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   ڕزگار میرسیدی ڕزگار میرسیدی......ژوی سرەتای دەست پكردنی حوآمانی آورد ژوی سرەتای دەست پكردنی حوآمانی آورد مم
  

   ..ۆتاوەئ..شیمالی مریكای ئه
  ..ھمبشی س

  
ی مارەت آوردیآان بپ وئه وحكومت باسمان آرد لسر ئه..دوهم، لبشی یآم و

تیان گرتۆترەتادەسس زراندنیان و وەچۆن لی دامناودەست وتا سا سای لچونیان ،
تانن آسرچاوەی توەو و ون وەباسمان لوە آرد آ آوردو آوردستان و بشی ئه

وهاوشانی چاخی  شارستانیت بوونسرهدانی مرۆڤی آۆن وپاشان پیدابوونی 
ۆر وئیمبرات  لفارسآان آۆنترن بم فارس بوون بدەوتئیالمیآان بون وگل
انی حوآم ژوی سرەتایمجارە تنھا باس لم دا ئه لم بش.آوردیش ژر دەستیان
چآداری  خانی بارزان وڕۆیان لبزوتنوەیش...ھم بشی س.شخانی بارزان دەآم

 ۆناسینی شخانی بارزان دەب بگڕینوە سروسیاسی آوردستانی خواروودا ب
 بونیان لبارزانوبنما ی وەمژوی نیشتج  ڕەچآیان وسرەتای دروست بوونی ئه

 ۆرینیو دواجار گ(نقشی ) ۆسی گشآردنیان وەك ڕچیآی ئاینی بناویوپاشان پر
نانی دەستی دەرەبگایتی خاوەندارتی  هڕچش ووەرچر خانیان بۆبدەستو ئه

نانی دەس تی سیاسی ودەست بسراگرتنی ڕەوتی بزوتنوەی وزاروبدەست ه زەوی
 بۆچونی جیا جیالسر ڕەچآی بنمای بارزان گل، وەییخوازی نت ڕزگاری

 آ ۆچونك هی ب-١ .ۆچونانی خوارەوەدا دەبیننلم چند ب آبآورتی خۆیان
توە بۆناوچی مریوان ل آوردستانی ڕۆژهتی بزۆر دەگر یوبنما سرەتای ئه
ڕویان آردووە برەو ڤدەهموە لدەوروبری ناوەراستی سدەی ه، بستراو بئرانوە
 بوون وپاشان آدەستی نیشتج(بازی ) خواروو و لسرەتاوە لگوندی آوردستانی
،  پشینآیان داگیر آردوەپیداآردوە چونت گوندی بارزان و لنیشت ج ئایینیان
تر هی ۆچوونی  ب-٢ .ك بووەناو(تاج الدین ) ڕابرو دەم ڕاستی بنماآش وەگورەو

ناوی ، ی لگوندی بارزان دادەگڕتوە بۆهزاران ساڵ لمو برو بنما ئه آسرەتای
ۆچوونی سھم دە گوای  ب-٣ .اوەبارزان بسر گوندی بارزانیشدا داب غشیرەتی
مسغود ) ی شخانی بارزان لبرەی میرانی ئامدی بوون ول میرآبنما دەماودەم

ناوە و ڕوی آردۆت خوا ناسی وبو آردنوەی ئاینی وازی لمیرایتی ه كیانوەناو(
ڕی نی مال غبداالی آوڕاآلهمویان بناو بانگ تریان آو(نقشی ) ڕچی ئیسالم لسر

خ غبدالسالم وشخ غبدالرحمان بوە و هاوچرخی موالنا بوون وناویان ش تاج الدین
ۆچونی دوایش آلنوسینی م ب  ئه. ی زاینیدا١٨٢٦ی شارەزووری بوون لسا خالیدی
موآریانی وپشت بستنیتی بگوتی دەماودەم آدیارە گوت دەماو دەمآشی  هژاری

هیچ بنمایآی مژووی نی ، ڕانی و براآانیوە وەرگرتوەمستفای بارزان وآو هر ل مال
اوانی آلسر مژووی وسرچ چوانی مژووی آوردە بپی هموو ئهتواوپ و بگرە
مین زەآی هم مژوی  ژوی آوردو آوردستانی مامۆستا ئهچونك هم م، نوسیوە آوردیان

