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  مشدا خۆه  ک له پشکۆیه
  ر شخمووس ی ھۆمه ژیاننامه  شکی گرنگ له به

  
  د حمه لی ئه وزاد عه نه


وته  مین کتب که یه– 33  کاته ده  د که حمه لی ئه وزاد عه ی رابردوودا دوا کتبی نه فته ھه  له

 -مشدا خۆه  ک له ۆیهپشک"   دایه م ناونیشانه ژر ئه  له  م کتبه ئه. کانی کوردستان کتبخانه
م  که شی یه به.  ش کراوه شی س به دابه  که" ر شخمووس ی ھۆمه ژیاننامه  شکی گرنگ له به

  ی وازی له و رۆژه تا ئه  وه مندایه  ر له ر شخمووس ھه ڵ ھۆمه گه وتنک له چاوپکه  له  بریتیه
  زانیاری و له  له  پاوپه  گات، که ده مۆش ئه  کتیی نیشتمانیی کوردستان و تا به کانی یه ریزه
 بۆ زیاتر  رخانکراوه ته  که می کتبه شی دووه به.  یان شتی نھنی ئاشکرا کردووه ندان شوندا ده چه
کی  ی خه ی رزگاریخوازانه وه مژووی بزوتنه  شکن له به  که  ی دانسقه نامه گه به 200  له

  ونه 100  زیاتر لهمدا  شی سیه به  له. ی که تیڤه نگهتیڤ و  پۆزه  نه الیه  کوردستان به
  . وه گنه ده  ربرده ت و رووداو و سه ک حکایه کان کۆمه ونه  کک له ر یه ھه  که  وه ته بوکراوه

  که کی کتبه پشه  له  که  وه ینه که ر شخمووس بوده ند دکدا پۆڤایلی ھۆمه چه  دا له وا لره 
  . اوهداندر

ی ل  دانه 2000مدا  که چاپی یه  و له  ڕه الپه 560  له  ؛ کتبی ناوبراو بریتیه شایانی باسه
  . چاپکراوه
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کیپ

ر  ی ھۆمه ژیاننامه  شکی گرنگ له به"   یدا نووسراوه که ژر ناونیشانه ک له وه  م کتبه ئه
تیشکھاوژ بۆ   ره م، خای ھه ده کان ده به ئامانج و گرفته  تا ئاماژه ره و سه" شخمووس

خۆی   ت له الله ک ده ر شخمووس کۆمه ک ھۆمه تیکی وه سایه ی بیۆگرافیای که وه نووسینه
تا   که  و واقیعه  ندان رووداوه و باسکردنی چه  وه دانه کان ھه ته الله موو ده پش ھه  وه کاته کۆده

کاندا  دووتوێ ی پرسیاره  له  وم داوه ھه  مه ، بۆ ئه هکراو ر نه سه کراون و کاریان له ئستا نمانه
  رچاوه سه  ک له یه رچاوه سه  بنه یان ده کانی  مه وه  ندان رووداو و مژوویی بوروژنم که چه

گشتی   لی کوردستان به ی گه ی رزگاریخوازانه وه ی مژووی بزووتنه وه کان بۆ نووسینه ڕپکراوه باوه
  . تی تایبه  تی کوردی به زبایهو مژووی ژیانی ح

کو کارکی  ، به وه وت بنووسمه یه ک چۆن خۆی ده ر شخمووس وه ی ھۆمه ھاتووم ژیاننامه نه 
م  وتنی درژ، به ی چاوپکه خانه  چته نووسیدا ده ری رۆژنامه ھونه  و له  ریم کردووه گه رۆژنامه

و  کانی ئه رییه ھونه  ھه  و له  رگرتووه ووسین وهری بیۆگرافیان ھونه  دا سوودم له ره و ھونه له
کتر  ری بیۆگرافیانووسینم ئاوزانی یه ریی و ھونه گه ری رۆژنامه کورتی ھونه  ، به داوه دا الم نه کاره

