کەریم) ئەوە باشەەەەترین دەرفەت بوو لە
کاتی گڵپەسەەەەندنی شەەەەڕی نێوان میر و سەەەوپای سەەەوڵتان فەتوا بدات ،ئەگەر
بیویسەەت ا تاکالیەنە لە دژی میر ئەو فەتوایە بدات و ش جیاوازیش نەدەبوو بە
نیەتی خ یانەت کاری ڕە ها بوایە یا باوەڕی پەتی ،چونکە پە یامە هە مایۆنییەکە
ڕێی بۆ نیەتی خیەانەتکەاری و بەاوەڕداری وەک یەک خۆب دەکرد ،بە یەک
جیەەاوازییەوە لە نێوان هەردوو حەەاڵەتەکەدا ئەوەب ئەوەیە خیەەانەت ئەەازایەتی
ئاشەەەەەەەکراکردنی ت ێدا نییە مەگەر کۆنەقین و حەزی تۆڵەکردنەوە ،کە هەموو
سنوورێل دەبەزێنن ،کەڵەکە بووبن ،ئەوەب خەیاڵی خەیاڵە.

یەکێ لە چاکەکارییەکانی موکریانیی خوالێخۆشەەەەەەە وو لە کتێ ەکەیدا «میرانی
سەەەۆران» ئەوەیە بە وردی و بە زنخیرە باسەەەی ئەو شەەەەڕانەی کردووە کە لە
نێوان سەەوپاکەی میر و سەەوپای عوسەەمانیدا ڕوویانداوە و سەەوپای میری ڕەواندز
لە بەرەوە بەرەو دەوری ڕەوانەەدز ،بۆ شەەەەەەەەڕی یەکالکەرەوە کشەەەەەەەەاوەتەوە و
ئەنجامیش بۆ کورد یەکێ بووە لەم دووە :یا لەناوچوونێل کە ڕەواندز تێیدا
ڕاست وونەوەی بە خۆیەوە نەدەدیت ،یا سەرکەوتنێل کە تا ماوەیەک شکستی
لێ دوور دەخاتەوە و لەمەیاندا ،ڕێی تێ دەچوو لە پاشەڕۆژدا ،بە شێوەیەک لە
شێوەکان مەترسی بیەوێتەوە و بۆ ڕاست وونەوە و سەرکەوتن ،بە شێوەیەک لە
شێوەکان ،مەودای هیوا پەیدا ب ێ.
ئەوە دەڵێم چونکە دڵنیام و تۆب دڵنیایت کە تێکشکانی سوپای عوسمانی لەو
شەڕەدا شکستی دەوڵەتی عوسمانی نەدەگەیاند .لە زۆر شەڕی گەورەدا دۆڕا و
تێکی شنە شکا ،بەاڵم ئەگەر بە پێوانەی نێودەوڵەتی بەرینیش تێک شکان نەبوایە،
بە پێوانەی ئەوپەڕی ئامادەکاری هەردوو ل تێکشەەەەەەەکان دەبوو .بەاڵم ئەگەر
خوێنەر بیەوێ ئاگاداری هەموو لیەکان بێ ،پێویسەەتە بۆ لپەڕە  60و دواتری
کتێ ەکەی موکریانیی خوالێخۆشەەەە وو بگەڕێتەوە و بۆ سەەەەەرچاوە مێێووییەکانی
تریشەەەەی نانێرم چونکە فەتواکە لە ڕێی ئەو کتێ ەوە بووە هۆی ناوزڕانی مەلی
خەتێ .پێش ئەو کتێ ە ،سەرچاوەیەک شل نابەین باسی ئەوە بکا فەتواکە بە
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هۆی کرێگرتەیی یەا نەاکرێگرتەییەوە بووبێ و مەبەسەەەەەەەتی خراپەکەاری بووبێ
بەران ەر میر و حکوومەتەکەی.
لە نووسەەەەەینەکەی موکریانیی خوالێخۆشەەەەە وودا بە دوای ڕووداوەکان دەکەوین،
لەوانە بابەتی فەتواکە .دەبینین لە لپەڕە  66دا ،لەگەڵ خۆیدا دەکەوێتە جۆرە
شڵەژان و ناتەباییەکەوە ،بنەماکەشی  -بە باوەڕی من  -ئەوەیە کە ڕووداوەکان
بۆ تاوان ارکردنی خەتێ بە گوێرەی دڵی نووسەەەەەەر نەبوونە .لە بارەی شەەەەەەڕی
«زاب»ەەوە دەڵێ:

« بە ڕاسەەەەەەتی کوردەکان ،بە ئازایەتییەکی بێوێنەوە شەەەەەەەڕیان کرد و
وەک پڵنگی تووڕە پەلماریان دەدا ،بەاڵم زانا و خوێندکارە ئاینییەکان
وەک خۆرە لە بنا ەی کاروبارەکانیان دابوو و مادام میریش بە بێ
فەتوای زانەەاکەەان دەسەەەەەەەتی بە ئەەاودا نەدەکرد ،شەەەەەەەەڕکردن لەگەڵ
تورکەکەەەانەەەدا کەەەارێکی بێ ئەنجەەەام بوو .تۆپەکەەەان بەردەوام بوون و
شەویش دەنگیان نەبیا .مستەفا پاشاب کە پێشتر بیری لە پێشیەوی
کردبۆوە ،بەاڵم بە ناچاری تاریکانی شەو کشایەوە و هەرچۆنێ بوو لە
ڕووبارەکە پەڕییەوە و بەرەو موسڵ ڕای کرد و دەستکەوتێکی زۆر بۆ
کوردەکان مایەوە و بەرەو حەریر کشانەوە».
ئەگەر سەەەەەەەو پای کورد وەک پڵ نگ شەەەەەەەەڕ یان کردبێ و دوژمن بۆ ڕاکردن
تاریکییان کردبێتە پەنا و دە ستکەوت و کەرە سەیان بە ئا سانی بۆ جەنگاوەری
کورد جێ هێشەەەەەەەت ێ ،ئیتر ش خۆرەیەک بە هۆی دینەوە لە بنا ەی کاروباری
داوە
ڕاسەەەەەەتی مەسەەەەەەەلەکان خۆی بە قسەەەەەەە دێ و میر لەو شەەەەەەەڕەدا چی بکرێ
کردوویەتی و سەرکەوتنێکی وای بە دەست هێناوە ،کە پێشتر لە شەڕی دژی
عوسەەەەمانییەکان بە دەسەەەەتی نەهێناوە .ئەوەی بیەوێ گەمە بە ڕووداوەکان بکا،
دەڵێ فەتوای هەندێ لە زاناکان بۆ شەەەەەڕکردن لە دژی عوسەەەەمانییەکان ،بووە
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هاندەری جەنگاوەرانی کورد بۆ خۆبەختکردنی زیاتر ،بەاڵم ئەوە شەەەەەەەێواندنە و
فەتواکەی دواتر کە بۆ شەڕنەکردن بوو لە دژی سوڵتان ،بەرپەرچی دەداتەوە.
پێویسەەەەەەەتمەەەان بەوە نییە هۆکەەەار دابکێنین ،چونکە هەر لە نووسەەەەەەەینەکەی
خوالێخۆشەەە وو موکریانی خۆیەوە ڕاسەەەتییەکان بەدەسەەەت دێنین ئەگەر بە پێی
لۆژیل مەسەلەکان تاوتوێ بکەین .موکریانی خۆی دەڵێ کە:

«دوای گەڕانەوەی سەەەوپای کورد بەرەو حەریر و گەیشەەەتنی مسەەەتەفا
پا شا ،دوای تێک شکانەکەی ،بۆ مو سڵ ،فەرمانێکی هەمایۆنی ساختەی
بۆ مەل محەمەدی خەتێ نارد و هەندێ ئایەت و حەدیسەەەەیشەەەەی بۆ
میری گەورە ،بە مەبەستی خەڵەتاندنی ،خستە نامەیەکەوە»..
پێش ئەوەی بە خوێنەەەدنەوەی کتێ ەکەی موکریەەەانیەەەدا ڕۆبچین ،پێویسەەەەەەەتە
ئاگاداری دوو شتی زۆر گرنگ بین کە نابێ پشتگوێ بخرێن .یەکەمیان ،دوای
ئەوەی کە زانیمان سەەەەەەوڵتان سەەەەەەوڵتان مەحموود پەڕاوێکی هەمایۆنی بە ناوی
خەلفەتی ئیسالمییەوە بۆ هەر یەکە لە مەل یەحیا مزووری و مەل محەمەدی
خەتێ و مەل عزرائیلی جزیری نەەاردبوو ،هیچ پێویسەەەەەەەەەت نەبووە فەرمەەانی
هەمایۆنی سەەەاختە بۆ خەتێ دروسەەەت بکرێ .دووەمیان ،مسەەەتەفا ڕەشەەەید پاشەەا
نەیویستووە میر بخەڵەتێنێ چونکە موکریانی خۆی دواتر دەڵێ« :ڕەشید پاشا،
پێش مردنە کتوپیەکەی ،هەموو بەڵێنەکانی خۆی گەیاندنە جێ» .کەوابێ میر،
نەفامانە هیچ فێڵێکی بە سەردا تێپەڕ نەبووە.
دەکرێ لە دوای گەڕانەوەی میرەوە بۆ ڕەوا ندز ،ئەم بابە تانە لە قسەەەەەەەە کانی
موکریانیدا بە ڕیزبەندی کورت بکەینەوە:
 یەکەم :مەل بە پەلە فەرمانە ساختەکەی باڵو کردۆتەوە کە شەڕ لە
دژی سوڵتانە عوسمانییەکان زەرەری بۆ دین و هاوسەرگیری هەیە.
 دووەم :میر ئەحمەد ،برای میری گەورە ،لەگەڵ مەلی خەتێەەدا بوو
بە هەرایان و خیتابی دا کە خەڵکەکە یا بۆ شەەەەەڕی عوسەەەەمانی دوای
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میر ئەحمەد بکەون ،یا بچنە پاڵ مەل .ئیتر ش ئەفسەەەەەەر و سەەەەەەرباز
هەبوون چوونە لی میر ئەحمەد ،مەل و فەقێکەەانیش چوونە پەنەەای
میری گەورە و مەلی خەتێ.
سەەەەەەەێیەم :میر گەڕایەوە بۆ ڕەوا ندز و سەەەەەەەو پاکەی کۆ کردەوە ،میر
ئەحمەدیش لەگەڵ سێ هەزار جەنگاوەردا لە حەریر مایەوە.
چوارەم :مسەەتەفا ڕەشەەید پاشەەا لە موسەەڵەوە و «عەلی پاشەەا»ی والی
بە دا ،هەر یەکە و بە سەەەەوپایەکەوە بەرەو ناوچەی هەولێر و ڕەواندز
هاتن...
پێنجەم :کاتێ مسەەتەفا ڕەشەەید پاشەەا لە ئاکرێوە بەرەو ڕەواندز دەچوو،
فەرمانێکی هەمایۆنی سەەەاختەی بە زمانی عارەبی بۆ میر نارد و تیایدا
بەڵێن و دڵنیایی پێ دەدا.
شەەشەەم :دوای گەیشەتنی فەرمانەکە ،میر سەەرکردە سەەربازییەکانی
کۆ کردنەوە و بانگی مەلی خەتێشی کرد ...سەرکردە و سەربازەکان،
هەموویان گوتیان چوونی تۆ بۆ لی سەەەوڵتان تەنکا دوای مردنی ئێمە
دەبێ .مەلی خەتێش هەسەەەتا و خوت ەی دا و ڕایگەیاند یاخی وون لە
سەەوڵتان کوفرە و ئەوەی لێی یاخی بێ هاوسەەەرەکەی لێ حەرام دەبێ.
ئەوەب کاریگەری لە سەەەەەەر دەروونیان هەبوو و میریش خۆی دا بە
دەستی سوڵتانەوە.
حەوتەم :مسەەەەەەەتەفا ڕەشەەەەەەەید پاشەەەەەەەا وردە وردە نێزیل بووەوە تا لە
ئەنجامدا لە دەشتی سۆران خێوەتی هەڵدا و نامەی بۆ میر و بۆ خەتێ
نارد و دڵنیای کردن و بەڵێنی ئەوەشەەەەی دا سەەەەەرلەنوێ دەسەەەەەاڵتی
سۆران بداتەوە دەستی و بیکا بە «میری میران» و پلەی پاشایەتیشی
بداتێ.
هەشتەم :مەلی خەتێ بییاری دا میر بۆ دیتنی مستەفا ڕەشید پاشا
بچێ و ئەو هەواڵەشی بۆ نارد.
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 نۆیەم :میر ،لە جێی خۆی ،دەسەەەەەەاڵتی ڕەواندزی دایە دەسەەەەەت میر
ئەحمەدی برای و کردی بە دەسەەەەەەەاڵتدار .خۆشەەەەەەی لەگەڵ خەتێ و
هەندێ سەەەربازدا چوونە سەەەربازگەی سەەەرکردە عوسەەمانییەکە و بە
گەرمی پێشەەەەوازی لێ کرا ...مەلی خەتێش بە شەەەەەرەفی سەەەەوێندی
خوارد کە میر بە شەەکۆوە دەکاتەوە بە دەسەەەاڵتداری مەملەکەتەکەی
خۆی.
 دەیەم :پاشەەەەەەا فەرمانی لێ وردنی سەەەەەەوڵتان مەحموودی بۆ دەرکرد و
پلەی «میری میران» و پاشایەتی پێ دا و ئەویش ئیزنی خواست تا
بگەڕێتەوە بۆ ڕەواندز.
 یانزەیەم :مسەفا ڕەشید پاشا ،بۆ بەدبەختی لەو ڕۆژانەدا مرد و عەلی
ڕەزا کە ناحەزی سەەەەرسەەەەختی مسەەەتەفا پاشەەەا بوو ،والیی بە دا بوو،
هەواڵی بۆ ئەسەەەەەتانە نارد کە گەڕانەوەی میر بۆ ڕەواندز دەبێتە هۆی
لەناوچوونی عیراق.
 دوانزە :میر لە ئەسەەەەتانەوە ،بەرەو تەرابزۆن بەڕێ کەوت و سەەەەوڵتان
فەرمانی دەسەەەتگیرکردنی بە والی شەەەارەکان دا و دەسەەەتگیر کرا و لە
تەرابزۆن ،شەو ئیعدامیان کرد.
ئەگەر سەەەەرپێیی ،بەاڵم نەختێ بە وردی تەماشەەەای ڕووداوەکان بکەین ،بۆمان
دەردەکەوێ کە ناشەەەەەەێ بەو ڕیزبەندییەی سەەەەەەەرەوە بووبن .پێشەەەەەەخسەەەەەەتن و
دواخسەەەتنی وایان تێدان کە لە کەس شەەەاراوە نین و لە دوو بابەتی گرنگیشەەەدا
ناڕوونی هەیە:
یەکەمیان ،گەڕانەوەی میر بۆ ڕەواندز لە دوای سەەەەەرکەوتنەکەیدا لە شەەەەەڕی
زاب و پاشەەەەکشەەەێی مسەەەتەفا ڕەزا بەرەو موسەەەڵ لە وردەکاری گێیانەوەکەی
موکریانیدا لێکدانەوەیان نییە .تەنانەت هەوڵیشەەەەەی نەداوە لە ڕێی ئەو فەرمانە
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ڕاسەەەەەت و سەەەەەاختانەشەەەەەەوە کە لە کتێ ەکەیدا باسەەەەەی کردوون ،بیانووی وەها
بکێنێتەوە لەگەڵ باوەڕی خۆیدا ،ئەگەر بە ڕواڵەتیش بێ ،بگونجێ.
ئەو پەڕاوە هەمایۆنییەی سەەەەەوڵتان مەحموود بە ناوی خەلفەتی ئیسەەەەەالمییەوە
دەریکردووە ،پێش شەەەەەڕەکەی زاب بوو و ناکرێتە هۆی ورەبەردانی کورد ،کە
وەک «موکریانی»ی خوالێخۆشەە وو دەڵێ ،سەەەرکەوتنێکی مەزنیان بە دەسەەت
هێنا و دەستکەوتێکی زۆریان بوو .فەرمانە هەمایۆنییە ساختەکەب کە مستەفا
ڕە شید پا شا بۆ خەتێی نارد و نامەیەکی بە ئایەتەوە بۆ میر لەگەڵدا بوو ،دوای
گەڕانەوەی میر بوو بۆ ڕەواندز ،بۆیە ناکرێ ڕۆڵی لە بییاری گەڕانەوەی میردا
بووبێ.
ئەی دەبێ چی وای کردبێ بییاری ئەو گەڕانەوە چاوەڕواننەکراوە بدات ئێمە
ڕاسەەەتی وابەسەەەتەی ئەو کارە گرنگەمان لە بەر دەسەەەتدا نییە بەشەەەی دڵنیابوون
بکات و باوەڕهێنانیش بەوە قورستر دەبێ کە میر بە بییاری گردەبیی شەڕەوە
گەڕایەوە ڕەوانەەەدز بەڵگەب ئەوەیە« :لە هەموو لیەکەوە سەەەەەەەوپەەەاکەی کۆ
کردەوە» – لپەڕە 67ی کتێ ی «میرانی سۆران».
چۆڵکردنی قوواڵیی سەەەتراتیێی کە مەیدانی بەربەرینی بۆ هێرب و پەلماردان
دەگرتەوە و کۆکردنەوەی هێز لە ناوچەیەکی بەرتەسەەەەەەکدا کە وای کرد تەنکا
دوو هەڵ ێاردەی لە بەردەمدا بمێنن:
 یا شەڕکردنێل کە ڕێی تێ دەچوو فەوتانی بە دوودا بێ،
 یا ڕاکردن بەرەو چارەنووسی نادیار.