ۆتایی میرانی ئامدیان تۆمار ین سجادی آلسرەتاو آۆستا غالالدآوردی مام دەبی ئه
م  كۆینوەآی لسر ئهآ آاك برایم جالل ل ل(شجرە ) ی بنچشبپ آردوە و

ژویییآاندا پاش پشكنینكی ووردو گرانی بوردی ل هموو سرچاوە م آزۆر، ووەمژ
 ۆیدا آ(بادینان ) دیمیرانی ئام مارەتی ئه پیدای آردوەو لزنجیرەی ئه تواو بدوایدا
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آاتی خۆی ، گای سوپاس آپوەی هیالك بووە بم لكۆینوە مژوییآج، آردونتوە
وەی واهست دەآم آنآوبت  بم لبر ئه، خم دەست آوتب بنرم آت ئه من

ر م مژو وان بخم س بۆی پم باش بوو آهندك لم نوسینی ئه، ۆر آسز دەست
، وەی زۆربی خلك بتوانت آ بیبینت وسودی لوەرگرت بۆئه، تئینتر ن ۆریت

) دیمیرانی ئام مارەتی ئه زنجیرەی ئه وەآ ل.كی باشم آرد بتویش آار ئه هیوادارم الی
ۆستا هژاری تیا بدی ناوەآی مام(مسغود ) ۆرێپاش پشكنینی وورد بهیچ ج(بادینان 
 ١٨٧١ك بوە و دوامیریشیان آل ناو(غباس هباس ) ومیرایتی بنیات نری ئه، ناآرێ

، بووە الیدی نقش بندیبووە و آ دوای موالنا خ(سمایل پاشا ) ، میر ۆت ئهزاینیدا ب ی
 و مسغود ناوە آناویان شخ غبدالسالم وشخ ێ آ آوڕانی ئهچونك هژار دەفرمو

 ١٧٧٣موالنا خالیدیش ل ، غبدالرحمان بوە هاوچرخی موالنا خالیدی شارەزووری بوون
 والناڵ دوای آۆچی م سا٤٥ڕك  ی زاینیدا بوە وات ١٨٧١ی زاینیدا لدایك بوەو ل سا ی

 ڕچی نقشی یان نخش بندیان گرتوەووناوانی آ مجگ لوەش ئه ئه، خالید
والنا خالید بوون بیرەوانی مپناویلك نهیچ جۆرم ب ( سغودم)ناویو ن (

تورآیاو   وەلباسی خولفای موالناخالیدیشا هرل.ندیتراوە (غبدالسالم وغبدالرحمان 
مسغود  نوە تاووتی غرەب وهیندستانیش بهیچ جۆرك ناویراق وئران وآوردستاغ

هموو  ی بپیوبنما  پیدابونی ئه.ناو وغبدالسالم وغبدالرحمان ناو نهاتوە
ە (سایكس  مارك) ژویی خۆمای وبیانیآانیش هرل دبلۆماتی بریتانیایسرچاوە م

و  ١٩٢ ۆچیرا الپڕەو آریس آ(یگلت ولیم ا) ناون تادەگاتوەآ یآم آس بوە ناوی ه
رە   و ئه.١٤ڕە دانا ئادەم شمت الپگ الپ٣٤٥مین زەآی بو  ٦٢ ڕە وڤاپل براك الپ

هاتوەآ  لپیاوكوە، ژووی تریش و چندین سرچاوەی م٨٤١ۆی شرەفنام الپڕە پاشك
تنانت  نگكیكی خواناس ولخواترس بوەوهیچ ناوو ناوبابوە آپیاو(تاج الدین ) ناوی

محمد  ڕەآی غبدالل ودوایش شخ غبدالسالم و پاشان شخو آو پاش ئه.ئاینیشی نبوە 
، بوە حم سدیق، مال مستفا، بابو، حمد ئه، ڕی غبدالسالم بوە آباوآی غبدالسالمآو

بازی ) خ محمدەوە دەستی ئاینی یان پیداآردوە وتآیی شخایتی لگوندیلو ش
 وناوچی و آات ئه ئه، ۆمتری گوندی بارزانآیل٧ت  گونی بازی آدەآو.ەداناو(