کک  زانرت یه ک ده وه  ، که"بیۆگرافیا نووسی - رۆژنامه" ری  کرت ناوی بنین ھونه و ده  کردووه
کانی مژوو،  رووداوه  زنجیره  له  رگرتنه ی بیۆگرافیانووسین، سوود وه وه نی نووسینهکا زه گه ره  له

و   نگاوم ناوه ر شخمووس ھه ی مژووی ژیانی ھۆمه گوره  پ و به  مدا پ به م کاره منیش له
مژوویی ی  وه ڕانه بازدان و گه  ند شونکدا جۆرک له چه  رچی له گه ، ئه یان کردووه   پرسیارم له

  .تی ی کوردایه وه کانی بزووتنه ئاۆزییه  له  شکه کو به ، به ش تاوانی من نیه مه ، ئه تدایه
  رگر، به  ته ک گرفت بوونه دا کۆمه و ساه ی ئه ماوه  م، له که دا کارده م کتبه له  ساک زیاتره

وتکی   خونم و له سوید ده  له  ا لرهد م کتبه پاڵ کارکردن له له  بوونی کات، چونکه تیش نه تایبه
  . رخان بکرت کانی بۆ ته ی کاته زۆربه  پویسته  جدییه  نده وه ک سویدیش خوندن ئه وه

ھۆی ئازاری پشتی   ویش به کخستم، ئه ی په که س مانگ کاره  بۆ زیاتر له  گرفتکی تر که
  نجه ین تووشی شرپه که گومان ده: گووت ردانی پزیشکی کرد و پیان سه  ر شخمووس بوو که ھۆمه

روونی  ی ده ک پرسیار و کشه ڕووی کۆمه مرۆ رووبه  وجۆره خۆشیکی له نه  بووبیت، دیاره
ب بوونی   کرا به ده نه. مبار کرد کانی دگران و غه ر و دۆسته ی براده زۆربه  واه و ھه ئه.  وه کاته ده

دووجاری تریش   و کاته ر ئه رچی ھه گه وام بین، ئه رده مان به هک ر کاره سه دوا بیاری پزیشک له
و   ته کرد زۆر ب تاقه ستم ده وام بووین، ھه رده کانمان به مه ر پرسیار و وه سه دانیشتین و له

ناوبانگترین پزیشک، دیار  ردانی باشترین و به ندان پشکنین و سه دوای چه. وام بین رده ناکرت به
ر  واکی دخۆشکه بۆ من ھه  مه ئه. چوو رنه ده  نجه و شوکر شرپه  بووه  ه شانکردنی ھهستنی بوو ده

  .بوو
  له  که وتنه ی چاوپکه وه کاتی گواستنه  تیش له تایبه  ، به وه ڕووم  بووه رووبه  کهگرفتکی تر 

رامۆش  کانم فه ر و منداه دوو مانگ ھاوسه  ی زیاتر له بۆ ماوه  بووایه ز، ده ر کاغه بۆ سه  وه کاسته
وی  سوپاسی ھه  پویسته  وه و رووه ، له وه بنووسمه  که ت تکسته رفه ی ده گوره  م، یاخود به بکه

کانی  واوی کاره رم بوو، ته تیده دا یارمه یه و ماوه له  م که رم بکه ی ھاوسه"  نازه" ی  جوامرانه
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  ممه ی رۆژانی شه ستۆی خۆی، زۆربه ئه  کانی گرتبووه منداهکردنی  رده روه و بازاڕکردن و په  وه ماه
  . وه ره ده  برده کانی ده نگ منداه سرکی دره یانی تا عه به رله سه  ش ممه کشه و یه

نی  بوو، تۆ بیت خاوه  وه ویش ئه نا، ئه کیم داده ره گرفتکی سه  من به  گرفتکی تر، که
  ، که وه ینه بوبکه  ی دانسقه نامه گه ک به دا کۆمه که ۆی کتبهپاشک  رگا بدات له  بیۆگرافیاکه