ئەم هەڵە ەێاردنە ،لی مەن پەرسەەەەەەەەیەەەەارێەکەی بەێ وەاڵمە و دوای ئەوپەڕی
چاوپۆشەەەەەەەیکردن ئەوە دەمێنێ گردبوونەوە لە پەرشەەەەەەەوباڵوی چاکتر بێ بەو
هیوایەی دوای کورت وونەوەی مەودای نەەەاتەبەەەایی نێوان هەردوو ل ،لەگەڵ
سوڵتاندا بە ئەنجامی نزیک وونەوە لە یەکتر بگات.
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ڕەنگە بگونجێ هۆکارێکی تر بخرێتە سەەەەەەر هۆکارە باسەەەەەکراوەکانی سەەەەەەرەوە
ئەویش ئەوەیە زانی ێتی حافز عەلی پاشای والیی بە دا ،بە سوپایەکی گەورەوە،
بۆ پشەەەتگیریکردنی مسەەەتەفا ڕەشەەەید پاشەەەا ڕووی لە هەولێر کردووە ،ئەگەرچی
ئەوەب دەچێتەوە سەر سەرجەمی تواناکانی سوڵتان بۆ پشتگیری سەرکردەی
هەڵ ێاردە ،مسەەەتەفا ڕەشەەەید و ئەوەب بەشەەەێکە لە هۆکارێکی گەورەتر ،لەگەڵ
سەەەرنجدانی جێی سەەتراتیێی هەولێردا کە هەموو شەەەڕێکی میر دەیکا ،لە لی
ڕۆژاواوە شکست دێنێ.
چاکتر وایە دەسەەەەەەت لەو پرسەەەەەەیارە هەڵگرین چونکە ئاڵۆزە ،ئەگەرچی لەگەڵ
ڕووداوەکەەەانی نەەەاو کتێ ەکەی موکریەەەانیەەەدا یەک نەەەاگرێتەوە و خۆبەخۆ بۆ
ڕیزبەندکردنەوەی جیا ئامادەیە و چۆن هەڵە لە قسەەەەەی کەسەەەەێکدا هەیە کە
بڵێ دوای بەڕێوەچوونی جەژنی ڕەمەزان مانگی ڕەمەزانمان مسەەەۆگەر کردووە،
ئەم هەڵەیە بە دواکەوتنی جەژن بۆ دوای مانگی ڕەمەزان نامێنێ و بە هەمان
شێوە ،ڕیزبەندکردنی ڕووداوەکانی کتێ ەکەی موکریانی بەم شێوەیەی خوارەوە،
هەڵەکان وەلدەنێ:
 یەکەم ،فەرمانی هەمایۆنی بۆ مەل یەحیا و خەتێ و عزرائیل دەرچوو
بێ ئەوەی کاریگەری هەسەەتپێکراوی لە هەڵوێسەەتی کوردەکان بووبێ،
بەڵگەی ئەوەب ئەو حەماسەەەەەەتەیە کە لە شەەەەەەڕی زابدا نواندوویانە،
لەگەڵ ئامادەیی میر بۆ شەەەەەەەەڕ لە دوای ئەو سەەەەەەەەرکەوتنە .بە پێی
زانیاری من بۆ بەدەنگەوەچوونی ئەو فەرمانە هیچ یەکێ لەو زانایانە
ئەو فەتوایەیان نەدا و کتێ ەکەی موکریانیش ئاماژەی بە شەەەەەەەتی وا
نەداوە.
 دووەم ،لەبەر هۆیەکی نەەادیەەار ،میر لە دوای شەەەەەەەەڕی زاب بییەەاری
گەڕانەوەی بۆ ڕەوانەەدز دا و هیچ ڕێگرێکیش بۆ ئەوە نییە کە بڵێین
ڕێی تێ دەچێ مسەەتەفا ڕەزا پاشەەا باسەەی بەڵێنەکانی بۆ میر کردبێ و
باوەڕی پێ هێنابێ دەسەەەەەت لە شەەەەەەڕ هەڵگرێ و نامەگۆڕینەوە پێش
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شەەەڕی زاب بە ش ئەنجامێل نەگەیشەەت ێ و ئەو بەڵێنانە لە حیسەەابی
میردا چووبێتنە خانەی دڵنەواییەوە .لێرەدا سەەەەەرنجی ئەوەب دەدرێ
کە شەەەڕەکانی میر لەگەڵ میرە کوردەکان یا ئەوانەی سەەااڵنی پێشەەتر
لێی یاخی دەبوون ئەوەی نەدەگەیاند بەرەو ڕووی سوڵتان بوەستێتەوە
چونکە هەڵوێست لە شەڕی زاب و دوای شەڕەکە کە خۆئامادەکردن
بوو ،ڕەهەندی سەەیاسەەی قووڵی هەبوو کە پێشەەتر لە ئارادا نەبوون بۆیە
جێی سەرسوڕمان نەبووە میر خۆی لە هەڵوێ ستی ڕووبەڕووبوونەوەی
یەکالکەرەوە لدابێ و گەڕانەوەی بۆ ڕەوانەەدز ئەوەی گەیەەانەەدبێ کە
خۆی لە یەکالبوونەوە لەگەڵ سوپای سوڵتاندا بواردبێ.
لێرەدا ش کەڵکی نییە ڕەخنە لە هەڵوێستی میرە کوردەکان بگرین ،کە
میری سۆران یەکێکیان بووە ،لەوەی کە گوێیان بە هەبوونی سوڵتانی
دەسەەەەاڵتدار نەداوە و چەندین سەەەاڵیان بە شەەەەڕی ناوخۆی کوشەەەندە
بەفییۆ دا ،تەەازە کەەار لە کەەات ترازا .ئەو واقیعەی کە پشەەەەەەەتگوێیەەان
خست وو ،لەو ڕۆژە ناخۆشانەدا خۆی سەپاند و ئیتر بۆ میر مەحاڵ بوو
خۆی لێ بدزێتەوە ،سەەەەرکەوتن دوورەدەسەەەت بوو و هیچ ئاماژەیەکی
پشەەەەەەەتگیریش لە شەەەەەەەای ئێرانەوە نەبوو .تەنانەت ئەوەی لە ئیماراتە
کوردییەکانیش مابوونەوە ،ئاوڕیان لەو مەینەتە نەدایەوە کە بەرۆکی
گرت وون و نۆبەتی هەموانیش دەهات.

 سەەەێیەم ،سەەەوپای عوسەەەمانی بەرەو ڕەواندز کەوتە خۆ و مسەەەتەفا ڕەزا
پاشەەەەەەەا فەرمانە هەمایۆنییە (سەەەەەەەاختە!)کەی بۆ مەلی خەتێ نارد و
نامەیەکیش بۆ میر کە پیی کردبوو لە ئایەت و حەدیس و بەڵێن و
سەەەەەەەوێنەەدی گەورە ...ئەوەب ئەو کەەاریگەرییەی هەبوو کە بۆچوونی
لیەنی کوردی کردە دوو بەشەوە:
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 میر ،بەو حیسەەەەەەەەابەی لە خراپترین حا ڵدا یەکێ لە دوو خرا ،شەڕکردن و پەنابردن بۆ بەڵێن و دڵنیاییەکانی مستەفا ڕەزا پاشا
هەڵدەبێێرێ ،بۆیە تای ئا شتەوایی بە دانانی میر ئەحمەدی برای
لە جێی خۆی لە ماوەی سەفەرەکەیدا بۆ ئیستەن وڵ ،قورس کرد
و هەر وەهاشی کرد.
 بۆچوونی دووەم ،لە هەڵوێ ستی میر ئەحمەددا بەرجە ستە بوو کەلە دژی سەفەری میر بوو بۆ ئیستان وڵ ،کاتێکیش.
هەردوو بۆچوونەکە خرانە بەر پێوانەکاری سوپا شانی ئەحمەد پاشای
گرت ،میر و خەتێش ،لەگەڵ ئاشتەواییدا بوون...
قسەەەی موکریانی لە بارەی ناتەبایی بۆچوونی ئەحمەد پاشەەا و خەتێوە
لە سەر ئا شتەوایی ،لەگەڵ «لوک»ێکدا ڕا ست دێتەوە کە مامۆ ستا
عەبدولفەتاح عەلی یەحیا لە بەشەەەی سەەەێیەمی گوتارەکەیدا «هێرشەەەی
عوسەەمانی بۆ سەەەر کوردسەەتان و ڕووخانی ئیمارەتی سەەۆران» کە لە
کەەەاروانی ژمەەەارە 54ی سەەەەەەەەەاڵی  1987بە بەڵگە هێنەەەاویەتییەوە و
وەرگێیانی گوتەەەارەکە لە لپەڕەی 143ی گۆڤەەەاری نەەەاوبراودا باڵو
کراوەتەوە.
لوکەکە دەڵێ :خەتێ کۆنگرەی خۆی بەسەەەەەەەت و لە قسەەەەەەەەی خۆی
پاشگەز نابێتەوە ..زیاتر لە سەری دەڕوا و دەڵێ :گۆرانییەکە بەردەوام
دەبێ و دەڵێ کە میر دوای ئەوەی خۆی بە دەسەەەەەتەوە دا ،خەڵکەکە،
مەلی خەتێش یەکێ بوو لەوان ،لە خوا دەپاڕانەوە و هانایان بۆ شێخ
عەبەەەدولقەەەادری گەیالنی دەبرد میر بە سەەەەەەەەلمەتی بگەڕێتەوە .بەەا
سەەەەرنجی ئەوەب بدەین کە گۆرانییەکە لەو بەشەەەەدا کە لە ژمارەی
ناوبراوی گۆڤارەکەدا باڵو کراوەتەوە باسەەەەەەەی هاوڕایی خەتێ و میری
گەورە ناکات و بە یەک وشەب خراپەی خەتێ ناڵێ.
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 چوارەم ،دوای ناکۆکی نێوان میریی گەورە و ئەحمەدی برای لە سەر
قەبووڵکردن و نەکردنی پێشەەەەەەنیازەکانی مسەەەەەەتەفا ڕەزا پاشەەەەەەا ،ڕێل
کەوتنەوە و هاوڕا بوون ،ئەگەرچی موکریانی ڕاسەەەەەەەتەوخۆ ئەوە ناڵێ
بەاڵم بەپێی پێویستی بارودۆخەکە و ڕەوتی ڕووداوەکان ،بەپێی قسەی
موکریانی خۆشەەەەەی ،میر خۆی ،یەکەم جار ئەحمەد پاشەەەەەای برای لە
جێی خۆی داناوە ئەوجا لەگەڵ خەتێدا چۆتە ئۆردووەکەی مسەەەەەەەتەفا
ڕەزا پاشا ،چونکە عەقڵ نایگرێ بە بێ ئاگاداری خەڵل لە جێی خۆی
داینابێ و ئەویش قەبووڵی بکا لەبەر ئەوەی وا بوایە ،دەبووە گەمەی
مندااڵن و بێسەەوود دەبوو و تەنانەت لە گەمە و شەەێتایەتیش ئاسەەایی
دامەەێەەنەەتەەر دەبەەوو .مەەەەانەوەی ئەحەەمەد پەەەەاشەەەەەەەەەەاب لە ڕەوانەەەەدز و
سەەەرکردایەتیکردنی سەەوپا و هۆکاری نەچوونی لەگەڵ میری گەورەدا
بۆ ناو ئۆردووەکەی مسەەەەەەەتە فا ڕەزا پاشەەەەەەەەا د یار و ئەرک بووە بۆ
خۆپەەەارێزیزی و ڕێتێچوونی خیەەەانەت و ڕووداوی چەەەاوەڕواننەکراو.
هەڵوێستی کۆتایی ئەحمەد پاشا لە سەر ئاشتەوایی ئەگەر بە باوەڕەوە
بووبێ یەەا لە نەەاچەەاری ،ئەوە ڕوونە چۆتە ژێر بەەاری بەەارودۆخەکە و
بەران ەر بۆچوونی میری گەورە بۆ ڕووخۆشەەەی لەگەڵ سەەەوڵتاندا ڕازی
بووە و وەکی دی لە خراپترین باردا ،دەبوو یاخی بێ یا لە باشەەەەەەترین
ڕ ێ ت ێ چوونەەەەدا ،بەوە ڕازی نە بێ ب ێ بە ج ێ گرەوەی براکەی .بۆ
مێێوونووسەەی بە ویێدان ئاسەەانە یاخی وون بە سەەەریەوە نەکاتە ئەرک
چونکە شەەەەڕێکی بێ ئەمالوئەول دەبوو و زەرەری زۆر لە ئاشەەەتەوایی
زیەەەەاتر دەبوو .بەاڵم ڕەتکردنەوەی جێگرەوەی لێ قەبووڵ دەکرا و
تەنانەت لێشەەەی دەخوازرا ئەگەر لە سەەەەر هەڵوێسەەەتی پێشەەەتری ،کە
شەەەەەڕکردن بوو سەەەەوور بوایە و ڕێی قەبووڵنەکردنیشەەەەی هەبوو لەبەر
ئەوەی برای تر یان بۆ ئەو ئەرکە هەبوو و ش تەرازوویەکیش لە نگ
نەدەبوو ئەگەر لە حکوومەتێل کە بە پێچەوانەی بۆچوونی ئەوەوە و
بێ ڕەزامەنەەدی ئەو ،خەریکی ڕێکەوتن بوو ،بکشەەەەەەەەابەەایەتەوە و کە
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قەبووڵیشەەی کرد ،وا دەگەیەنێ کە لە ئەنجامدا ڕازی بووە بەوەی میر
کردوویەتی و ناڵێم دڵیشی پێی خۆب بووە چونکە هەموو ڕووداوەکان
زادەی ناچاری بوون.
بە بێ دوودڵی ،وا لە بەاسەەەەەەەەکەی موکریەانیی ڕەحمەتی دەگەین کە هەنەدێ
پێشەەەخسەەەتن و دواخسەەەتنی تێدا هەن و هەرچی لە بەرژەوەندی خەتێدا بووبێ
زمانی خۆی لە ئاستیدا گرتووە و بۆ تۆمەت ارکردنیشی زمانی بەرەاڵ کردووە و
ئەوەب لەگەڵ ئەو دەنگۆیەەەەانەدا یەک دەگرێتەوە کە هەتەەەەا باڵوبوونەوەی
کتێ ەکەی موکریانیدا هەبوون و عەبدواڵ موخلیس بەگی نەوەی ڕەسووڵ پاشا
ئەو شەەەەایەدییە دەدا و لەگەڵ ڕەفتاری میری گەورەشەەەەدا ڕێکە کە باوەڕی بە
بەڵێنەکەەانی مسەەەەەەەتەف ەا ڕەزا پەەاشەەەەەەەەا کردووە کە دەقەەاودەق ،لە پێش مردنە
کتوپیەکەیدا جێ ەجێی کردوون و لە ڕاستیشدا مرۆ بەوە سەرسام دەبێ چۆن
مسەەەەەەتەفا پاشەەەەەەا بەو سەەەەەەووربوونە زیادەڕۆییەوە ئامادە بووە بەڵێنەکانی بەجێ
بگەیەنێ کە بە میری گەورەی دابوون! لە ڕاسەەەەەەەتیدا ،خەیاڵ ئەوەندە پەرت
دەبێ دە گاتە ئەوەی بۆ ئەوە بچێ کە مردنەکەی بە پیالنی سەەەەەەەوڵتەان خۆی
بووبێ بۆ ئەوەی سەەەەەینگومکردنی میری گەورە مسەەەەەۆگەر بکا بەاڵم ڕەواندزی
جێکێشەەت تا سەەێ برای بە نۆرە و بە بێ بەرهەڵسەەتی ئەسەەتانە بەڕێوەی ب ەن
نەبوونی بەرهەڵستکاری لە ئەستانەوە پشتگیری ئەم بۆچوونە دەکا و دەسەاڵتی
ئیمارەت ەکە بە دەسەەتی ئەحمەد پاشەەا و سەەلێمان پاشەەا و ڕەسەەووڵ پاشەەاوە ،کە
برای میر بوون ،تا سەەەەاڵی  ،1272واتە دەوری بیسەەەەت سەەەەاڵ دوای کوشەەەەتنی
میری گەورە مایەوە.
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بەشی دووەم و کۆتایی
گۆڤاری «کاروان» ،ساڵی حەفتەم ،ژمارە  ،٧٢شوبات ١٩٨٩
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ئەگەر ڕەسەەەووڵ پاشەەەا ئەو باجانەی بدابا کە بابی عالی لە سەەەەری داینابوون و
سەەەەاڵی  1272خۆی بە شەەەەەڕێکی دۆڕاودا لە دژی والی بە دا ،نامیش پاشەەەەادا
نەکرد بایە کە بە خت و هێزی خۆی ت ێدا تاقی کردبۆوە و نا چار بوو ماوەی
پێنج سەەەەاڵ خۆی لە ئێران پەنا بدا کە باسەەەەەکەی لە لپەڕە 76ی کتێ ەکەی
موکریانی بەدواوەیە ،ئیمارەتەکەی بەردەوامی دەبوو .سەەەەەاڵی  1272بە مێوانی
چووە لی نامیش پا شا خۆی و لی مایەوە هەتا کاتێ ساڵی  1281نامیش پا شا
لە ئەسەەتانە بە پلەی «مشەەير المابين» دامەزرا ،ئەویشەەی لەگەڵ خۆیدا برد و
ماوەی دە ساڵ بوو بە والی وان ،دوای ئەوە بوو بە والیی ئەرزەڕۆم هەتا ساڵی
1298ی کۆچی ،هەر لەوێ کۆچی دوایی کرد.
دوای کوشەەەەەەەتنی میری گەورە ،خوێنەر لە ڕەفتاری عوسەەەەەەەمانییەکاندا لەگەڵ
بنەماڵەی میردا ،شتێکی سەرسوڕهێنەر دەبینێ و بەو شێوازە ڕەفتاریان لەگەڵدا
دەکا کە مسەەتەفا ڕەزا پاشەەا لە سەەەر بنەمای بەڵێن و سەەوێند دایمەزراندبوو و
باوەڕیش ناکەم مێێوو نموونەی زۆری لەو بابەتە هەبێ چونکە عوسەەمانییەکان
خۆشەەەیان لەگەڵ والییەکانی خۆیاندا ،ئەگەر باوەڕیان پێیان نەمابا یا بترسەەەابان
دەسەەەەەەەەاڵتیەان زیەاد بکەا لێ وردە نەبوون .ئەگەر لپەڕەی مێێووی پەیوەنەدی
سەەەیاسەەەی و هاوسەەەێتی نێوان میرە کوردەکان هەڵدەیتەوە شەەەتێ نابینیتەوە دڵت
خۆب ب کات چونکە خۆ یان و هیوای مێێووی پێ یان بێئوم ێد کردووە ئەوەب
بە ناتەبایی و جیاوازی درێێخایەنی نێوانیان.
ئەگەر ڕێمان هەبێ بە پێی بارودۆخی ڕۆژگارەکان حوکم بە سەر ڕووداوەکاندا
بدەین هەر دەبێ لیەنگری میری گەورە بین لەو بییارەی کە داویەتی ئەوەب
هەوڵی ئاشەەەەتەواییە چونکە پێشەەەەەکی و سەەەەەرهەڵدانی لەو باوەڕەوە بووە کە بە
مستەفا ڕەزا پاشا هەی ووە و ش گەردی لێ نەنیشتووە تا مردنەکەی ڕەزا پاشا،
وەک لە کتێ ەکەی موکریانی ،لە لپەڕە 69یدا هاتووە و دەڵێ:

«پاشەەا ،بە پێی بەڵێنەکەی خۆی ،لە سەەوڵتان مەحموودەوە لێ وردنێکی
بۆ دەرکرد و پلەی «میری میران» و فەرمانی پاشایەتی بۆ وەرگرت
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و بۆ گەڕانەوە بۆ ڕەواندز ئیزنی خواست .بەاڵم بۆ بەدبەختی ،مستەفا
ڕەشەەەەەەید پاشەەەەەەا هەر لەو ڕۆژانەدا مرد و عەلی ڕەزا پاشەەەەەەا کە والی
بە دابوو و دوژمنی سەەەرسەەەختی مسەەتەفا ڕەشەەید پاشەەا بوو ،بە پەلە
هەواڵی بۆ ئەسەەەەەەەتەانە نەارد گوایە ئەگەر میر بۆ ڕەوانەدز بگەڕێتەوە،
عیراق تێەەدا دەچێ و کەەاروبەەاری دەوڵەت و بەڕێوەبەرێتیش لەنەەگ
دەبێ».
موکریەەانی دەیتوانی پەنەەا بۆ لێکەەدانەوەی بەەابەتەکە بەرێ و بیخەەاتە خەەانەی
پالنێکی خیانەتکارییەوە کە ناوەڕۆکی بەڵێنەکانی مسەەەەەەەتەفا پاشەەەەەەەای بەتاڵ
کردۆتەوە و میریشەەی خسەەتۆتە بەردەمی نەمانەوە یا مان ئەگەر مسەەتەفا پاشەەا
بمابا .بەاڵم ئەوەی نەکردووە و بۆ ئەوە سەەوپاس دەکرێ چونکە ئەگەر بیکردبا
دەبووە پاراسەەەەەەتنی بەهای مێێوویی بەرز و (منیش باوەڕم پێی هەیە) و دەبووە
پشەەەتگیرییەکی بەهێز بۆ ئەو لێکدانەوانەی میری گەورە کە حیسەەەابی خۆی بۆ
ئاشەتەوایی لە سەەریان هەڵچنی وو دەنا جێی دەمەتەقێ بۆ ئەوە نەدەمایەوە میر
لە بەڵێنەکانی مسەەەەەتەفا پاشەەەەەا بەگومان بێ و بە پێی خۆی بەرەو لی جەلالد
نەدەچوو.
مانەوەی ئیمارەتەکە لە دوای کوشتنی میر ،خۆی لە خۆیدا لەگەڵ سەرڕاستیی
مسەەەەەەەتەفا پاشەەەەەەەادا بۆ بەڵێنەکانی ڕێل دێتەوە و تەنانەت مانەوەی میر بە
زندوویی و ڕێزدار لە سەەایەی فەرمانی سەەوڵتان و دوای مردنی مسەەتەفا پاشەەا
مەودادانی بۆ گەڕانەوە بەرەو ڕەوا ندز بۆ ویێدانی ز ندوو مەودا ناهێڵێتەوە بۆ
گومان لە نیازی مسەەەەتەفا پاشەەەەا و چاکیی هەڵ ێاردەکەی میر لەو بارودۆخەدا.
بەاڵم لێکۆڵەرەوە پەنەەەەا بۆ ئەو بەشەەەەەەەەی گێیانەوەکەی « موکریەەەەانی»ی
خوالێخۆشەەەە وو ب ا ،کە خەتێ تۆمەت ار دەکا ،هەر دەبێ لەو ڕووەوە قەبووڵی بێ
کە پەیوە ندی بە بەڵێنە کانی ڕەزا پاشەەەەەەەەاوە هەیە چونکە موکر یانی گوێی بە
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مەسەەەلەی ئاشەەتەوایی نەداوە تا بڵێین شەەان ەشەەانی ئەو گوێپێدانە بووە بۆیە لە
قەبووڵکردنەوە نزیل بووە نەک لە ڕەتکردنەوەوە.
موکریانی ،خوا لێی خۆب بێ ،لە دژایەتیکردنی خەتێدا هێند توند بووە ،لەگەڵ
هەر بۆچوونێکدا بووە کە لیەنگری ئاشەەەەەەەتەوایی و خەتێ بووبێ .لە ڕوانگەی
بەرهەڵسەەەتکاری ئەم پێوانەیەوە ،توێێەر یا خوێنەری ئاسەەەایی کە مەیلی بەلی
بێتەەەاوانی خەتێەەەدا دەچێ مەەەافی ئەوەی هەیە بەرهەڵسەەەەەەەتی هەر بۆچوونیکی
موکریانی بکا ئەگەر بە ئاڕاسەەەەەەەتەی تاوان ارکردنی خەتێدا بچێت چونکە ئەوە
مافێکی سەەەەروشەەەەتی و بەڵگەنەویسەەەەتی هەڵوێسەەەەتە ئەگەر لەو دەرگایە بدا کە
موکریانی باسەەی خیانەتی لێوە دەکا دەنا دەبێ بە شەەتێل لەوەی لە فیقکدا پێی
دەڵێن «المصەەەەەەەەادرم علی المطلوب» و داوای داواک ەار خۆی دەبێتە بەڵگەی
ڕاسەەەەەەەتی جگە لەوەی ئەو یەکدەنگییەی دراوەتە پاڵ فەتواکەی خەتێ لەگەڵ
ڕاستگۆیی بەڵێنەکانی ڕەزا پاشا لە یەک گێیانەوەدا ،وەک ئەوەی خوالێخۆش وو
موکریەەەانی ،خۆی لە خۆیەەەدا دەبێتە بەڵگەی دژی گێیانەوەکە چونکە چنینی
هەڵ ەسەەەەتراو لە بەتاڵکردنەوەی خیانەت بە سەەەەەر فەتواکەی خەتێدا وامان لێ
دەکەەەەا چەەەەاوەڕ ێی دەسەەەەەەەە ت پ ێ کرد نی خ ێرای لەنەەەەاو برد نی م یری گەورە و
هەڵوەشەەەەەەاندنەوەی سەەەەەەوپاکەی و دانانی دەسەەەەەەەاڵتدارێکی زاڵم و توندوتیێی
عوسمانی بین.
مامۆ ستا عەبدولفەتاح عەلی یەحیا هە ستی بە مەتر سی باوەڕکردن کردووە بە
مەبەسەەەتەکانی ڕەزا پاشەەەا چونکە لەگەڵ سەەەووربوونی خۆی و موکریانیدا بۆ بە
خائین کردنی خەتێ و چۆڕبیکردنی هەوڵ بۆ ئەوەی خیانەتەکەی بسەەەەەلمێنن
وەک جیوەی بزێو وایە و هەر دەڵێی خەتێ بە ڕەگی قووڵ و بەهێزەوە ،لە
سەەەردەمی لوێتییەوە لە سەەەر خیانەت و دینفرۆشەەی ڕەگی داکوتاوە و هەر بۆ
خیانەتکردن لە ڕەواندز بوو بە سەەەەەەەرپەرشەەەەەەتیاری فەتواکە و زیادەڕەوی لەم
بوارەدا وای لێ کردم بپرسەەەم ئاخۆ ش هۆکارێل ئەو خائینە دینفرۆشەەەەی لەوە
وەسەەەەتاندووە بەران ەر ئەو هەموو ڕێز و پلەوپایە بەرزەی لە ڕەواندز هەی وون،
خیانەت لە والییەکانی بە دا نەکات مامۆستا عەبدولفەتاح هەوڵی داوە فریای
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ئەوە بکەوێ کە خیەانەتی خەتێ لە دیوار دەنەخشەەەەەەەێنێ و لە لپەڕە 142ی
بەشەەەەەەەی یەکەمی گوتارەکەیدا ،لە ژمارە 52ی کارواندا لە پێنج دێیدا هاتۆتە
سەر ڕەتکردنەوەی ئەو باسە و دەڵێ:

«ئەو قسەەەانە لە بەردەم شەەەیکردنەوە و ڕەخنەی مێێووییدا خۆ ناگرن
چونکە میر لە ئەەەابی  1836خۆی بە دەسەەەەەەەتەوە دا و بردیەەەان بۆ
ئیسەەتەن وڵ ،بەاڵم ڕەشەەید پاشەەا لە کانوونی دووەمی  1837مردووە و
پێنج مەەانەەگ بەشەەەەەەەی ئەوەی کردووە لەگەڵ میردا بگەنە ئەنجەەامی
لێکحەەاڵی وون و فەرمەەانی پەەاشەەەەەەەەایەەانەی پێ بەەدرێ .ئەگەر دەوڵەتی
عوسەەەەەەەمانی نیەتی لەگەڵیدا پاک بوایە ،پێویسەەەەەەەتی نەدەکرد هەر لە
بنەڕەتەوە ،دوای خۆبەدەستەوەدانی ،بۆ ئیستەن ووڵ داوا بکرێ».
یەکەم سەەەرنج لە سەەەر ئەم بەرپەرچدانەوەیە ئەوەیە کە لە سەەەر قسەەەیەکی
«د .عەبدولعەزیز سەەەلێمان نەوار»ە و لە پەراوێزی ژمارە 54ی کۆتایی لپەڕە
142ی گۆڤاری کاروانی ژمارە  52ئاماژەی پێ کراوە نەک لە سەر کتێ ەکەی
موکریەانی ئەگەرچی نەاوەڕۆکی قسەەەەەەەە گوازراوەکەی د .عەبەدولعەزیز لەگەڵ
کتێ ەکەی موکریانیدا یەک دێتەوە و بە پێی ڕواڵەت ،پێم وابێ هەر لەوێشەوە
وەرگیراوە چونکە موکر یانی پێش د .عە بدولعەزیز بووە بەاڵم لە سەەەەەەەەر ئەو
بۆچوونە سەەەەوور نیم چونکە کتێ ەکەی عەبدولعەزیزم ل نییە .دیسەەەەان گومان
دەبەم ،گومانێل کە لە سەەەەەر پێداویسەەەەتییەکان هەڵچندراوە عەبدولعەزیز کە
لەم بابەتەدا خۆی لە باسەەەەەەی موکریانی لداوە ڕەنگدانەوەی ئەو توندییەیە کە
بەران ەر خەتێ بوویەتی چونکە تاوان ارکردنی خەتێ بە خیانەت یەکەم جار لە
موکریەەانییەوە بووە کە لەو بوارەدا پێش هەمووان کەوتۆتەوە و چی پێ کراوە
کردوویەتی بۆ ئەوەی خیانەتەکەی بە سەەەردا بسەەەپێنێ ،بۆیە مەیلی مامۆسەەتا
عەبدولفەتاح بۆ ئەوە چووە باسەەەێل بداتە پاڵ موکریانی وەک پینەی سەەەپی بە
شەوەزەنگەوە دیارە لە باسی خەتێ و فەتوا نەگ ەتەکەیدا.
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ماو ەی پێنج مانگی نێوان ڕێکەوتنەکە و مردنی ڕەشەەەەید پاشەەەەا ،بۆ ئاشەەەەتەوایی
دوای جەنگ و شەەەەەەەەڕ ماوەیەکی پێوانەیی کورتە بە پێوانەی نیوەی یەکەمی
سەەەەەەەەدەی نۆزدەیەم و ڕۆژانێەەەل بە دەعوەت و مزگێنی و مێوانەەەداری و
خۆئامادەکردن بۆ دوای سەەەەفەری میر ،تا ئاسەەەتی دڵنیابوون بە سەەەەر دەچن و
دوای ئەوە ئامادە سازی سەفەری سواری دێت بە ڕێیەکدا کە نە کورتە و نە
خۆشەەەەە ...ئەوجا ڕۆژانی پێشەەەەوازیکردن و ڕێوڕەسەەەەمی مێوانداری و فەرمان و
شەەەەەەەتگەلێ کە ماوەیان دەوێ و بە خەیاڵمدا نایەن لە بابی عالی تێدەپەڕن و
هەموو ئەوانەب بە پێی موکریانی و سەەەەەەەەرچاوەکە ڕوویان داوە و مامۆسەەەەەەەتا
عەبدولفەتاح خۆی لە پەراوێزەکەدا باسەەەەەەەی کردووە .جا ئەگەر ئەو ماوەیە بۆ
ئەو لسەەتە درێێەی هۆکاری دواخسەەتن زۆر بێ ،لە هەموو ماوەیەک زیاترە کە
پێویست بە لەناوبردنی میر بکا ئەگەر لە سەرەتاوە دەستنیشان کرابێ .ئەوەی
مەسەلەکە ڕوونتر دەکاتەوە لەناوبردنەکە خۆیەتی کە پتر لە یەک ساڵ دوای
مردنی ڕەشەەید پاشەەا بووە و لە لپەڕە 142ی ناوبراوی کارواندا و لە ناوەڕۆکی
گوتارەکەی مامۆسەەەەەەەتا عەبدولفەتاحدا هاتووە کە میر سەەەەەەەاڵی  1838لە ڕێی
گەڕانەوەیدا بەرەو ڕەواندز لەناوبراوە ...زانی شمان کە ڕە شید پا شا لە سەرەتای
 1837مردووە .جا ئەگەر ئەو هەوڵەی والی بە دا نەبێ بۆ تێکدانی پالنەکەی
دوژمنە هەرە سەەەەرسەەەەختەکەی ،کە موکریانی باسەەەی کردووە ،چی بووە هۆی
ئەو دواکەوتنە بە هەرحاڵ ،بۆ سەەەەەەوڵتانی عوسەەەەەەمانی پاکانە ناکەین و ئەگەر
هەوڵەکانی والیی بە دا لەگەڵ هەوای نەفسەەەەەەەیدا ڕێل نەهات ا یا شەەەەەەەتی تر
ختووکەی هەسەەتی نەدابا دەسەەتی بۆ ئەو کارە وەحشەەیگەراییە دژە شەەەرەئ و
چاکەخوازییە نەدەبرد بەاڵم ئەوەی لە بارەی ئەو سڵە زیادەیەوە دەمانوەستێنێ
 دوای مردنی ڕەشەەەەەەەید پاشەەەەەەەا  -ئەوەیە هیچ جێیەکی ئامادەکراو لە بیرینووسەر و خوێنەردا نامێنێ ئەگەر ئەو پێنج مانگەی کە مامۆستا عەبدولفەتاح
بە بەسەەەەی زانیوە (بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ میر و پێدانی فەرمانی پاشەەەەایەتی) جێی
باوەڕمان بێ.
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من لەگەڵ لۆژیکی گوتارەکە خۆیدا ئەوە دەڵێم :ڕازی نابێ ساڵێکی تەواو دوای
مردنی ڕەزا پا شا بە کاتێکی پێوی ست بزانم بۆ جێ ەجێکردنی کو شتنی میر کە
دوو سەەەەەەەاڵ بووە پیالن بۆ داڕێێراوە کەچی پێنج مانگ ئەوەندە بەرین بۆتەوە
بەشی ئاشتەوایی و جەنجاڵی ڕەواندز و سەفەر بۆ ئەستانە و دیداری سوڵتان و
دەرچوونی مەرسەەەەەووم و فەرمان شەەەەەتی لەو بابەتانە بکا و دەزانین بەقاڵێل یا
کوتاڵفرۆشەەەێکی ڕەواندز نەیدەتوانی لە ماوەی دوو مانگ کەمتردا سەەەەفەرێکی
بە دا بۆ کیین و فرۆشەەەەەەەتن بکات و ئەگەر بۆ کیینیی شەەەەەەەتومەک خۆی بۆ
سەەەفەری ئیسەەتەن وڵیش کۆ کردبایەتەوە و لە گەڕانەوەدا بچووبایەتە سەەیواس،
کە میری لە گەڕانەوەدا لێ کوژرا ،بە لی کەمەوە پێنج مەەانگی دەبرد ...لەو
ڕۆژگارەدا سەەەەەەەەفەری حەو بە چوون و هاتنەوەوە و بێ هیچ ئاشەەەەەەەتەوایی و
مەرسووم و مێواندارییەک ،بە لی کەمەوە ساڵێکی دەخایاند.
نیازمان نییە مێێووی عوسمانییەکان لەو بارەیەوە بنووسینەوە کە پەیوەندی بە
ئیمەەاراتە کوردییەکەەانەوە هەیە تەەا بە قوواڵییەەدا ڕۆبچین و بە ڕەهەنەەدەکەەانەەدا
بگەڕێین و بە دوای باسەەەەی لەوە درێێتردا چنگەکیێ بکەین کە لە پێویسەەەەتی
وردەکەەەاری فەتوایەک زیەەەاد بێ کە مەلیەک لە بەەەارودۆخێکی زانەەەدراودا
دەریکردووە .هیچ یەکێ لە ئێمەب بێتاوانکردن یا تۆمەت ارکردنی بە خیانەتی
مەزن بە شەەەەەەەێوەیەک لە ئەسەەەەەەەتۆ نەگرتووە کە بەڵێنەەدەرێەەل بۆ ئەوەی لە
کارەکەیدا ئیفالس نەکات ئەرکی تەواوکردنی بینایەک لە کاتێکی دیاریکراودا
لە ئەسەەەەەەەتۆ دەگرێ و حەقیقەتیش نێچیری لێکۆڵەرەوەیە وەک نێچیری
ئیمانداریشەەەەە یا وەک دەبێ نێچیریان بێ ،لە هاوکێشەەەەەی بێتاوانی و تاوان اری
خەتێشەەدا ،چاومان دانەپۆشەەراوە تا ئەو جیاوازییە گەورەیە نەبینین کە لە نێوان
خیانەت و دڵسەەەەەۆزیدا ،لە ئاگایی نەتەوایەتیماندا چونکە بێتاوانییەکەی بۆ تۆ و
بۆ من و بۆ هەموو کورد مێدەبەخشەەەەەەە و بەڵگەی ڕاسەەەەەەتی بییارەکەی میری
گەورەیە و دیارە کورت ین نەبووە و ورەی نەڕووخاوە و چەندین سەەەاڵ بەران ەر
خۆفرۆشەەەەەەەی سەەەەەەەەرۆکی فەتوادەری ئیمەەەارەتەکەی گێەەەل نەبووە تەەەا هەەەاتنی
عو سمانییەکان لە سەردەمی داوود پا شادا ،بەاڵم ئەگەر خیانەتی کردبێ ،جگە
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لەوەی شەەەەەەەێوا ندنی زا نایەکی گەورەیە کە زا نای گەورەی کورد و ناکورد لە
ماوەی دەیان سەەاڵدا لە بەر دەسەەتی پێگەیشەەتوون ،مۆرێکی شەەەرمەزاریشەەە بە
تەوێڵی هەموو چرکەیەکی تەمەنی ئیمەەەارەتەکەی میری گەورەوە کە خەتێ
ت یا یدا فەتوادەر بووە و نە میر لێی دەر باز بووە نە ئەحمەدی برای و نە هیچ
کەس لەوانەی دوور یا نزیل پەیوەندییان بە دەسەەەەەاڵتەکەوە بووە و تەنانەت
سەەەەەەەەرجەمی کوردیش دەگرێتەوە کە دوای فەتواکەب ،هە تا مردنی ،هەموو
شەەەەەەتێکیان بۆ دابین کردووە .قوتابخانەکەشەەەەەەی وەک خۆی بە خوێندکارانەوە
مەەەایەوە و نەەەاوی لە سەەەەەەەەرەوەی گومەەەانەوە بوو تەەەا ئەو کەەەاتەی کتێ ەکەی
«موکریەەەانی» ڕەحمەتی باڵو بووەوە ،حەەەاجی قەەەادری کۆیی و حەەەاجی مەل
عەبدواڵی جەلی ،لە کاتی خوێندنیاندا پێکەوە لە باڵەک ،قوتابی ئەو بوون و
پێش ئەوانیش مامۆسەەەەەەتاکەیان حاجی مەل ئەسەەەەەەعەدی جەلی ،باوکی حاجی
عەبدواڵی جەلی ،وەک لە هەندێ حاشییەدا دەردەکەوێ و نووسیویەتی کە لە
قوتابخانەی خەتێ لە شەەەقاڵوە نووسەەراوە ،لە قوتابخانە هاوینییەکەی خەتێ ،لە
شەقاڵوە خوێندوویەتی.
کەەەاتێ بە دوای ئەو بەەەاسەەەەەەەەەانەدا لە دوو تەەەای تەرازووی تۆمەت ەەەارکردن و
بێتاوانکردندا دەچم ،دەزانم پێویسەەتە بابەتیانە بم و لە هەردوو سەەەرەوە دووی
ڕاسەەەەتی بکەووم و خزان بە لی چنینەوەی ئاو خااڵنەدا کە بۆ تاوان ارکردن یا
بێتاوانکردن دە ست دەدەن و بە پێی ئارەزوو و خوا ستن ،وەک بۆ زەید ڕا ستە
بۆ عەمریش هەر ڕاسەەەەەەەتە بەاڵم کەمتر دەکەوێتە بەردەم هەڕەشەەەەەەەەی
بەتەڵەبوونەوە چونکە بە چاوی کراوەوە دەی ینم و لە دەمارەکاندا هەسەەەەەەت بە
بزاوتنی ئارەزوو دەکەم و لە بۆچووندا ئاشکرای دەکەم.
ئەگەر بە خوێنەر بڵێم ئینسەەەەەەەائ نییە و لە بەرژەوەندی نەتەوەییشەەەەەەەدا نییە
پەرۆشەەەەەەەی لێکۆڵەری کورد بۆ تۆمەت ەەارکردنی خەتێ لەوە زیەەاتر بێ ئەگەر
«عەلی مەردان»ی مەرحووم تۆمەت ار بێ لەبەر ئەوەی کارە ساتەکە بۆ خەتێ
و میریی گەورە زەرەری زۆر زیاترە و شەەەەەەتێکم گوت کە ئەرکی نەتەوایەتی و
وابەسەەتەبوون بە ڕاسەەتییەوە دەیسەەەپێنن و بەرچاوڕوونییەکیشەەی تێدایە ئەوەب
34