 شخ محمد پاش، ۆری آوردی مسیحی تدا ژیاوەبگوندی بارزابیشوە ژمارەیآی ز
 ۆر بوی ڕچآیی وفراوان بوونی دەست ئاینیآی فشاری زۆریپیداآردنی مریدی ز

مسیحیآان بشی ، نجامی زەبرو زەنگ وتۆقاندن آ ئه، ۆت سر مسیحیآانخست
ڕەویان آردوەو هموو زەوی وزارو پزمنی تمنی خۆیان بج هشتووەو  زۆریان
شیان لبر وە لترسی برژەوەندی كی آمیبش، لناوچی هآاری آردوە ڕوویان

شخ محمدەوە دەست پ ۆقاندن لالین  برلوەی آزەبرو زەنگ وت.ئیسالم ۆیان بونتخ
و آردنوەی ڕچی نقشی یوە دەستی پردەی ئاین وبناوی ب بكات و لژر
( ی باز، ۆستانه، بل، بارزان) ) وناوچی وات گوندەآانی ئه، پیدابكات دەرەبگایتی

ۆزكی سربخۆ بوون وسر بهیچ بوون وات ه(بروش ) ۆزیه ییناوچی نیشتج(
م پاش پیدا بوون وفراوان بوونی دەست وزەبرو زەنگی ب یرەتك نبوونتیرەیك غش

موو تیرەآخ محمد هیرەوانی  شپ خ محمد بونقشی شی نخ محمد  پاشان ش.ڕچ
ت سرڕووباری ڕۆآچۆك وپكھاتووە روان آدەآوش پلی هاویشت بۆناوچی هۆزی

دوای دەست بسراگرتنی ، (و تا هاوەدیان ، سوررگم، مزن شروان، ڕزان) لگوندەآانی
زایوە بۆگوندی بارزان وئینجاآوت فشار خستن گو وناو چیش ئینجا تآیآی ئه

رآی بناجوهر هۆزی مزوری باوگوندەآانی س (ل، ۆزێآ، سیلكیری، شنكد)  یخست
اینیآی خۆی ڕچ ئدەستآردن وسپاندنی  ر وات پاش ژ.ر دەستی خۆیوەژ



www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   6-10-2005 22:58 

3 

زانوەی تآیی گو (هرآی بناج، مزوریباال، شیروان، بروش) ۆزەداه وچوار بسرئه
خیش گۆڕا لشخ محمدەوە ناوی ش(بارزان ) ۆ گوندیب(بازی ) شخایتیآی لگوندی

تیرەیش نازناو ی مریدی بارزان وپاشان غشیرەتی بارزان یان  وچوار و ئهبۆشخی بارزان 
شخ غبدالسالم یكوڕە گورەی بۆت ج نشینی ، خ محمدش  لدوای مردنی.وەرگرت

خ غبدالسالم ش. لسدارەدراوە دالموس١٩١٤ی لسا  دالدایك بوەو١٨٨٥آلسای 
تدارتیآی باوآی  فراوانخوازی دەس ڕەفتارو ئاآارو، هر لسرەتای جنشینیوە

سرەتای ستمكاریآی ل ، ندن و ستمكاریداسپا بۆبمیرات مایوە و لزۆرداری وخۆ
رش و پالماری بردەسر برادۆستیآان پاشانھ كردویآانوە دەست پ (مڕیدو) ۆزیه

خ محمدی  ششخ غبدالسالم نك وەك، باریآانیشز وئورمانیآان ودواجار بشكی
بك هردو ، دتدارتی خۆی فراوان آردەس باوآی لژر پردەی ئایندا آوشنی

كدا بوو آ میان لسر دەم بتایبتی ئه، ڕچكی ئاینی ودەرەبگایتی گرت بر
تی غوسمانیش دال ئارادا بووە هم دەو بزوتنوەی غشایری ونتوەیی لآوردستان

تی پیاوە نخۆشآ ول همووالیآوە دەو ڵ بوبو و بوبوەگندەلرزۆك و قرچۆك و
تی شخ لڕەواندوزەوە تاآو ئامدی ولزی دەس ھاتوای ل.یبوە آالآیسریان ژەن