ئەوەیە کە سەەەەپاندنی ئەو خیانەتە نە شەەەیرنایەتی شەەەەکرە نە شەەەاگەشەەەکەی
سەرکەوتنی تێدایە ئەوجا ئەگەر هەردوو تای خیانەت و بەرائەت بەران ەر بن
دەبێ لیەنی بەرائەتەکە بین جا تۆمەت ار زانایەکی کورد بێ یا گۆرانی ێێێکی
بولگاری یا هەر بەشەرێکی تر بێ.
بە دڵێکی ئەەەەاسەەەەەەەوودەوە دەڵێم ئەوەی لەو فەتوایەدا ڕووی دا ،ئەوەیە بە
ڕەزامەندی میر بووە و دواییش بە ڕەزامەندی هەمووان ئاشەەەەەەەتەوایی کراوە و
مستەفا ڕەزا پاشاب لە هەرچییەکی گوتوویەتی ڕاستگۆ بووە و لە ژیانی خۆیدا
گشەەەەەت بەڵێنەکانی بەجێ گەیاندووە و میریش ئەوەندە گێل یا افڵ یا بێتوانا
نەبووە وەک دەردەکەوێ و وەک منداڵێل بە زۆر بی ەنە بەر خوێندن ،خۆی
بە دەسەەەەەەەتی خ یانەتی خەتێوە نەداوە .میریش لە بەردەم جەبەرووتی خەت ێدا
بێئیرادە بووبێ ،چەند زێدەڕۆیی لە ڕۆڵی زانای ئاینی بکرێ ،لۆژیل قەبووڵی
ناکات.
لە ڕاسەەتیدا میر ،لە سەەەرەتای دەسەەەاڵتیدا ئی ن ئادەمی زانای وەک بەرپرسەەی
فەتوا دانا و دوای ئەوپەڕی دوو سەەەەاڵ بۆ هۆی ناتەبایی بۆچوونیانەوە وەلی نا
و بە زۆر لە «وەڵزێ» ماڵنشینی کرد .ئەوەب ئی ن ئادەم خۆی لە دەستنووسی
«سەەەەەلسەەەەەلة الذهب»ی 1234دا نووسەەەەەیویەتی .ئی ن ئادەمیش پلەوپایەیەکی
زانسەەەەەەەتی و ئەدەبی شەەەەەەەۆرەتێکی وای هەبوو ،ڕێی پێ دەدا بەران ەر ناڕەوایی
بوەستێتەوە کە سەد خەتێ نەیاندەتوانی بەرەوڕووی ب نەوە و لە سەر ئەوەشەوە
مەەامۆسەەەەەەەتەەای خەتێ و چەنەەدین زانەەای گەورەی تر بوو و یەکێ بووە لە زانەا
ناودارەکانی سەەەرجەمی ئیسەەالم کە نووسەەینی لە بوارە جیاوازەکانی ئیسەەالمی و
عارەبیدا ئەوەندە زۆرن لە عەقڵدا جێیان نابێتەوە.
ئەو ناکۆکییەشەەەی کەوتە نێوانیانەوە نەدەگەیشەەەتە هەزاریەکی فەتواکەی خەتێ
کە دەڵێن دەسەەەاڵتی لە سەەەر وەسەەتابوو و ئەویش ئەو میرە بوو کە دوو مامی
خۆی لە سەرەتای دە سەاڵتیەوە کو شت بۆ ئەوەی لە مەتر سییان دەرباز بێ و
دەشەەەیەویسەەەت دەوڵەتێکی بەهێز دامەزرێنێ .توندوتیێی میر لە ئاسەەەتێکدا بوو
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فەرمانی کوشەەەەتنی یەحایا بەگی مامی و عوسەەەەمان بەگی کوڕی لە کاتێکدا دا،
کە لی خۆی بەند کرابوون و ماوەی شەو و ڕۆژێل تەرمیان بە هەڵواسراوی
مەەەانەوە و دوایی بە لی گۆڕی «تەمر خەەەان»ی مەەەامیەوە کە ئەویش لە
بەندیخانە ،بە تاریکەشەەەەەو خنکێندرا ،بنێێرێن (تەماشەەەەای لپەڕە 33 - 30ی
کتێ ەکەی مەرحووم موکریانی بکە).
میر ،سەری بە سەر و ئەمال و ئەولی هەموو سەرگەورەیەکی خۆبەگەورەزانی
ناوچەکەی خۆیدا کێشەەەەەا و لە بەلداخسەەەەەتنی شەەەەەەڕی نەیارەکانیدا ئەوپەڕی
توندوت یێی بەکار دەهێنا تا گەیشەەەەەەەتە ئەوەی لە ئەنجامدا پێکدادان لە نێوان
خۆی سوپای خودی سوڵتاندا قەوما و لە یەک جار زیاتر ڕووبەڕووی بووەوە و
خەتێ و ەیری خەتێ لە زاناکانی کورد لەو سەەەەەەەەردەمەدا ئەو ڕووداوانەیان
دیوە و نە هیچیەەان کردووە و نە نەەاڕەزاییشەەەەەەەیەەان دەربییوە .ئیتر ئەو نکێنییە
شەەەەەەەەیتەەانییە چی بووە لە شەەەەەەەەو و ڕۆژێکەەدا وای لە خەتێ کردووە ب ێ بە
زەبەلحێل ڕۆژگار و شەەەەەوێن و دەسەەەەەەاڵتی بۆ بلوێن تا فەتواکەی بە ئەعوزو
دەست پێ بکات
ئەوەی لە لیەن تاوان ارکەرانەوە دەدرێتە پاڵ خەتێ بە شێوەیەک کاریگەری
لە سەەەەەەر عەقڵ و ڕۆح هەیە ئیرادەی دەربازبوون و خۆشەەەەەەویسەەەەەتی ژیان لە
پیاوێکی وەک میر دەسەەەەەێننەوە کە تەمەنی خۆی بە دەسەەەەەەاڵتداری و حەزی
زاڵ وون و یەک وونی بەڕێ کردووە و نەک هەر ئیمارەتەکە ،ئەوە شەەەەەەەتێکە بۆ
هەەیەەچ پەەێەەیەم ە ەرێەەکەەیەەش لە پەەێەەش خەتەەێەەەەدا هەڵەەنەکەوتەەووە و تەنەەەەانەت
«ڕاسەەە ۆتین»یش لە جادوو و دوورخسەەەتنەوەی جنۆکان شەەەکسەەەتی تێدا هێنا!
ڕازی وون بە بوونی هێزێکی ئاوها لە کەسێکی بێ ئەس ابی تێکشکاندن بەران ەر
کە سێل کە خۆی تێک شکێنەر بێ ،شتێکە مرۆ چەند هۆ شی خۆی لەگەڵیدا
ڕابێنێ ،ناچێتە عەقڵەوە.
ئەگەر مەحاڵ بۆ ئەوە بێنینەوە و بڵێن میر نەیتوانیەوە بە ئاشەەەەەەەکرا لە ڕووی
خەتێ بوەسەەەەەەەتێ ،ئەی نە یدەتوانی پیالنی لە ناوبردنی ،بە جۆرێ لە جۆرە کان
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دابنێ و بە شێوەیەک لە شێوەکان بیفەوتێنێ ئەگەر میر توانای تێک شکاندنی
لەشکری سوڵتانی بووبێ ،وەک ئەوانەی مافی ئەو فەتوایە لە خەتێ دەسێننەوە
لە سەەەر ئەوە سەەوورن کە خیانەتکاری کرێگرتە بووە ،باسەەی دەکەن ئەی چاوە
سا ەکەی میر کوێر ب وو تا ئەو خیانەتە ئاشکرایە نەبینێ و هەوڵێکی ڕەحمانی
یا شەیتانی بۆ دەربازبوونی ئیمارەتەکەی لەو جۆاڵییکەر5ە بێ لقە بدا
پێ دەچێ مەیلی بە خەەائینکردنی خەتێ لی ئەوانەی کە دەیەەانەوێ خەەائین
بووبێ ،بە لی ئەوەدا دەچێ کە پیاوانی ئاین (مەلکان) وا پیشەەەان بدەن کە تا
ئەەاسەەەەەەەتێکی زۆر کەەاریگەرییەەان لە سەەەەەەەەر ڕووداوە گەورەکەەان هەبووە و ئەو
بۆچوونەیان ڕاستە کە میر و سوپاکەی و براکانی و خەڵکەکە بەران ەر فەتواکە
ئیرادەیان سی بووە و بێدەسەاڵتانە بەران ەر کارەساتێل ڕاوەستاوون ئەگەر ئەو
فەتوایە نەبوایە دەکرا خۆیانی لێ لبدەن! سەەەەەەەەرجەمی ئەم بۆچوونانە جگە لە
خەیاڵ هیچی تر نین و شتی گرنگیش لە وردەکارییەکانیدا هەر خەیاڵن.
زۆربەی هەرە زۆری مەلکان لە خەڵکی ڕەشەەەوڕووتی خەلقەندەی خوا بوون و
مەژی و مەمرە بەڕێوە دەچوون و توانای ئەوەیان نەبوو گاریگەرییان لە سەەەەر
کەەاروبەەاری میران و گەورەپیەەاوان هەبێ و جگە لە قسەەەەەەەەکردن لە بەەازنەی
وانەگوتنەوەی مزگەوت و هەندێ کێشە و کاروباری خەڵل کە پرسیاریان لێ
دەکرا ،شەەەەەەتێکی تریان نەبوو ،ئەوجا خەڵل سەەەەەەەردانی دادگاکانیان دەکرد و
مەلکانیش دەبوو ماوەی زۆر چاوەڕوان بن تا یەکێ بێ و پرسەەەەیاری لە بارەی
تەاڵق و میراتی و هاوسەرگیری نێوان فاڵن و فیسارەوە لێ بکات ،کە دوو جار
شیری ژنێکیان خواردووە .لەو سااڵنەی دواییشدا بارودۆخی ژیانیان گۆڕانی بە
سەەەردا هات تا ئەوەی کە بیسەەتم مانگانەی یەکێکیان ،کە دەمناسەەی ،نزیکەی
دوو سەەەەد دیناری مانگانەیە ،وەک نوکتەی نزیل لە ڕاسەەەتییەوە گوتم ئەگەر
مەعاشەەەەکەی بە زانسەەەتەکەی پێوانە بکرێ ،ئەو پارەیە یەکجار زۆرە و ئەگەر
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بە گوێرەی نەزانینیشەەەەەەەی بێ ،ئەو پارەیە یەکجار کەمە .هەر ئاوهاب بە بێ
کاریگەری لە سەر ڕووداوەکان ،لە جێی خۆیاندا مانەوە.
لەم لیەنەوە قسەەەەەەان درێێ ناکەینەوە چونکە بێ ئەنجامە و باسەەەەەەی پلەوپایەی
شێخو ئی سالم و شێخو ئەزهەر و موفتی شاری قودس و قازی شەرن (لە
سەردەمی عوسمانی و پێشتردا) ناکەین چونکە ئەوانە تاکی فەرمان ەر بوون و
ڕەفتاریان لە شەەەەەەتێکەوە بۆ شەەەەەەتێکی تر جیاواز بوو بەاڵم ئەوەی لەم بابەتەدا
گرنگە باسی یەکێکە لەو زانا هەرە هەڵکەوتووانەی زەمان و شوێن لە وێنەیانی
نەدیوە و پلەوپایەی زانسەەەەەتییان و ڕواڵەتی ڕاسەەەەەتییان ڕێی بۆ خۆب کردوون
ڕێزی خەڵل بە دەست بێنن و دەسەاڵتیش حی سابیان بۆ بکا ،زۆربەی ئەوانە
دوور لە دەسەەەەەەەەاڵت لە لدێەەدا ژیەەاوون و مەگەر بە دەگمەن دەنەەا لەگەڵ
دەسەەەاڵتدا یەکتریشەەیان نەدیوە .بەاڵم ئەوانەی لە شەەاردا ژیاوون ،ئاسەەایی بوو
هاتوچۆیان لەگەڵ قائیمقام و پارێزگار و والی (سەەەەەەەەردەمی عوسەەەەەەەمانیدا) و
فەرمان ەری گەورەی لەو بابەتانەدا بووبێ و ئەوەب جێی سەەرسەوڕمان نەبووە
و ڕەنگە بە دەگمەنیش بێ ڕووی دابێ حکوومەت هانای بۆ بردبن و ئەوانیش
لە بەرژەوەندی خەڵکدا بە دەنگییەوە چووبن تا شەەەەەەڕێکیان لێ دوور بخەنەوە.
ئەوەندەی من بزانم هیچ کام لەو زانایانە سەریان بۆ دەسەاڵت شۆڕ نەکردووە
مەگەر بەرژەوەندییەکی شەرعی لە سەرشۆڕکردنەکەدا بووبێ یەکێ لەوانە بە
تای ەتی دەنا سم ،کە پێوی ست بە ناوهێنانی ناکات ،حکوومەت هەموو هەوڵێکی
لەگەڵیدا دا بۆ ئەوەی فەتوای جیکاد لە مایسەەەەەی 1961دا بدات بەاڵم ئەو لە
بەر هۆیەک کە بە ئاشەەەەەەەکرا باسەەەەەەەی کرد ،ڕازی نەبوو ،هۆیەکەب ئەوە بوو
حکوومەت باو لە خەمر و شتی حەرام وەردەگرێ.
ئەو نامەیەی نادر شەەەەەای ئەفشەەەەەار بە بیری خوێنەر دەهێنمەوە کە بۆ شەەەەەێخ
حەسەەەەەەەەن گڵەزەردەیی نەەەاردبوو لەگەڵ وەاڵمەکەی ئەمیەەەان کە وێنەیەکی
ڕاسەەەەەتگۆی هەڵوێسەەەەەتی پیاوی ئاینییان تێدایە لە ڕۆژی تاقیکردنەوەدا .ئەگەر
یەکێ لەوانە بە هۆی لێکاتوویی و کەسەەایەتی بەهێزیەوە گەیشەەتە ئەو ئاسەەتەی
پیاوانی دنیا ڕێزی بگرن و دەسەەەەەەەتی ماش بکەن ،ویێدان ڕێ نادات لە هەموو
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بارێکدا بۆ دواکەوتوویی بگێیدرێتەوە .جێی سەەەەەەەەرسەەەەەەەوڕمان نییە سەەەەەەەوڵتان
عەبدولحەمید ،کاک ئەحمەدی ئەوەندە بە لوە مەزن بێ تەنانەت باسەەەەەەەی
ئەوەب بکرێ کە بووە بە موریدی .ئەو سوڵتانە هەر خۆی بوو کە ڕازی نەبوو
فەلەسەەەەتین بە جووەکان بفرۆشەەەەێ ئەگەرچی زۆر پێویسەەەەتی بەو میقدارە پارە
زۆرەب هەبەەوو کە لە بەرانە ەردا پەەێەەیەەەەان دەدا .یەکەەێ لە کەەچەکەەەەانەەی ،لە
بیرەوەرییە کانی خۆ یدا ناوی «مەشەەەەەەەفەقە»ی بیر هاتۆتەوە کە دایکی دوای
هاوسەەەەەرگیری لە سەەەەوڵتان لێی نراوە ،ئەوەب لەوەوە بووە کە سەەەەوڵتان داوای
کردووە لپەڕەیەکی قورئان بکرێتەوە ،تیایدا دواوشە «مشفوق» بووە.
لەگەڵ لۆژیل و پێوانەکاریدا ڕا ست نایەتەوە کوفری ڕەها بە ئاین بدرێتە پاڵ
دەسەەەەەاڵتداری عوسەەەەمانی هەر بۆ ئەوەی ڕاسەەەەتگۆیی مسەەەەتەفا ڕەزا پاشەەەەا و
فەرمانەکەی سوڵتان مەحموود ڕەت بکرێنەوە و خۆبەدەستەوەدانی ڕەهاب بۆ
دین بدرێتە پاڵ میری گەورە تا سەر بۆ فەتوایەک شۆڕ بکات کە خەتێیەکی
خائین ،کە دەکرا کەوڵی ب کات و بیکوڵێنێ ،دەریکردووە .باسەەەەەەەی ئەوەب کە
ڕەشەخەڵکەکەی کورد لە ژێر کاریگەری دیندا بوونە و ئەوەب هۆکار بووە بۆ
فیرعەونایەتی خەتێ و بێدەنگ وونی میر ،دوورکەوتنەوەیەکی زۆرە لە ڕاستییەوە
چونکە وابەسەەەەەەەتەیی خەڵکەکە بە دینەوە لە بەجێگەیەەانەەدنی فەرزی دینی و
ئەرکەکانی تێنەپەڕاندووە تا بگاتە دەستوەردان لە سیاسەتی دەسەاڵتدارێتی و
باوەڕیش ناکەین میر لە هیچ بییارێکدا دادپەروەرانە بووبێ یا نادادپەروەرانە
پەنای بۆ ڕای گشەەەەەەەتی بردبێ و باوەڕیش ناکرێ ڕەشەەەەەەەەخەڵکە کاسەەەەەەەب و
ڕەنج ەرەکانی شەەار و دێ لەبەر ئەوە دڵیان بە ڕێکەوتنی نێوان سەەوپای میر و
سەەەوپای عوسەەەمانی خۆب بووبێ دوایی ماڵوێرانی و کاولکاری و کوشەەەتاری بە
دوادا بێ.
لە ڕاسەەتیدا میرانی کورد وەک هەر دەسەەەاڵتدارێکی نەتەوەکانی تر حیسەەابیان
بۆ بۆچوونی ڕەشەەەەەخەڵکەکە نەکردووە مەگەر بەشەەەەی ئەوەی لە جەنگ یا لە
ئاشەەەتیدا چەندیان کەڵل بۆیان دەبێ ،ئەوەب کاریگەری لە سەەەەر ئەو خەڵکە
دەبوو کە لە شەەەەەەەتی چەاوەڕوانکراودا پرسەەەەەەەیەان پێ نەدەکرا لەبەر ئەوەی بۆ
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هەڵگیرسەەەەەەەەانی جەنەەگ بەپەرۆشەەەەەەەەوە نەبوون .بەاڵم ئەوەی هەموو خەڵکی
ئیمارەتێل دوعای سەەەەەەەەرکەوتنیان بۆ سەەەەەەەوپای میرەکەیان دەکرد ،هۆکاری
سەەەەەەرەکی ئەوە بووە کە تێکشەەەەەکانی سەەەەەوپاکە دەبووە هۆی وێران وونی ماڵ و
نە مانی هەموو یان .خەڵکی با بان کە کورد بوون ،پێ یان خۆب بوو سەەەەەەەۆران
بدۆڕێ و خەڵکی سۆرانیش کە کورد بوون پێیان خۆب بوو بابان تێک شکێ.
هیچ گومانی تێدا نییە فەتواکەی خەتێ ،ئەگەر بە ڕەزامەندی میر بووبێ یان
نا ،بۆ ڕەشەەەەە خەڵکەکە فێنکاییەک بوو و لە سەەەەەر دڵیان نیشەەەەت چونکە ڕێی
خوێنیشەەتنیانی گرت و نامووس و سەەەرمایەیانی پاراسەەت و ئەگەر تۆب ،ئەی
خوێنەر ،یەکێ بوویتایە لە دانیشەەتوانی ئەو سەەەردەمەی ڕەواندز هەمانی ئاواتی
ئەوانت دەخواسەەت .لەم ڕۆژگارەشەەتدا ،دوای ئەوەی گەیشەەتوویتەتە سەەەردەمی
گەڕان بە ئاسمانەکاندا ،ئەگەر بکەویتە بارودۆخی ئەوانەوە هەمان ئەو ئاواتەی
ئەوان دەخوازیت.
ئەوە دەڵێم و دەزانم سەەەەەەلمەتی نەتەوەیی لەوە بەرزتر و ڕاسەەەەەتتر و گرنگترە
پێوەرەکانی سەەەەەەلمەتییەکەی لە بەر خاتری سەەەەەەلمەتی کاتیی بەشەەەەەێکی لە
ئاڕاستەی خۆی لبدا چونکە ئەوەب دەزانم بەرەوڕوو کردنەوەی هەر بەشێکی
ئەو گشتە بەران ەر مەترسی لەناوچوون خەسارەتی بەشێکی گشتە.
دەبێتە جۆرە کفرکردنێل بە مێێوو ئەگەر بێم لە میرە کوردەکان ب وورم کە
لێکدابیان و شەڕی یەکتر و ملمالنێی یەکتریان کردووە ،ئەوجا گلەیی ئەوەیان
لێ بکەم کە واز یان لە تاقیکردنەوەی جەنگ یل هێ ناوە کە لە باشەەەەەەەترین یا
خراپترین باردا جەنگێکی دۆڕاو بووە .هەر دەڵێی ئەگەر لە شەەەەەەەەڕی ناوخۆ و
یەکترکوشەەەەەەەتن لێیەەان ب وورم دوایی گلەیی ئەوەیەەان لێ بکەم کە خۆیەەان لە
شەەەەەەەەڕێکی دۆڕاوی وەک ئەوەی ڕەوا ندز لداوە کە فەتوایەک بە ئیزنی میر
ڕایگرتووە ،دەبم بەوەی دژی بنەمەەایەک بم بۆ مەەاڵوێرانی مێێوویی کورد لە
ڕۆژگاری کۆرشی مەزنەوە بۆ کورد نووسراوە.
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قسەەەەەشەەەەم لە بارەی لێ وردن لە میرەکان دوای لۆمەکردنیان لە سەەەەەر یەکتر
کوشەەتن ئەوە ناگەیەنێ قسەەەکردن لە سەەەر هەڵەی ئەوان حەرام بکەم بەڵکوو
ئەوە دەگەیەنێ ئەو یەکترکوژییە بە خیەەەەانەتی نەتەوەیی نەزانم ،ئەگەرچی
ناچاربوونی میری گەورە لە دواسەەەەەەەاتدا بۆ ڕازی وون بەرهەمێکی تاڵی شەەەەەەەەڕە
ناوخۆییەکانی پێشەەەەەەتر بووە کە پتر لە بیسەەەەەەت سەەەەەەاڵ درێێەی کێشەەەەەەاوە و
سووتەمەنییەکی تاکی کورد و ماڵی کورد و کشتوکاڵی کورد بووە.
من لە گۆشەەەەەنیگای توێێەرێکەوە ئەو قسەەەەانە دەکەم کە لە سەەەەەرجەمی تابلۆ
مێێووییەکە بیوانێ کە لە ناوەڕا ستی سەدەی نۆزدەدا لە ڕووبەری کورد ستان
بە شێوەیەکی تای ەتی کێشراوە تا خەتێ و ەیری خەتێ وەک یەک ب یندرێن.
لە گۆشەنیگای جیاوازی نێوان تەبایی گشتی و ناتەبایی گشتییەوە  -یا شتێ بە
گشەەتی بچێ -و هەڵسەەەنگاندنی قازانج و زەرەرەوە لە هەردوو حاڵەتەکەدا ئەوە
دەڵێم.
بەاڵم کە ئەو پێوەرە ڕەهایەب دەخەمە حی سابەوە ،ڕا ستییەکی گرنگیش لەبیر
ناکەم ئەگەر تەبایی کورد بەردەوام بوایە هەتا ئێستا دەمایەوە ،ئەوەب ئەوەیە
کە هێزی عوسەەەمانی و شەەەاهەنشەەەاهی و ئەوەی لە ڕووی بەرژەوەندی دەوڵەتی
زلکێزەوە پەیوەنەەدی پێیەەانەوە هەیە ،بە دیەەار تەبەەایی کوردەوە دەسەەەەەەەتەوئەژنۆ
دانەدەنیشەەتن و تەماشەەا بکەن و کەس نەیدەزانی ڕووداوەکان چۆن دەکەونەوە
ئەگەر بەرژەوەندی زلکێزەکان هاوتەری ی قاجارەکان و عوسەەەەەەمانییەکان بوایە.
دیتمان چۆن لە دژی محەمەد عەلی پاشەەا دەسەەتیان وەردا کاتێ بووە هەڕەشەە
لە سەەەر عوسەەمانییەکان و لە بارێکی هاوشەەێوەدا شەەەڕی قەرمیشەەمان لە دژی
ڕووس دیت.
ئەم قسەەەەەەەانە لە سەەەەەەەەر بابەتێل کە ڕووی نەداوە ،بە ناو بازنەیەکی خەیاڵیدا
دەخولێنەوە بەاڵم لێی دەوەشەەەایەوە ڕوو بدات و مافی ئەوەی هەیە بە هۆشەەەی
خوێنەری کورددا تێپەڕێ :یەکێتی بیر کە بنەەا ەی هەموو سەەەەەەەەرکەوتنێکی
گشەەەەتییە ،هەموو دەمێ نابێتە بیانوو بۆ چوونە هەموو شەەەەەڕێکەوە .بە هەرحاڵ
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ئەوە بە سەر چوو و با نەوەی ئێ ستا و داهاتوو لە وانەکانی بگەن و لەو نکێنییە
داخراوەب بگەن کە کۆتایی هەموو شەڕێکی کورد کارەساتە.
لە بەشی یەکەمی کتێ ی «حاجی قادری کۆیی»دا باسی ئەو هۆکارەم کردووە
کە ماوەی نزیکەی  2400سەەەەەەاڵ ،لە دوای ڕووخانی مادەوە ڕێی نەداوە کورد
دەوڵەتی خۆی هەبێ ،ئەوەب شەەەەوێنی کوردسەەەەتان بووە لە نێوان سەەەەێ هێزی
مەزنەەدا ،ئیمپراتۆریەەای ئێران و چەقی هێز لە بەەابەەل و ئەوەی پێی دەگوترێ
هێزی هیلینی (یۆنانی) و ڕۆمانی .ئەوانە لە بازنەیەکی داخراودا دەوریان دابوو
و هەموو ئابووری کوردسەەەەەەەتان وەک ئاوی شەەەەەەەاخەکان بەرەو خاکی ئەوان
دادەچۆڕا.
ئەو ەی لە ماوەی هەزاران سەەەەەەەاڵ ڕووی دا ،ناووم لێ نا لەبەرچوونی ئابووری
کورد و ڕێی نەدا سەەەەەەەەرمایەی کوردی دابمەزرێ کە بنا ەی دەوڵەتە .تۆب
لەبەرچوونی بیر و داهێنەەەان و هەرچییەکی بۆ هێرشەەەەەەەکێنەەەان لە لیەن ئەو
هێزانەوە لەگەڵیاندا دێ ،بخەرە سەەەەەری ...ئەوەشەەەەم گوتووە ئەگەر ئیمارەتێکی
وەک بابان یا سەەەەۆران بە لێدانێکی عوسەەەەمانییەکان یا قاجارییەکان لەناو بچێ،
کەواتە حوکمی لەناوچوونیان لە ڕۆژگاری کۆرشەەەەی مادشەەەەکێنەوە دراوە .تۆب
دەتوانیت بگەڕێیتەوە سەر لپەڕەکانی کتێ ی ناوبراو.
قسەەەەەەەەی ئێرە ئەو کارەسەەەەەەەاتانە ناخولقێنن کە ڕوویان داوە ،بەاڵم وەک هەن
دەیەەانخەەاتە ڕوو و بێئومێەەدیش نەەاخەەاتە دڵەوە بەڵکو چەەاو لە ڕووی واقعێکەەدا
دەکاتەوە هەیە و لە گەلی کوردی دەوێ ،بە تای ەتی لە ڕۆشەەەەەەەن یرەکانی ،بە
هەوڵی بەکەڵل شەەەەەوێنەوارەکەی نەهێڵن و بە گفتوگۆی بەسەەەەەوود ،بە سەەەەەەر
کاریگەرییاندا زاڵ بن.
بەەا بۆ لی کڵۆڵییەکەی خەتێ بگەڕێینەوە و بڵێین ئەوەی خوێنەر لە سەەەەەەەەر
مەەاڵنشەەەەەەەینکردنی ئی ن ئەەادەمەوە لە وەڵزێ لە پێش  1234ەوە خوێنەەدییەوە
دەکاتە ئەوەی مامۆسەەەەەەتا عەبدولفەتاح لە جێیەکی گوتارەکەیدا گوتوویەتی کە
ڕێی تێ دەچێ جێکێشەەەتنی ڕەواندز لە لیەن ئی ن ئادەمەوە بۆ ئەوە بگەڕێتەوە
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لە ڕەفتەەاری خەتێ پەسەەەەەەەەت بووبێ .ئەو ڕۆژەی فیتنەیی فەتواکە پەیەەدا بوو،
بیست ساڵ دەبوو ئی ن ئادەم لە دەرەوەی ڕەواندز نیشتەجێ ب وو .ڕێ بە خۆم
دەدەم بڵێم لێکەەدانەوەی وا بە گومەەان زیەەاتر بە لی بێتەەاوانکردنەەدا دەچێ.
بنەڕەت بێتاوانکردنە و سەەەەەرقاڵکردنیش پێیەوە پێویسەەەەتی بە سەەەەەپاندن هەیە
ئەوەب بە پێی فیقکەەەەەەە و دادگا و سەرجەمی بیر« .حوزنی»ی خوالێخۆب بوو
لە لپەڕە 74ی کتێ ەکەیدا دەڵێ خەتێ لە سێ ەری دەسەاڵتی دەستەجەمعیدا
دەسەەەەەەەەاڵتی لە دەسەەەەەەەت دا و «بە ناچاری گەڕایەوە گوندی خەتێی ناوچەی
هەرووتێ».
بە نەختێ بەگەڕخسەەەەەەتنی مۆخەوە ،پێویسەەەەەەتە پرسەەەەەەیارێل بوورووژێنین :لە
قسەکانی بەڕێز حوزنییەوە زانیمان وشکییەک لە نێوان خەتێ و میر ئەحمەددا
هەبووە ئیتر چی وای لە خەتێ کرد بە درێێایی دەسەەەەەەەەاڵتی میر ئەحمەد لە
ڕەواندز بمێنێ و ئەو دەسەەەەەەەەاڵتەی کە هەی ووە ،لە کوێ لە دەسەەەەەەەتی داوە
هەڵەی موکر یانی لە تاوان ەارکردنی خەتێەدا بەو ڕوونییە و ناحەزایەتی نێوان
خەتێ و میر ئەحمەدیش بچێتە سەەەەەەەەری وامان لێ دەکا چاوەڕوان بین میر
ئەحمەد ،دوای ئەوەی هەواڵی کوشتنی میری گەورەی پێ دەگا ،بیکوژێ نەک
دەسەاڵتی نەهێڵێ .قسەی موکریانی لە بارەی نەهێشتنی دەسەاڵتی خەتێوە لە
سەەەێ ەری دەسەەەەاڵتی دەسەەەتەجەمعیدا ئەوە دەڵێ کە خەتێ لە سەەەەردەمی میر
ئەحمەد و سلێمان بەگیشدا دەسەاڵتی بووە.
مانەوەی خەتێ لە ڕەواندز ماوەی نزیکەی شەب ساڵ دوای لەناوبردنی میری
گەورە ئەوە دەردەخا کە گواسەەەتنەوەی بۆ گوندەکەی خۆی بە ئارەزووی خۆی
بووە نەک بە زۆرەملێی کەس .قوتابخانەکەی هەر پی بوو لە خوێندکار و هەتا
مردیش پلەوپایەی لە ناو خەڵکدا هەر بە بەرزی پارێزراو بوو .ئەوەی ئەمەب
زیەەاتر ڕوون دەکەەاتەوە ئەوەیە کە گۆڕەکەی لە ڕەوانەەدزە نەک لە دێیەکەی
خۆی و نەەەاچێتە عەقڵەوە تەرمەکەی بۆ جێیەک گوازرابێتەوە کە خەڵەکەی
ڕقیەەان لێی بووبێ .ئەوەب دوورە لە کۆتەەاییەکەەانی ژیەەانیەەدا قوتەەابخەەانەکەی لە
گو ندەکەی خۆیەوە بۆ ڕەواندز گواسەەەەەەت ێتەوە ،چونکە ئەوەی لی ئێمە جێگیرە
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ئەوەیە حاجی مەل عە بدواڵ و حاجی قادری هاوڕێی لە کۆ تایی 1270دا بۆ
خوێندن سەەەەەەەەفەری باڵەکیان کردووە لە مزگەوتەکەی خەتێ ،لە گوندەکەی
خۆیدا جێگیر بوون.
ئەگەر بە قسەی مامۆستا عەبدولفەتاح ڕازی بین کە خەتێ 1775 -1772ی
زاینی لەدایل بووە کە دەکاتە 1189 -1189ی کۆچی ،دەبێ لەو کاتەدا کە
حاجی قادر و باپیرم خوێندوویانە ،ئەو لە هەشەەەەەەە تا سەەەەەەەاڵی تێپەڕاندبێ .بۆ
پیرەمێردێکی بەتەمەنی ئاوهاب ئاسەەەەەەان نییە نیشەەەەەەتەجێ وونی بگۆڕێ ئەگەر
نەەەاچەەەار نەبێ .لەو ڕووەوە کە چوونی بۆ ڕەوانەەەدز بۆ وانەگوتنەوە بووە لەوە
بەهێزترە بۆ ڕێزلێنانی تەرمەکەی ب ەنە ڕەواندز.
ئەو شەەەەەەەێوازە توندەی مامۆسەەەەەەەتا عەبدولفەتاح بۆ گرتنی هەر دەلقەیەک بۆ
بێتاوانکردنی خەتێ کرابێتەوە ،ڕایگرتم و لە گەرمی شەەەەەەێوازی دەربیینیدا وای
بۆ چووم کە بە تەواوی بەەاوەڕی وایە بەڵگەهێنەەانەوە بۆ بەخەەائینکردنی خەتێ
دەسەەەەەەەتکەوتی نەتەوەیی و مرۆڤایەتی تێدایە و لە ڕوونی داڕشەەەەەەەتنەکەیەوە بۆ
تەواوکردنی ئەو ئەرکە و قەبووڵکردنی هەر بۆچوون ێل کە تاوان اری دە کا و
ڕەتکردنەوەی هەرچییەکی بێتەەاوانی دەکەەا یەەا بە بێالیەن دەیکێڵێتەوە .ڕادەی
سەەووربوونی لە سەەەر بەخائینکردن لە پرسەەیاری ئاسەەایی تێیپەڕاندووە و دووی
گومان و ڕێتێچوون کەوتووە و پێشەەەتر ئاماژەمان بە هەندێکیان داوە .نموونەی
ئاسەەەەەەەانکاری بۆ تاوان ارکردنی ئەوەیە قسەەەەەەەەیەکی مەرحووم عەباس عەزاوی
هێنەەەاوەتەوە و لە پەراوێزی ژمەەەارە 18ی لپەڕە 151ی بەشەەەەەەەی دووەمی
گوتارەکەیدا دایناوە و دەڵێ:

«مەلی خەتێ بەرماوەخۆری داود پاشەەا بووە و نامەم لە ل هەیە کە
لە بارەی عیلمی ئیالهییەوە پێشکەشی داوود پاشای کردووە.»...
لە وشەەەەی «بەرماوەخۆر»ەوە ،یەکسەەەەر ئەوە بە خەیاڵدا دێ کە کەسەەەێ لی
کەسەەێکی تر پێگەیشەەت ێ .بە سەەەرنجێکی سەەاکار لە سەەەر گوتارەکەی مامۆسەەتا
عەبدولفەتاح لە لپەڕە  150بەشەەەی دووەم دەردەکەوێ یەکەم دیداری خەتێ
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و داوود پاشەەەەەەەا کاتێ بووە کە تەمەنی خەتێ لە پەنجا سەەەەەەەاڵ کەمتر نەبووە.
ئەوەب لەوەوە دەردەکەوێ کە سەەەاڵی 1775 -1772ی زاینی لەدایل بووبێ
و دەسەاڵتی داوود پاشاب لە نێوان 1817و 1831دا بووە .لە هیچ ڕوویەکەوە
ویێدان و لۆژیل قەبووڵی ناکەن پیرەمێردێکیی وا کە سەەەرقاڵی زانسەەت بووە،
بە «بەرماوەخۆر» لە قەڵەم بدرێ.
لە ڕاسەەەەەەەتیەەدا عەزاوی لە تۆمەت ەەارکردنی پیەەاوانی ئەەاینیەەدا بەرەیەکی فرەوانی
گرتووە و هیچ کامێل لەوانەی لە سەەەەەەەەردەمی داوود پاشەەەەەەەادا ژیاوون ،وەک
عەبدولیەحمان ڕۆژبەیانی زانا و ئەبو سەەەەەەنا ئالووسەەەەەی زانا و مەولنا خالید و
یەحیا مزووری زانا ،لە تۆمەت ارکردن دەرباز نەبوونە .مامۆستا عەبدولفەتاحیش
ئاماژە بە ق سەکانی دەکا ،بە ڕێ ازێکدا کە پێی دەگوترێ لیەنگیری و لە ڕۆڵی
پیاوانی ئاینی لە چارەنووسی ئیمارەتە کوردییەکاندا بە دوایدا دەڕوا.
قسەکردن لە سەر هەموو ئەوانە تا ئاستی بێکۆتایی درێێە دەکێشێ و وا چاکە
بە دوو یەا سەەەەەەەێ نموونە کۆتەایی پێ بێنین کە لەگەڵ چەنەدین تۆمەتی تردا
ڕووبەڕووی ئەو پیاوانە کراونەتەوە .ئەوەی پەیوەندی بە مەولنا خالیدەوە هەیە
ئەوەندە بەسەەەەەە ئاماژە بە ناوەڕۆکی نامەکەی بکەین کە لە وەاڵم ئەو داوایەی
داوود پاشەەا بووە کە لێی ویسەەتووە قسەەەی خێر لە نێوان ئەو و میرەکانی باباندا
بکات و هەندێکیشەەەی لە لپەڕە 151ی بەشەەەی دووەمی گوتارەکەی مامۆسەەەتا
باڵو کراوەتەوە و ئەم ڕستەیەب لە کۆتایی بیگەکە وەرگیراوە:

« ...ئەگەرچی خۆپێەداکردنی ئەم هەژارە نەدارە بە ناو شەەەەەەەتی لەو
بابەتە ترسەەەەناکەدا بۆ هەندێ عەقڵ دەبێتە هۆکاری لەبەرچاو کەوتن
و داڕمان و دابەزین ،لە پشەەەت ەسەەەتنیش بە بەڵێنی دنیاویسەەەتان مافی
باوەڕکردن کەمە و لە لووسکردنی ڕووەکی دڕکاوی 6زەحمەتترە و لە
» پەندێکە مەبەست لێی «کارێکی لەڕادەبەدەر سەختە» .خرط:
«6
داماڵین و سائ کردن .قتاد :ڕووەکێکی دڕکاوەییە .بەسەر یەکەوە دەبێتە داماڵین،
سائ و لووس کردنی ڕووەکی دڕکاوی.
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پاشەەەەەەەگەزبوونەوەیان لە بەڵێن و بە خیالفکەوتنەوەی وەعدیان دڵنیا
نین.»...
مامۆسەەتا عەبدولفەتاح نایەت لە شەەێوازی گردەبیی مەولنا لە تۆمەت ارکردنی
دنیاوی ستان بە بێ ەڵێنییەوە دەرگا بۆ هێر شکردنە سەر خەتێ بکاتەوە بەڵکو لە
چەند ڕستەیەکدا بۆ ئامادەکردنی نامەکە دەڵێ:

«لەو بەەاوەڕەدام هەڵ ێاردنی ئەو – واتە مەلی خەتێ – لە لیەن
داوود پاشاوە ،سەرباری هۆکارەکانی پێشوو .ئەوە بووە زانا کوردەکانی
تر نەیانویستووە کارێ بکەن ڕواڵەتی سیاسییانەی هەبێ».
ئەوە دەڵێ و پێش ئەوەب لە سەرەتای لپەڕە 151دا دەڵێ:

«لە ناودارترین زانایانی کورد کە لەگەڵیدا پەیوەندییان بووە و لێوەی
نزیل بوونە ،جگە لە خەتێ ،مەولنا خالید نەقشەەەەەەە ەندی و شەەەەەەەێخ
عەبدولیەحمانی کوڕی حوسەەەێن بەگی ڕۆژبەیانی و مەل یەحیا کوڕی
خالیدی مزووری بوونە.»...
هەر یەکسەر لە دوای ئەوەدا دەڵێ:

«داوود پاشا  -کە دەیویست عیراق لە بن دەسەاڵتیدا گرد بێتەوە -
ڕایگەیەەانەەد کە دەیەوێ لە ڕێی مەولنەەا خەەالیەەدەوە پەیوەنەەدییەکەەانی
لەگەڵ میرانیی باباندا ،لە سەردەمی مەحموود پاشادا خۆب بکا».
بە پێی نووسەەەینەکەی مامۆسەەەتا عەبدولفەتاح ،مەولنا ڕێی نییە کاری وا بکات
کە خەسەەەەڵەتی سەەەەیاسەەەەییانەی هەبێ مادام ڕێ بۆ بەخائینکردنی خەتێ خۆب
دەکا لە کاتی هاودەمێتی و کرێگرتەییدا بۆ داوود پاشەەەا .مەولنا خالید خۆشەەەی
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لە ئەرکێکی تەواو سەەەەەەیاسەەەەەەیدا هاوکاری داوود پاشەەەەەەایە و ئەوەب لە لیەکە
بەڵگەی خیانەتی خەتێیە و لە لیەکی تریشەەەەەەەوە گومانلێکراوێکی وەک خەتێ
پیوپاگەندە بۆ بەرژەوەندی داوود پاشەەەەەەەا دەکا .بەاڵم مزووری کە دوو جار لە
نووسەەەەەینەکانی مامۆسەەەەەتا عەبدولفەتاحدا تۆمەت ار کراوە لەم بابەتەی بەشەەەەەی
دووەمی گو تارە ناوبراوەکە یدا یەکێکە لە ناو کۆمەڵێ زا نای کورد بۆ شەەەەەەەتێ
تەکلیف کراوون کە نابێ بیکەن .دوای ناوهێنانی مەولنا خالید گوتوویەتی:

« بەاڵم مزووری ،داوود پاشەەەەەەا بۆ ئامێدیی پایتەختی بادینان ،سەەەەەەاڵی
 1824ناردوویەتی تا دوای ئەو بشەەەێویانەی لە سەەەەر دەسەەەەاڵت لە
نێوان میران بەگ و موسەەا بەگ و سەەەعید بەگ و ئیسەەماعیل بەگی
برازاکانی ئەو زوبێر پاشایەدا سەریان هەڵدا ،کە بە وجاخکوێری مرد،
لیەنگری مسەەەۆگەر بکا .ڕەنگە ئەو ئەرکەشەەەی خرابێتە سەەەەر میرانی
بادینان بۆ دوژمنایەتیکردنی جەلیلیە دەسەەەەەەەاڵتدارانی موسەەەەەەڵ نەرم
ب کات چونکە لوازی جەلیلییەکان وای دەگەیاند کە داوود پاشەەەەەەەا
دەسەاڵتی لە سەر موسڵ هەبێ».
ئێمە ،ئەگەرچی بە دووری نەەەازانین لە نێوانگیری کردنی مەلی مزووریەەەدا،
داوود پاشەەەەەەا مەبەسەەەەەەتی بەرژەوەندی تای ەتی هەبووبێ بەاڵم بەڵگەی تەوقی
خ یانەت ل ە م یانگیریکردنی مزووری نە لی ئێمە هەیە نە لی کەسەەەەەەەی تر
هەیە بەڵکو بە هەموو پێوەرێل مەیانگیری پیاوێکی ئاینی بووە بۆ کوژاندنەوەی
ئەەاگرێەەل کە لە نەەاو مەەاڵەکەی خۆیەەدا ،لە نێوان چەنەەد ئەەامۆزایەکەەدا کڵپەی
سەەەەەەندووە و ئەویش لێی وەشەەەەەاوەتەوە خۆبەخشەەەەەانە ئەرکی سەەەەەەفەر بگرێتە
ئەستۆی خۆی و تەمێیان بکا و کەرەسەی قەناعەتکردن بەکار بێنێ.
لە بەر ڕۆشەەەەنایی ئەم لێکدانەوەیە ،گرنگیپێدانی داوود پاشەەەەا بەم بابەتە بە بێ
سەەەەرهێشەەەە نەبووە .گومان بۆ ئەوەب ناچێ داوود پاشەەەا بە نیەتێکی خاوێنەوە
وی ست ێتی شەڕی نێوان شەڕکەرانی ئامێدی نەهێڵێ دوایی بەریان بداتە گیان
جەلیلییەکان مەگەر بە دوورکەوتنەوە لە ڕێتێچوونی ئاسەەەایی .ئەوەی لە ژیاندا
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ئاساییە ئەوەیە خەڵل لە بارودۆخی وەک ئەوەی مزووریدا کە کەسایەتییەکی
بەرز بوو ،یەکەم جار لە نێوان شەەەڕکەراندا ناوبێی بکەن و گومانیش نییە کە
مزووری هەوڵی خۆی بۆ ئاشەەەەەەەت وونەوەیان داوە .دوای ئەوە ڕوویەکی ترمان
هەیە و دەتوانین لێیەوە بۆچوونێکی تر ب ینین و باوەڕی پێ بێنین .ڕووەکەب
ئەوەیە ئەگەر هەوڵەکە لەو هەموو تۆمەتە بار کرابێ ئایە دەکرێ لە دەروازەی
واتای بەرهەڵستکارییەوە بڵێین هەوڵی ناتەبایی ئەرکی پیاوچاکانە یان حوکمی
پێ شوەخت بە سەر داوود پا شا و مزووریدا بە مەبە ستی خیانەت و تاوانکاری
سەرنجی چاکە لە سەریان بە تەواوەتی دوور دەخاتەوە
بەاڵم وردەکارییەکمان لە بەخائینکردنی خەتێدا لە نووسەەەەەەینەکەی مامۆسەەەەەەتا
عەبدولفەتاحدا هەیە کە جێی سەرسوڕمانە چونکە لە سەرەتای نیوەی دووەمی
لپەڕە 151ی بەشەەەەی دووەمی گوتارەکەدا دەڵێ داوود پاشەەەەا خەتێی بە کۆڵێ
دیارییەوە نارد بۆ لی میری گەورە تا پیرۆزبایی ئەو سەرکەوتنەی لێ بکا کە
لە دژی بابانەکان بە دە ستی هێنابوو ،بۆ ئەوەب ساڵی  1827-1826دانراوە.
بەاڵم لە لپەڕە  « 136کاروان»ی ژ مارە 52ی کاروا ندا دەڵێ دەسەەەەەەەەاڵتی
مەحموودی دووەم سەەەەەەەەەەاڵی  1831عەلی ڕەزای ئەەەەامەەەەادە کرد و هەموو
وردەکارییەکی باسەەەکراوی پێ دا کە لە زۆربەی ڕووبەری ئەو لپەڕەیەدا باس
کراوە ،بۆ ئەوەی بە سەەەەەر داوود پاشەەەەادا سەەەەەرکەوێ و هەر ئەو سەەەەاڵەب بە
سەریدا سەرکەوت.
ئەگەر خەتێ بەرماوەخۆری داوود پاشەەەا بووبێ  -کە مامۆسەەەتا عەبدولفەتاح لە
گوتەەارەکەیەەدا دەیڵێ ،خەریکی ئەەامەەادەکەەاری بەەارودۆخێەەل بووبێ بۆ ئەوەی لە
ئەسەەەەەەەتانە جیا بێتەوە و یەکێ لە تەگ یرەکانی بۆ ئەو مەبەسەەەەەەەتە ئەوە بووبێ
پەیوەنەەدییەکەەانی خۆی لەگەڵ دەسەەەەەەەەاڵتەەدارانی نەەاوچەکەدا بەهێز بکەەا ،بەوە
خەریکی کارێ بووە ئەنجامەکەی سەەەەەەووکایەتی بووە بە سەەەەەەوڵتانی خەلیفە کە
بەهێزکردنی پەیوەنەەەدی نێوان داوود و میری ڕەوانەەەدز بووە .ئیتر چۆن ئەم
خەتێ بەرماوەخۆرە کیدراوە لە سەەەر سەەەکۆی خۆفرۆشەەیدا دەبێتە شەەاسەەواری
گوێیایەڵی ئاین کە سەەەەوڵتان مەحموودی نوێنەری بووە دوای ئەوەی سەەەەوڵتان
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وەلی نیعمەت و خاوەنەکەی (داوود پاشەەەا)ی لەناوبردووە و ویسەەەتوویەتی وەلی
نیعمەتی دووەمیشی کە میری ڕەواندز بووە ،لەناو بەرێ
ئەم خەتێیە چییە تا جارێ بۆ داوود پاشەەەەەەەا خیانەت لە میر بکا و جارێ بۆ
سەەەوڵتان خیانەت لە میر و یادەوەری وەلی نیعمەتی یەکەمی بکا و دەشەەەزانین
لیەنگریی خەتێ بە پێی ئەو نووسراوانە ،وەک سەرەن ئاوی ڕانەگرتووە بەڵکو
سەەەەەەدەئ و میرووی لە وێرانەی دنیاوە لە خۆ گرتووە .دەکرێ لە سەەەەەەر ئەم
گۆی زەوییە مرۆڤێەەەل بە خەیەەەاڵەەەدا بێ ویێدانی تەەەا ئەو ڕادەیە وێران بێ
بەرەنگاری شوێن و کات و مرۆ و هەموو بەهایەک ب ێتەوە ،بەرەوڕووی میر
و سەەەەەەەو پاکەی و هەموو خەڵکی ڕەوا ندز و کوردسەەەەەەە تان فەتوای کرێگرتەیی
ڕابگەیەنێ و خاوەنی ئەو ڕابردووە چڵکن ئاشەەەەەەەکرایەب بێ ئەوجا لە ئازاردان
دەرباز بێ و ڕێز و حورم ەتی بەردەوام بن و قوتابخانەکەی لە خودی ڕەواندز،
دوای ئەوەب لە گوندەکەی خۆیدا ئاوەدان بێ تا مردنی لە تەمەنی سەرەوەی
هەشتا و نزیکەی نەوەت ساڵیدا
ئەگەر عەزاوی و ەیری عەزاوی بە خیانەت و ویێدانفرۆشەەەەەەەی خەتێیان لە
دوای سەەردەمەکەیدا زانی ێ کە لە یەکەم پەیوەندی بە داوود پاشەاوە دەسەتی
پێ کردبێ ،چۆن لە میر و ە یری میر شەەەەەەەەەاراوە بووە ئەگەر خیەەانەت و
کرێگرتەیی بووبێ ،بە دڵنیاییەوە لە ڕۆژگاری خۆیدا ئاشکراتر بووە نەک دوای
دەیان سەەاڵ چونکە خیانەتی یەک چرکەسەەات و هەڵوێسەەتێکی ڕێیەوی نەبووە
بەڵکو خیانەتێل بووە ،بە لی کەمەوە دە ساڵ درێێەی کێشاوە.
لە هەموو ئەو قسەەەانەدا کە لێکدانەوەیان پێ دەکەین ،ئەوانە بە خائینی دەزانن
دەیانەوێ لە شەەەەەەەتێکی ئەوپەڕی گرنگدا ئاسەەەەەەەانکاری بکەین ئەوەب هەوڵی
وەسەەتانەوەی داوود پاشەەایە لە ڕووی ئەسەەتانە و بەدەسەەتکێنانی سەەەربەخۆیی و
ئەوەب خەتێ و نەەاخەتێ نەەاکەەاتە خەەائینێکی لە میری گەورە شەەەەەەەەەاراوە تەەا
ئیمارەتەکەی بنکۆڵ بکات چونکە ئەوە دەبێتە بەهێزکردنی سوڵتانی ئەستانە و
لوازکردنی بە دا بە ڕووخانی ڕەواندز کە وەک ئاشکرایە گۆشەیەکی بەهێزی
49