وەی باشترو ڕوون تر لڕاستی ڕوداوەآان ت بگین و  ۆئهب .گورەشوە تاآو زاخۆی داگرت
ۆ دەر بكوێ و خۆی آانی غبدالسالم بارزانی بچون و شڕەوه وەك خۆی قالبی ڕاپڕین

ۆ جوالنوەو شرەآانی غبدالسالم قالبی شۆرشی نتوەیی آ داخ وە بدات بیار لسر ئه
چونی بسروبر و برژەوەندی تیرە خوازی دەستی تاآ آسی ه بخۆیوە دەگرێ یا
تی  دوای فراوانبونی دەس١٩.٩ ١٩.٧ ی دەوترێ شۆڕشی وەی آپ ئه، بخۆیوە دەگرێ
قب بونی خرجی ، ی بادیناندای ناوچآ ناوچیك لسر س ٣٪١ غبدالسالم بسر
مسانی برپرسیاریتی برامبر دەروش ومریدی گورەبون وه شخایتیآی و

 سرچاوەی  دا بیری لوە آردەوە آدەب١٩.٩ی لسا شخ غبدالسالم، پیرەوانی
ی (تقازانام ) بۆی داخوازی نامیآی، ۆگرتر بكاتمس وانترو گورەترودەرامتی فرا

لآتبآ چۆن ،  داخوازیانی خوارەوەی داواآردس م ت لموس و ئهوالی دەوداب
تی غوسمانی پای برز ناوچآانی ژر  دەو-١، آموە ئه نوسراوە ئاوا وەك خۆی بوی
 باج وخراجی - ب. ی باج وخراج ببخشۆآردنوەلآ دەستی شخانی بارزان

 تی غوسمانی دەو- ج.زان وتآیآی ببخشبار خیوناوچی بگشتی ب ش ئه
ەوایانی  فرمان.رك وفرمانی سربازی ببخش ئه ش ومریدانی بارزان لمغزەم دەرو

ن ناردە كی دەوتیانسلماند وچند باج گر غوسمانی داخوازیآانی غبدالسالم یان
دەوتی غوسمانی ، مچیی غبدالسالوس رپ ئه لبرامبر، ۆباج آۆآردنوەناوچآ ب

 هفت دا تواوی غبدالسالم یاندا و لماوەی س لڕگی والی موسوە پالماری ناوچی
ۆی وچند یشیان بورادەی تنگ تاوآرد آخ ناوچآیان داگیر آردو شخ غبدالسالم

كی آآداردیوی دیویمی چ نآوردستانی ئ ڕابك ران و ژن ومنداڵ وبراآانیشی پ
ی غبدالسالم وآس وآاری مالمستفای ومنا نجامدا والی موس ژن لئه، بھنبج

 موس دیل برانر ئه.براشی گرت و بی وسا   هسا وات آدارە ١٩.٩غبدالسالم و چ 
ۆی یوزباشیآی غوسمانیوە آردەوە به ۆیان تسلیمی دەوتی غوسمانیآمآان خ

ڵ وبڕەآرد غوسمانی ژن و مندا تیوە دەو تی ئهلپاداش،  (ۆغلومجید ئ) بناوی
ۆرآرد آباجی ناوچآ بدات ب م غبدالسالم بۆ دەوتی غوسمانی، وناردنیوە بارزان

باس ل پارتی ، ..ڕبن چاوە...چوارەم ۆبشی ب.دەوتی غوسمانی وسربازیش بدات
، حمد ئیبراهیم ئه، ی مچپآ تاقمآ اق دەآم لگڵ بایدیموآراتی آوردستانی ئ

گشتنیانلھجخ حسام الدین بالل شڵ ج وەیان بۆ ، ڕیزی پارتی ولڕانبارزانی و گ
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یتی نیشتمانیی آوردستان بڕابرای تی مام یآ دانی شۆرشی دوایی سره..ناو ڕژم 
ژوی یآتیی لسرەتای دروست بونی م ەها باس لوەش دەآم آجالل وەهرو

و آات  تیی ئهسرآردایتی یآ رەتاآانی شۆرشی چآداری و آۆنتۆڵ آردنیوس
 .مۆ لالین سكرترەآیوە وەآۆنترۆڵ آردنی تائه