دژە ئەسەەەەەەتانە و لیەنگری بە دا بووە و باسەەەەەەی ئەوەی خەتێ بەرماوەخۆری
داوود پاشەەەەەەەا بووبێ دەبوو ب ێتە بیانوو بۆ مێێوونووسەەەەەەەان کە خەتێ لە دژی
ئەسەەەەەەەتەەەەانە لیەنگری میر بووە کە هەەەەاوتەریەەەەب دەبوو لەگەڵ لۆژیکی
خۆفرۆشییەکەیدا بۆ داوود پاشا نەک فەتوا خیانەتکارییەکەی بکەنە بەردەوامی
بۆ خیانەتە شاراوەکەی کاتێ دیاری داوود پا شای گەیاندە میر .بە بێ ئەوە ،وا
دەکەوێتەوە مێێوونووسەەەەەەەان لێیان دەوێین باوەڕ بە داسەەەەەەەتانێکی پێکەنینئامێز
بکەین کە تیایدا خەتێ ،دوای تەمەنی پێگەیشەەەتن و قووڵ وونەوە لە زانسەەەت و
ناوداربوونی بە زانا گۆڕا و بوو بە شەەەەەەەتڵێل داوود پاشەەەەەەەا بۆ خیانەتکردن لە
ئەسەەتانە و میر دەیچێنێ و کە داوود پاشەەا بەهێز بوو ،خەتێش لە خیانەتکاریدا
بەران ەر بە میر و کتوپی لە بەرژەوەندی ئە ستانە و سوڵتان مەحموود و والییە
قەسەەابەکانی بە جۆرێ بەهێز و چاونەترس دەبێ و ئازایانە ڕووبەڕوو دەبێتەوە،
مێێوو بە دەگمەن قارەمانی وای بە خۆیەوە دیوە.
هەموو ئەوانە وەهمن و بوونەتە ق سەی سەر کا ەز و بە هۆی دژکەوتنەوەیان
لەگەڵ لۆژیکی تیۆری و لۆژیکی ڕووداوەکەەەانەەەدا ،هەر یەکە ئەویی تر ڕەت
دەکاتەوە.
خەتێ بەرماوەخۆری داوود پاشەەەەا نەبوو و هاشەەەەا ئەگەر وا بووبێ ،چونکە کاتێ
داوودی دیت ،پێگەیشت وو و هەبوو بوو و تەمەنی سەرکەوت وو .پێویستی گەنج
و سستی عەزم لە سەرەتای پێگەیشتنەوەیە و کەسێکی مامناوەندی خەڵکیش
کە لە ئاسەەتی تەماحدا لوازن و سەەەر بە بنەماڵەیەکی ڕەسەەەنی ئەهلی زانسەەت
نەبێ .ئەوە لە بارەیەوە زانراوە کە پێش چوونی بۆ بە دا لی میر پلەوپایەی
بەرز بووە و تە نانەت وای لێ هات دوای دوورخسەەەەەەەتنەوەی ئی ن ئادەم بە
فەرمەانی میر بۆ وەڵزێ لە سەەەەەەەەاڵی 1231دا بوو سەەەەەەەەرۆکی ئەهلی فەتوا و
هەرچۆنێ بێ پلەی لەوە بەرزتر بووە قەڵەمی سەرکێش بە بێ ڕامان کاری تێ
بکا و قورسەەایی زانسەەتەکەشەەی بە تەرازوویەک نەبێ کە زانا هەرە گەورەکانی
ئیسالم دەکێشێ ،ناکێشرێ.
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هەر بۆ ڕوونکردنەوە قسەەەەەیەکی باوکی باپیرم ،حاجی مەل ئەسەەەەعەدی جەلی،
دەگوازمەوە کە لە هەندێ پەراوێزدا نووسەەیویەتی و لە یەک بۆنە زیاتردا باڵو
کراوەتەوە ،تیەەایەەدا دەڵێ کە دوای مردنی بەەاوکی ،واثش بەەاللە  -حەەاجی مەل
عەبدواڵی جەلی کوڕی مەل عەبدولیەحمانی جەلی لە سەەەەەەەاڵی 1246کۆچی
بەران ەر  1830زاینیدا ،میری ڕەواندز محەمەد پاشای گەورە لە پلەی باوکیدا
داینەەا و ئەوپەڕی کەرەمی بەران ەری نوانەەد .مەەادام لەدایک وونی حەەاجی مەل
ئەسەەەعەد سەەەاڵی 1226ی کۆچی بووبێ ،ئەو دامەزراندن و کەرەمە لە تەمەنی
بیسەەەەت سەەەەاڵیدا ،کاتی خوێندنی بووە .ئەگەر قسەەەەەکانی پێشەەەەتری مامۆسەەەەتا
عەبدولفەتاحیش بە هەند وەربگرین خەتێ سەەەەەەاڵی  1242کۆچی دیارییەکانی
لە بە داوە بۆ میر ،بۆ ڕەوا ندز هێنەاوە و تەمەنی دەوری  54سەەەەەەەەاڵ بووە و
ئەوەب دە کاتە دوو هێ ندەی تەمەنی حاجی مەل ئەسەەەەەەەعەد ،لەو کاتەدا کە
ڕێزی لێ گیراوە .بە سەەەەەەرنجی ئەوەی شەەەەەوێنەکەی لە میرەوە نێزیل بووە و
سەر بە بنەماڵەیەکی ئەهلی زانست بووە لە ئاستی بنەماڵەی جەلیزادە ،ئەگەر
بەرزتریش نەبووبێ ،دەبێ پلەوپایەی بە لی میرەوە لە هی گەنجێکی باوکمردە
کە بۆ ڕووخۆشی ڕێزی لێ دەنێ بەرزتر بووبێ.
لە بەر ڕۆشەەەەەەەنایی ئەو بۆچوونە خەیاڵییە ،دەبێ خەتێ لە دوای تەمەنی پەنجا
سەەاڵییەوە بووبێ بە بەرماوەخۆری داوود پاشەەا و ئەوە لە لۆژیکەوە نێزیکترە کە
چوونی خەتێ بۆ بە دا بە ئاگاداری میر بووبێ وەک جۆرە سەەەەفیرێل بۆ لی
گەورەپیاوێل کە هەم والی بوو ،هەم زانا بووە و ڕێزیشەەەەەەی لە زانایان گرتووە.
لە ژیری میرەوە دووریش نییە ویسەەەەەەەت ێتی ئارەزووی داوود بۆ جیابوونەوە لە
ئەسەەەەەتانە کە دوایی سەەەەەوودی بۆ سەەەەەەربەخۆیی ڕەواندزیش دەبێ ،یا بە لیی
کەمەوە کەمتر گوێی پێ دەدا ،بقۆزێتەوە .بێئەن جامی ئەم ڕێتێچوونە پێچەوانە
نییە چونکە ئەمە لەگەڵ بێسەەەوودی ئەو دیارییانەدا کە داوود پاشەەەا بە خەتێدا
بۆ میری نارد هاوسان دەبێتەوە.
بەاڵم لە بەر ڕۆشەەەنایی ئەو ڕێتێچوونەی پێشەەەتردا دیارییەکان زیاتر چاوەڕوان
دەکرا و لە شەەەانوشەەەەوکەتی خەتێ دەوەشەەەایەوە کە لەوە بەرزتر بووە ئەوانەی
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مەیلیان ب ە لی تاوان ارکردنیدا هەیە ،بۆی دادەڕێێن .ئەوە بۆ باوەڕپێکێنانیش
مسۆگەرترە کەسێ قسەی پێچەوانەی مێێوونووسەکان بکات و داوود پاشا بە
قەدەر ئەوە بە لی خەتێدا بشەەەەەکێنێتەوە کە لە تەمەندا لە سەەەەەەرەوەی پەنجا
سەەەاڵدایە و لە زانسەەەتدا لێکاتووە و لە زۆربەی بابەتەکاندا کتێ ی هەیە و ڕەگی
لە هەموو کوردسەەەەەەتاندا قووڵە ،کە لنە و سەەەەەەەروەری و ژیانی لێیەتی لەگەڵ
پاشەەایەکدا کە تا ئاسەەتی خۆفێرکردن گرنگی بە زانسەەتە ئیسەەالمییەکان دەدا و
پێویسەەەەتی بە ڕەزامەندییان هەیە بۆ دوورخسەەەەتنەوە دەسەەەەەاڵتی ئەسەەەەتانە لە
ویالیەتەکەی .ڕێگەشەەەی بۆ ئەوە ،بەوە ئاسەەەان دەبێ لەگەڵیاندا نەرم بێ تا لێی
ڕازی بن نەک کیینی ویێدانی زانا هەرە گەورەکانی سەەەەەەەەردەمی خۆی .ئەوە
شەەەەەتێکە لە خەیاڵیشەەەەەدا جێ ەجێ نابێ چونکە بە مەحاڵ وونی کۆدەنگی ئەهلی
عیلم و دینەوە وابەسەتەیە لە سەەر ویێدانفرۆشەی و خۆهەڕاو کردن لە بازاڕی
کۆیلەدا.
لە کەەاتی ڕووداوەکەەانەەدا ،جیەاوازییەکی گەورە هەیە لە نێوان پەنەەابردنی ئەهلی
دن یا بۆ ئەهلی دین ،لەگەڵ کردن یان بە کەر و کۆیلە کە لە بازاڕ کیدرابێتن.
ئەگەر ویێدانی ئەو پیاوانە بە قەڵەمی هەندێ نووسەر کە دەیانەوێ کاریگەری
ەیب نەهێڵن ،لە پەرەسەەەندن و پێشەەکەوتنی مرۆڤدا بە پێی پێوانە بیدرابێت،
مەحاڵ دەبێ ویێدانی مردووە بە گرد و شەەەەەەاخ لە سەەەەەەەر هەموو زانسەەەەەەت و
هونەرەکان بنووسەەن و زۆربەی هەرە زۆریان ئەو پارەیەیان نەدەبوو بیدەن بەو
کا ەزەی کە لە سەری دەنووسن.
من خەتی ئی ن ئادەمی زانام خوێندۆتەوە کە کێ شەی ئی ن کەمالی لە ئیعرابی
ئایەتی «لتخشەەەەون»ەدا حە کردووە و لە بەر تیشەەەەکی مانگی داسەەەەوولکەی
هەشتی یەکێ لە مانگە قەمەرییەکاندا نووسیوە و منیش بۆ چاوی ئەو زانایەی
کە لەبەر بێمۆمی و پاشەکەوتی هەندێ زەیت پەنای بۆ تیشکی مانگ بردووە،
ئاو زایە چاووم .ئەگەر پاکێی ئی ن ئادەم وەک هەوا بە ناو ویێدانی ئەهلی
دی ندا پەرت نەبێ ،ئاسەەەەەەەەانیش نابێ خ یانەتێک یان بە ناودا پەرت بێ کە لە
نووسینی ئەوانەدا باڵو دەکرێنەوە دەیانەوێ بە خیانەتکار بیانناسێنن.
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زانا ڕووحانییەکان بە عادەت ،لە پلەی ڕاسەەەتیدا دانابەزنە ئاسەەەتی خەڵکانی ناو
بازاڕەکان ،بەڵکو ئەوانە بە نەختێ وردبوونەوە لە پێچوپەنا پارێزراوون بە پێوانە
لەگەڵ خەڵکی بازاڕ و کێڵگەدا .ئەوەب لەبەر سەەەەەەەەر قاڵی یان ماوەی چارەکە
سەەەدەیەک بەو زانسەەتانەی لە قورئانەوە هاتوون و دوای مردن بە چاکەکاری
یا خراپەکاری کۆتایی دێ ،خۆبەخۆ و بە شەەێوەیەکی گشەەتی ،ترس لە خراپە و
بەدکارییان ،بە زەروورەت تێدا دەخولقێنێ و ئەوان لە هەموو کەس زیاتر بەو
باوەڕەوە وابەسەەتەن کە تارمایی بەهەشەەت و دۆزەخی لە پشەەتەوە دیارە کە لە
منداڵییەوە لەگەڵیاندا گەشەەەەەەەەی کردووە نەک کادرێکی حیزبی کە بە چەند
سەەەاڵێل پەروەردەکردن ،ماوەی چەندین سەەەاڵ بە بۆچوونی دنیاییەوە وابەسەەەتە
دەبێ.
ئەگەر بیر لە بەقاڵێل بکەینەوە کە لە پۆلیسەەەێکی یەک خەتی دەترسەەەێ و لە
چوونە ژووری پارێزگاریش بێ هیوایە (لە سەەەردەمی عوسەەمانییاندا) مەگەر لە
بۆنەی دەگمەنی دەگمە ندا ،ئەوە بە پێی پێوانە گوێیایەڵترە لە محەمەد خەتێ
کە میری ڕەواندز ڕێزی لێ دەگرێ و والی بە دا پێشوازی لێ دەکا و هەندێ
لە پێداویسەەەەەتییەکانی ،ئەوەندەی فەرمانن ئەوەندە داوا نین و ئەوەب بابەتێکی
ڕوونە و لە ڕۆژگاری خۆماندا لە شەەەەەەەێوەیمان دیوە لەگەڵ سەەەەەەەەرنجی ئەوەی
گرنگیدان بە دین لە ڕابردوودا بەهێزتر و دیارتر بوو تا ئەوەی دەچووە حەو
لە چوون و گەڕانەوەدا ڕووبەڕووی زۆر مەترسەەی دەبووەوە و نزیکەی سەەاڵێکی
بە دەردەسەەەری و ماندووبوون و مەترسەەی و ەری ی بەڕێ دەکرد و سەەامانی
دنیا تۆڵەی بۆ نەدەکردەوە و ئەوە ،بە دڵنیاییەوە لە خەڵکی تر دیندارتر دەبێ
و زیەەاتر پەەارێزگەەاری لێ دەکەەا و ئەوەب نەاڵێین ئەگەر ئەو حەجەی نەکردبەەا
دەبووە موڵکدار و هەر وەک هاوشەەێوەکانیشەەی وابەسەەتە دەبوو بە ئەخالقەوە و
ئەو ما ندووبوونە زۆرەب (هە ندێ جاریش ت ێداچوون)ی بۆ دەگەڕایەوە و بە
بێ بەران ەریش لە جوانییەکانی ژیان پارەشی لە دەست نەدەچوو.
مامۆستا عەبدولفەتاح لە کۆتایی لپەڕە  144و سەرەتای لپەڕە 145ی ژمارە
52ی کارواندا قسەەەەەەەیکی مەترسەەەەەەیداری هەیە و لە گۆشەەەەەەەنیگای شەەەەەەوێنی
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شەەەەەەەڕەکەوە دوای لەناوچوونی ئیمارەتە کوردییەکە بە دەسەەەەەەتی قاجارەکان و
عوسمانییەکان و دەڵێ:

«هێزی ئا ا عەشەەایرییەکان و سەەەرکردە ناوچەییەکان و پیاوە ئاینییە
سوودمەندەکانی دوای نەمانی دە سەاڵتی میرە کوردەکان بە پاڵپ شتی
دەسەاڵتی ئێران و عوسمانی وەک پەیوەندی بە فەرمان ەری بێگانەوە
دەرکەوتن».
ئەوجا دەڵێ :ئەو یاسەەەەەەەایەی تاپۆ کە دەوڵەتی عوسەەەەەەەمانی سەەەەەەەاڵی 1859بۆ
تۆمارکردنی ئەو زەوییانەی لە بن دەسەەەتیدا بوون یا زەوی عەشەەەیرەتەکانی بە
ناوی خۆیانەوە دەریکرد ،وەرزێر وا مایەوە خاوەنی زەوییەکەی خۆی نەبێ.
لە سەەەەەەەەرەتاوە ئەوە دەڵێم کە حاجی قادری کۆیی لە شەەەەەەەیعرێکدا بەم بەیتە
دەست پێ دەکا:
حاکم و میرەکانی کوردستان
هەر لە بۆتانەوە هەتا بابان
سەەەەەیدەکان ،نەوەکانی عەلی و زەهرا و شەەەەێخەکانی تەریقەت لە ترسەەەەی ئەو
دەسەاڵتدارانەی شەرعیان دەپاراست ،بۆ ناوهێنانی خوا خۆیان لە گۆ شەیەکدا
پەنا دەدا و لەم بوارەدا ناوی مەل یا سەەەەرۆکی عەشەەەرەت نەهاتووە .ناشەەەڵێین
حەەەاجی قەەەادر لەو بوارەدا بەڵگەیە کە لەو ڕووەوە هەردوو لیەنی تۆمەت ەەەار
کردووە یەەەا خەڵکەەەانی تر لەو تۆمەتە دەربەەەاز بوونە بەاڵم بە هەرحەەەاڵ لە
ڕووداوەکەەەانەەەدا بۆچوونی هەبووە و پێش هەمووان خەڵکی وریەەەا کردۆتەوە و
ئەوەندەی بەسەەەەەەە لە ناو هەموو ئەدیب و شەەەەەەاعیراندا ئەو هۆشەەەەەەی خۆی بۆ
شەیکردنەوەی ڕووداوەکانی سەەردەمی خۆی و دەرچوونی هەندێ خەڵکی سەەر
بە هەردوول لە شەەەریعەت خسەەتۆتە کار .لە دیوانەکەی ،یا لەو شەەیعرانەدا کە
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بەر چاومان کەوتووە ،ئاماژەی بەوە نەداوە دیوانی تاپۆ شەەەەەەەێوازێل بووبێ بۆ
داگیرکردن بەاڵم قەسەەەەەیدەیەکەی دوور و درێێی لە سەەەەەەر مەترسەەەەەی دانی
ئۆتۆنۆمی بە ئەرمەن لە واڵتی کورد دانەەاوە و ئەەامەەاژەشەەەەەەەی کردووە ،بەڵکو
ڕایگەیاندووە کە شەەەەەەوێنە ڕەسەەەەەەمییەکان تاکی دامێنی کۆمەڵگەیان گەیاندۆتە
ئاسەەەەەەەتی دەسەەەەەەەەاڵتداری .ئەو بۆتە چاودێری چاوتیێی قازانج و زەرەر .بەاڵم
مامۆسەەەەەەەتا عەبدولفەتاح خۆی لە قووڵ وونەوەکەیدا و دوای بەکارهێنانی زاراوە
باسکراوەکانی گوتارەکەی مەبەستی لە ئا ا و شێخ و بەگ چی کردۆتەوە و لە
بەشێکی قسەکانیدا ،لەگەڵ قسەکانی حاجی قادردا گونجاوە.
پێویسەەەەەەەتمەەان بەوە نییە جەخەەت لە سەەەەەەەەر ئەوە بکەینەوە نەمەەانی ئیمەەارەتە
کوردییەکان خۆی لە خۆیدا بەاڵ بوو ،جا هۆکار لدانی دەسەەەەەەەەاڵتداری کورد
بووبێ یان نا ،ئەگەر وەهاب دانێین زاڵم بووبێتن ،لەو کارەساتە کەم ناکەینەوە
کە بە سەەەەەەەەر کورددا هەاتووە ،چونکە نەمەانی ئەوان زاڵمێکی بێگەەانەی لەوان
زاڵمتری لە جێگەیان دانا .ملمالنێ کوشندەکەی نێوانیان ناخەمە حیسابەوە کە
کارەسەەەەەەەات و مەرگ و ئاوارەیی بۆ خەڵل پێ بوو و کۆتاییەکەشەەەەەەەی نەمانی
دەسەەەەەاڵتی خۆیان بوو .ئەوە بابەتێکی تای ەتییە و قسەەەەەی تێدا درێێ دەبێتەوە.
ئەوەی دەمەوێ بیڵێم ئەوەیە قسەەەکردن لە سەەەر شەەوێنەواری نەمانی ئیمارەتە
کوردییەکەەان و دامەزرانەەدنی بەڕێوەبەرایەتییەکەەانی تەەاپۆ یەک ڕووی نییە تەەا
لێکۆڵەرەوە لە چەند دێیێکدا و بە بییارێکی گردەبی لێی دەرچێ.
بە کورتی ،بە تەەاپۆ دەسەەەەەەەەەت پێ دەکەم و دەڵێم ئەوە خۆی لە خۆیەەدا ،بۆ
سەەەەەپاندنی خاوەندارێتی کارێکی پێویسەەەەت بوو و زیادبوونی ئاڵۆزییەکانی ژیان
دەیخواسەەت و بە شەەایەدی شەەایەد مافی خاوەندارێتی دەردەخسەەت .سەەاکاری و
ڕێزی نەریت و حوکمی ئاین یا شارەزایانی بواری زەویوزار و موڵکداری بەشی
ئەوەیان دەکرد بییاری دادگەی شەەەەرن بسەەەەپێ .ئەو حوکمەی بە بەڵگەوە بە
سەەەەر شەەەتێکدا دەدرا ملمالنێی پاشەەەەڕۆژی نەدەهێشەەەت و وەک قەواڵە تۆمار
دەکرا.

55

بەاڵم کە لە سەدەی ڕابردوودا پێ شکەوتن دنیای گرتەوە ،عو سمانیەکان ناچار
بوون یاسەەەەەەەای تاپۆ دابنێن و جێ ەجێکردنیشەەەەەەەی بە نۆرە بوو و زۆر لە ناوچە
عەەاسەەەەەەەییەکەەان تەەا کۆتەەایی دەسەەەەەەەەاڵتیەەان بە بێ تەەاپۆ مەەانەوە .زۆر لە قەزا
دوورەدەسەەەتەکانیش بە بێ بەڕێوەبەرایەتی تاپۆ مانەوە و تەنانەت دادگاشەەەیان
ت ێدا نەبوو .ئەگەر ڕێ هەبێ دا نانی بەڕێوەبەرایەتی تاپۆ بخەینە خانەیەکەوە
کە بۆ بەرپرسەەەەان و سەەەەوودمەندان بە تاپۆکردنی زەوی لە سەەەەەر وەرزێران و
ئەوانەی ملمالنێیەەەان بووە مەودای وەرگرتنی ڕشەەەەەەەوە بووبێ ،کەوابێ هەموو
کارێکی شەەەەەەەارسەەەەەەەتانەتی کە لە ئەوروپا وەرگیرابێ جێی گومانە وەک ئەوەی
مەبە ست لە بەڕێوەبەرایەتی کارەبا و پۆ ست کە فەرمانیی سەرەوە بە خێرایی
دەگەیەنێتە خوارەوە بۆ وێرانکاری و ئاوارەکردن و کوشەەەەتن بووبێ و ڕێگاوبانی
قیرکراویش ڕێخۆشکەر بووبێ بۆ داگیرکاری سەربازی و کردنەوەی قوتابخانە
بۆ ئەوە بووبێ مندااڵن بخوێنن تا بە وەرگرتنی مەعاب خیانەت لە کەسوکاری
خۆیەەەان بکەن و تەنەەەانەت سەەەەەەەەردەکەوینە بەرزترین پلەی نەفرەتکردن لە
دەسەەەەاڵت ،وەک لینین شەەەیکردنەوەی بۆ پەیدابوونی دەسەەەەاڵت کردووە و بۆ
چەوسەەەەانەوەی چینێکی گەڕاندۆتەوە لە لیەن چینێکی ترەوە و هیچ هۆکارێکی
تر نەبووە بۆ پەیدابوونی دەسەاڵت و هەموو ئەوانەب لە کتێ ەکەیدا (دەوڵەت
و شەەەۆڕب) باس کراوە .بەو شەەەێوەیە دەتوانین بڵێین داهێنانی نووسەەەین فێڵێکی
شەەەەەیتانییە بۆ دەسەەەەت ەسەەەەتنی چەوسەەەەاوەکان بە زنجیری نووسەەەەراو و ئاین و
کۆیالیەتییان بە سەەەەردا دەسەەەەپێنێ .ئیتر سەەەەلەفییەکانیش مافی خۆیان دەبێ
بڵێن گەشتی ئاسمانی درۆیەکە خوانەناسان دایانکێناوە بۆ ئەوەی خەڵکی ساکار
هەڵخەڵەتێنن و لە دین لیاندەن.
لە ڕاسەەتیدا ،داهێنانێکی نایابی مرۆ نییە لە دەسەەت ەسەەەرداگرتنی خراپەکاران
دەربەەاز بووبێ و لە خەتی بەەاب بەکەەارهێنەەان لیەەاننەدابێ .تەەاپۆب لە زۆربەی
حاڵەتەکاندا ئەو واقیعەی سەەەەەەەەپاند کە پێشەەەەەەەتر ڕەچاو دەکرا و گەمەکردنی
بچووکترین فەرمان ەری تاپۆ بە خاوەندارێتی و سەەنووری زەوی کەم نەبووە بێ
ئەوەی حکوومەت ئاگادار بێ.
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بەڵگەی تاپۆ ،گەلێ جار لە کاتی ملمالنێی خاوەندارێتیدا ،زەوی بێدەسەەەەاڵتێکی
لە دەسەەەەەاڵتی زۆردار پاراسەەەەتووە و زۆر جاریش موڵکی گەورە بە هۆی زۆری
وەرەسەەەەەەوە پەرشەەەەەوباڵو بۆتەوە .بابەتی تاپۆ ،خۆبەخۆ لە دوای نەمانی ئیماراتە
کوردییە کانەوە بە بارودۆخەکە یا بارودۆخی مێێوویی ،نەک بۆچوونی تاک،
تێکەڵی بێویێدانی سەرکردە و جێ ەجێکەران بووە.
یەکەم تێکەڵ وونی ،بە شەەەەەەەێوەی نەرێنی بووە و ئەوەب وەک گوتمان ،زۆر لە
ناوچەکان بە بێ تاپۆ مانەوە و ڕۆڵیان لەو ناوچانەدا نە چاک بووە نە خرا .
سستەمی تاپۆ یەکەم جار لە چەقە گەورەکان و تەختانەکاندا جێ ەجێ کرا کە
حکوومەت توانای سەەەپاندنی یاسەەا و قانوونی تیایاندا هەبوو و لە دۆڵ و شەەاخە
سەەەەەختەکاندا ئەوە نەدەکرا .قسەەەەەشەەەەی ناوێ ئەو بەرپرسەەەەەی زەوی بە ناوی
خۆیەوە تۆمار دەکرد ،پێش یاسەەەەەای تاپۆ ئەو زەوییەی بە دەسەەەەەتەوە بووە .کە
واقیعی خاوەندارێتیشی سەپاندووە ،بۆ ئەوەی بووە لە پاشەڕۆژ دڵنیا بێ نەوەک
بارودۆخی بگۆڕێ .بە دڵنیاییەکەوە کە دیومانە و زانیومانە خەڵکێکی زۆری بێ
دەسەەەەەەەاڵت بە تۆمارکردنی زەوی وەک دەسەەەەەەەاڵتدار سەەەەەەوودمەند بوونە .بە
یەقینی شەوە دەزانین ڕووبەری فرەوانی زەوی کە دەیان گوند لە یەک ناوچەدا
دەگرێتەوە وەک موڵکی خاوەنیان بە بێ تاپۆ مانەوە .واقعی شەەەەەەتەکان زۆر لەو
حوکمە ڕە ها یانە ج یایە کە لە سەەەەەەەروشەەەەەەەتی ڕەواڵەتی شەەەەەەەتە کان خۆ یانەوە
هەڵێنجراوون .گەیشەەەەەەەتن بەم هاوکێشەەەەەەەەیە :پیاوێکی بەهێز  +تاپۆ  +زەوی
یەکسانە بە :ئیفالسی وەرزێر ،ئەمە ناڕاستە وەک هاوکێشەی :وەرزێری هەژار
 +تاپۆی دڵنیا یەکسەەەەانە بە سەەەەەلمەتی زەوییەکەی .ئەوە بەکەڵل نایێ وەک
ڕەب یا سپی تەما شای دنیا بکەین ،چونکە لە نێوانیاندا ،دەیان و بگرە سەدان
ڕەنگی تر هەن.
جێ ەجێکەرە دنیەەاییەکەەانیش چەەاک و خرا و مەەامنەەاوەنەەدیەەان تێەەدا هەن و
هاوکێشەەی ڕەها کە بڵێ :ئیمارەتێکی کوردی  +عوسەمانی و قاجاری یەکسەانە
بە خیەەانەت ،کەڵکی نییە .ئەو خەڵکەەانە وەک هەر خەڵکێکی تر دەچنە نەەاو
هەڵسەەەوکەوتکردنەوە لەگەڵ ژیاندا لەبەر ڕۆشەەەنایی مەرو و بارودۆخ و ئەوەی
57

خۆیان خولقاندوویانە و سروشتیان ،سروشتی خراپە و چاکەدا هەڵدەگرێ و لە
کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر جیاواز دەبێ و نەریت و کۆمەاڵیەتی بۆیان دەبن بە
چوارچێوە و تیادا هەیە زاڵ وونە بە سەر شەرەفی ئەوی تردا.
زەقترینی ئەو چوارچێوانە لی سەەەەەەەەرەکعەشەەەەەەەرەتەکەان مەانەوەی پەیوەنەدی
عەشەەەەەەرەتیە و پەیوەندی لی کۆچەرەکان لە نێوان تاکەکاندا دەگاتە ئاسەەەەەەتی
خزمایەتی پلە یەک کە براییە و نووسەەەینی ئینگلزم خوێندۆتەوە لە پاکێی ئەو
پەیوەندییە زێدەڕۆیی کردووە .ئەوجا پەیوەندی نێوان سەرۆک و تاکەکانی ئەو
عەشەەەەەەەرەتە دێ کە وازی لە کۆچ ەری هێنەەەاوە و پەیوەنەەەدییەکەەەانیشەەەەەەەی
هەڵنەوەشەەەەەەەەەاوەتەوە وەک لە عەشەەەەەەەرەتی دزەیی هەڵوەشەەەەەەەەەاوەتەوە .بەاڵم
کۆچەرییەکان ،لە زۆربەی حاڵدا خاوەن زەوی نین تا پرسەەەیاری چارەنووسەەەیان
سەر هەڵ دات (عەشرەتی نیوە بەنیوەب هەن کە ئێرە جێی باسیان نییە).
زۆربەی ئەو عەشەەەەەەرەتانەی پەیوەندییە کۆنەکانیان ماوون نیشەەەەەەتەجێی ناوچە
شەەەەەەاخاوییەکانن کە حکومەتی وەک حکوومەت لێ نییە و عەشەەەەەەرەت ناچارە
بوونی خۆی بپەەارێزێ لە دەسەەەەەەەتەەدرێێی عەشەەەەەەەرەتە نزیکەکەەانی ئەوەب بە
پتەوکردنی پەیوەندی نێوان سەەەرۆک و سەەەرجەمی عەشەەرەتدا .ئەوانە ،لەگەڵ
ئەوەشەەدا تاپۆیان پێ نەگەیشەەتووە و بییاری تیۆری و بۆچوونەکان هەرچییەک
بێ ،لە ناو خۆیاندا بە دەگمەن تاوانی کوشتن و زۆرداری ئەنجام دەدەن چونکە
سەەەەلمەتییان لە یەکگرتنیاندایە بەرەو ڕووی بێگانە .بەهەڵەداچوون لەوەدا کە
گوایە نەمانی بابان و سەەەۆران هەر دەبێ بووبێتە هۆی خیانەتکردنی سەەەەرۆکی
ئەەەاکۆ و بڵ ەەەاس لە عەشەەەەەەەرەتەکەی ،خەیەەەاڵێکە تەەەا نووسەەەەەەەینی ئەم دێیانە
( )1988/11/12نەهاتە دی.
عەشەەەەرەتەکانیش ،ئەوانەی کۆچەری بوون و ئەوانەی نیوەنیشەەەەتەجێ بوون یا
پەیوەنەەدییەەان لواز بووە ،وەک هەموو بەنەەدەیەکی خوا لە پەرۆشەەەەەەەی ڕزق و
ئاسەەەەەەەایشەەەەەەەدا بوونە و لەوەیە دڵی حکوومەتیان ڕاگرت ێ و مامەحەمەییان بۆ
پارێز گار کردبێ ،ئەو جا قایمقەام و بەڕێوەبەری ناحیە و مەئموور مەرکەز و
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بەرپرسەەەەی مەخفەر .بەاڵم ئەوە لە بەردەم ڕاسەەەەتییەکی گەورەتردا بەربەسەەەت
نییە ئەوەب ناڕەحەتی حکوومەتە لە فەرمان ەرێکی سەەەەەەەوودمەندی گەورە کە
سەد جار لەوە ئاشکراترە کە گوێ بە هەژاران نادات.
ئەگەر سەەروشەەتی بەرژەوەندی ئەوە بێ بۆ نزیک وونەوە لە نوێنەری حکوومەت
پەنا بۆ بەرتیل بە مەڕ و میوە ب رێ ،زۆر لە سەەەەەەەەرکردەکانی قەومی کورد بە
جۆرەها بیانوو کە گەورەترینیان ترسی حکوومەت بووە لە دەسەاڵتیان کە زۆر
جار سەەەەەەەەری بۆ یاخی وون یان خۆلدان لە دەسەەەەەەەەاڵتی حکوومەت و مەیلەو
سەربەخۆ بوون کێشاوە ،قوربانی دەستی حکوومەت بوونە .سەرۆکی بەهێز زۆر
لە میر دەچێ و میریش هیچ نەبووە جگە لە یەکێ لەوانە و بۆی لواوە
دەسەەەەەەاڵتی بۆ دەرەوەی عەشەەەەەرەت و تائیفەکەی خۆی فرەوان بکا و ئەوەب
دیاردەیەکی دیاری ناو کورد و ەیری کورد بووە و ناوی هەندێکیان لە توێی
گوتارەکەی مامۆسەەەەەەەتا عەبدولفەتاحدا هاتووە کاتێ هێزەکانی عوسەەەەەەەمانی لە
چەنەدین نەاوچەی جیەەاوازدا هێرشەەەەەەەیەەان بردۆتە سەەەەەەەەر عەشەەەەەەەرەتە بەهێزە
عارەبییەکان.
ئەوەی شەەارەزای مێێووی پەیوەندی قاجاری و عوسەەمانی بێ بە کوردەوە ،زۆر
نموونە دەبی نێ کە پشەەەەەەەتگیری ئەوە دەکات کە من گوتم ،وەک کوشەەەەەەەتاری
ەفوورییەکانی کۆیەی سەەەەەەەاڵی 1284ی کۆچی ،کە تەقیەددینی والیی بە دا
کاتێ ئەنجامی دا لە هێرشەەەەەەەی بۆ سەەەەەەەەر پشەەەەەەەدەر دەگەڕایەوە و یاخی وونی
هەمزا ای مەنگوڕیش بە ڕێککەوتن لەگەڵ شێخ عوبەیدواڵی نەهری لە دژی
قاجارەکان لە نەوەتە کانی سەەەەەەەەدەی سەەەەەەەێزدەی کۆچیدا (ئەوەی بە بەڵێن و
سوێنخواردنی قاجارەکان لەناوبردنی هەمزا ا خۆی لێ کەوتەوە) و هەتا ڕۆژی
ئەمیۆب خەڵل لە دانیشەەەەتنەکانیاندا باسەەەەی هەاڵتنی محەمەد پاشەەەەای جائ
دەکەن لە ئەسەەەەتانەوە بە هەندێ ناوچەی ڕووسەەەەیای قەیسەەەەەر و ئازربایجانی
ئێراندا تا گەیشەەتەوە کوردسەەتانی ئێران و لەوێشەەەوە دوای ماندووبوونێکی زۆر
گەیشەەتەوە عەشەەرەتەکەی (جائ) ئەوەب لە ترسەەی ئیعدامکردنێل کە بۆیان
نابۆوە و چاکەخوازێل لێی ئاگادار کردبۆوە.
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جافەکان خۆشەەیان لە هەردوو بەری سەەنووری قاجار و عوسەەمانیدا ،لە بەردەم
هەڕەشەەەەەەەەی «عەەاقلکردن»دا بوون .نموونەی دوژمنکەەارانەی نێوان ئەو دوو
حکوومەتە و عەشەەەەەەەرەتە کوردەکەەان زۆر زۆرە و هەمووشەەەەەەەیەەان بەڵگەن بۆ
ڕەتکرنەوەی ئەوەی گوایە داگیرکەرانی کوردسەەتان ،دوای نەمانی ئیمارەتەکان،
بۆ جێ ەجێکردنی سەەیاسەەەتە شەەەڕانگێزەکانیان پشەەتیان بە سەەەرۆکعەشەەرەت و
پیاوانیان بەسەەەتووە .من ئەوە بۆ ئەوە ناڵێم پلەوپایەی سەەەەرۆکعەشەەەرەتەکان بۆ
ئا ستی مەلئیکەت بەرز بکەمەوە ،بەاڵم لە ڕووی هەڵ سەنگاندنی ئەو واقیعەوە
کە بێگانەی داگیرکەر ملمالنێی هەموو خاوەن پلە و پایەیەکی کردووە دەیڵێم،
کە هۆکارە بۆ بەرەنگاربوونەوەیان.
بابەتەکە لێی دەوێم ئەوە بڵێم کە میرانی کورد خۆشەەەەیان زەوی و پلەوپایەیان
بەوانە دەدا کە خۆیان دەیانویست و ئەوەب کارێل بووە شوێنەواری بە سەر
وەرزێرەکانەوە ماوە کە دوایی عوسەەەەەەەمانی و سەەەەەەەەفەوی و قاجارییەکان بۆیان
کردن بە موڵەەل .بەاڵم دەکرێ بڵێین ئەوە لە زەوییەک دەکرا کە خەەاوەنی
نەبووبێ و بووبێ بە موڵکی گشتی.
لە بنە ماڵەی جەلیزادە نموونە لە سەەەەەەەەر ئەوە هەیە ئەوەب لە سەەەەەەەەردەمی
عەبدولیەحمان پاشەەەەەەەا بووە کاتێ باپیری پێنجەمم عەبدولیەحمان جەلی لە
گوندی «جەلی»ی ەوە باری کردووە بۆ کۆیە و قوتابخانەیەکی بۆ دروسەەەەەەەت
کراوە و داهاتی چەند پارچەیەکی پێوە وابەسەەتە کردووە تا بۆ پێداویسەەتییەکان
مامۆسەەەتا لە دەرسەەەگوتنەوە و ژیانی خۆیدا سەەەەرئ بکرێ و دوای خۆشەەەی بۆ
کوڕەکانی مایەوە تا چەند دە سەەەەاڵێل پێش ئێسەەەەتا کە یاسەەەەایەکی تای ەتی لە
یاساکانی چاکردنی زەوی گرتییەوە و ناوی خاوەنەکانی سیدرانەوە.
نموونەی دووەم لە سەەەەەردەمی «واسەەەەش بیلال» عەبدواڵ جەلی کوڕی بوو کە
گوندی پێپازۆک لە لیەن وەکیلی دەسەەەەەەەەاڵتی بابانەوە کرا بە موڵکی .مادام
وا سیش بیلال ساڵی  1246مردووە ،دیارە پێش سەردەمی تاپۆ کراوە بە موڵکی
ئەو و قەواڵەکەب هەتا ڕۆژی ئەمیۆمان ماوە لەو کارەسەەەاتانەی زەمان دەرباز
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بووە کە بە سەەەەر ئەو نووسەەەینە نەریتییانەدا هات کە لە نرخاندن نەدەهاتن و
ساڵی  1963فەوتان.
ئەوەندەی باس کرا بەسەەەەەە! نیازیشەەەەەم نییە بگەڕێمەوە سەەەەەەر ئەم بابەتە کە
تە نانەت نەوە کانی خەتێش ئازایەتی ئەوە یان نییە بەرگری لەو و لە خۆ یان
بکەن .دەبێ قسەیەک لە سەر کارەساتی هەڵکۆڵینی قەبرەکەی لە 1958یشدا
بکەین کە کارێکی قێزەون و نابەجێ بوو بە حوکمی ئەوەی بە ڕێزدارییەوە لە
ناو خەڵکیدا مابۆوە تا نووسەەینەکانی حوزنی لە بیسەەتەکاندا و بوونیان بە کتێب
لە سەەەەەەەییەکاندا ،ئەوجا لەگەڵ هەوا و هەوەسەەەەەەەی گەنجا ندا یەکی گرتەوە و
تێککەڵقێانی بۆچوون و کڵپەسەندنی بیری هاروهاجی سیاسی دوای شۆڕب بە
چەند مانگێل ،لە ناوچەکەدا بوو بە جێی سەر سوڕمان و ناڕەزایی .مەودا نییە
و پێویستیش نییە لێرەدا پێیدا بچینەوە.
پێم خۆشەەەەە لە کۆتاییدا ئاماژە بەوە بکەم کە ناتەبایی لە نێوان نووسەەەەینەکەی
موکریانی و ئەوانەی مامۆستا عەبدولفەتاحدا لە بارەی کۆتایی دەسەاڵتی بابان
و ڕەسووڵ پاشای ڕەواندزدا هەیە .مامۆستا عەبدولفەتاح ڕووخانی ئیمارەتەکەی
ڕەسەەەەووڵ پاشەەەەا لە 1847ز بەران ەر بە  1264کۆچی و ئیمارەتی بابانیش لە
1850ز بەرنابەر بە 1267ی کۆچی دەخاتە ئەستۆی نەجیب پاشا ،لە کاتێکدا
مەرحووم حوزنی باسی ئەوە دەکا کە نامیش پاشای والیی بە دا ساڵی 1272ی
کۆچی (واتە 1855ز) ڕەوانەەەدزی داگیر کردووە و هەر ئەویش گەڕانەوەی
ڕەسووڵ پاشای لە ئێرانەوە بۆ بە دا ،ساڵی  1277قەبووڵ کردووە و کاتێکیش
ساڵی  1281کرا بە ڕاوێێکار ،ڕەسووڵ پاشای لەگەڵ خۆیدا برد بۆ ئەستانە و
مەیانگیری بۆی کرد و سەەەەەاڵی 1282کرا بە والی شەەەەەاری وان .بەڕێز حوزنی
سەەەەەاڵی کەوتنی بابانی دەسەەەەەتنیشەەەەەان نەکردووە تا بە بۆچوونەکەی مامۆسەەەەەتا
عەبدولفەتاحی بگرین.
ئەوەی من دەی ینم ئەوەیە کە بۆچوونەکەی موکریەەانی لە بەەارەی ڕەسەەەەەەەووڵ
پاشەەاوە ڕاسەەتە .بەاڵم ڕووخانی سەەلێمانی بە دەسەەتی نەجیب پاشەەا بووە بەاڵم لە
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ساڵی 1261ک کە بەران ەرە لەگەڵ 1845ز و تەنانەت بیگەیەک لە شیعری
عەبدول اقی ئەلعومەری لە کۆتایی قە سیدەیەکدا بە نەجیب پا شادا هەڵدەڵێ و
پیرۆزبایی سەرکەوتنەکەی لێ دەکا و تیایدا دەڵێ:
بسدید رأيك فتحت بابانکا
ئەوەب بە حیسابی جوملە دەکاتە 1261ک.
ئیتر داوای لێ وردن لە گیانی خەتێ ،لە نەوەیەکەوە کەچی ناشەەەەەێ بیسەەەەەتی و
ئەوەی بیستی لەوە کەمترە بگاتە تۆزی بەر پێی .لە حوزنی موکریانیش تەمای
ئەوەم هەیە بە سەەەر ئەو قسەەانەمدا بگوزەرێ کە بۆ بەرگریکردن لە ئەرکێکی
سەەەەر شەەەانم کردمن .بۆ مامۆسەەەتا عەبدولفەتاحیش دوعا و ئاواتی سەەەەرکەوتنم
هەیە بۆ ئەوەی ماوەیەکی درێێ خزمەتی مێێووی میللەتەکەی بکا.
بە دا 1988/11/12
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