مژوو، ئ مژووش   له  شکه بیۆگرافیا به  چونکه!  نده مه وه رشیفکی ده نی ئه مزانی خاوه ده
  وه و رووه له.  خسی نیه گری ئیجتھادی شه ھه  نده وه ستت ئه به ده  نامه گه به  ی پشت به نده وه ئه
گنتای  ر شخمووس و ئه ھومه 2008می سای  که ی زۆر دخۆشی کردم، مانگی تشرینی یه وه ئه

ی  یه و ماوه ئه: ر بکات گووتی فه ی سه وه ردانی کوردستانی باشووریان کرد، پش ئه ری سه ھاوسه
و کلیلکی   تت دایه خزمه  له  وه ی ماه که رشیف و کتبخانه واوی ئه مان و ته که نین، ماه  لره  ئمه
  م بۆ من بووه خشیم، ھه پ ی به  بوو که  وره کی گه یه م سیقه ھه  مه سلیم کردم، ئه ی ته وه ماه
کاتی داڕشتنی   تیش له تایبه  ر، به ھۆمه  یکی زۆر گرنگ بۆ باشتر ناسینی  رچاوه سه

  .کانمدا پرسیاره
وتنکی دوور و  مدا تکستی چاوپکه که شی یه به  ش له س به  له  بریتیه  م کتبه رحاڵ ئه ھه به
کوردستان و   ژیانی سیاسی و حزبی له  ر شخمووس و زیاتریش گرنگی به ھۆمه  ڵ  گه له  درژه

شی  به  له.  مریکا دراوه وروپا و ئه ئه  تیش له تایبه  ی کوردستان، به وه ره ده  تی له باتی کوردایه خه
ت  ندان حکایه چه  له  کان بریتیه ونه  کک له ر یه ھه  ، که وه مان بوکردۆته ک ونه مدا کۆمه دووه

کانیش  ی ونه ندان رووداوی مژووین و زۆربه گری چه کان ھه واوی ونه و چیۆک و ته
ی بۆ  که شکی دیاری کتبه به  دا که که می کتبه شی س یه به  له.  وه کرنه بوده  مینجاره که یه
  ر دانه به یان له زۆربه  ، که وه و نووسراومان بوکردۆته نامانه گه یان به ده  رخانکراوه ته

تیش بۆ  تایبه  رن، به ھۆمه  کانی  مه ری وه واوکه ته  نامه گه و به کان سکان کراون، ئه ئۆرجیناه
  . بووه ھه  نامه گه به  پویستیان به  ی که مانه و وه ئه

یمان رۆشن ت ک تارمایی نو مژووی کوردایه دا کۆمه مه رھه م به رگای ئه  ھیوادارم له 
لی  ی گه ی رزگاریخوازانه وه مژووی بزووتنه  له  شکه ر به ھۆمه  مژووی ژیانی   ، چونکه وه کردبته

رامۆش  یان فه دا ناکرت ناوی  یه وه و بزووتنه ی ئه وه و نووسینه  وه ورکردنه کاتی ده  کوردستان، له
موکوڕی  ب که  مه سته ئه  مجۆره کاری له  کانم ببوورن، چونکه موکوڕییه که  له. راوز بخرت و په
مین کتبی  که یه  مه شدا ئه و بواره تی و له ر مژووی کوردایه سه  کارکردن له خوازه ڕت، نه تبپه

شاکرۆی محۆ .ڵ د گه ندان کاتژمریم له وتنکی چه رچی کاتی خۆی چاوپکه گه ، ئه چاپکراوی منه
م زۆر  م کاره م ئه ، به وه ی کوردستانی نوێ بوکردۆته ۆژنامهر  شکم له ند به و چه  کردووه

  . و کاره له  جیاوازتره
و   ر کاستت تۆمارکراوه سه  تا له ره سه  وتنه م چاوپکه رانیش ئه بۆ زانیاری زیاتری خونه

ر  ھۆمه  و   م کراوه ز ل ی زیاد و که ر کاغه سه ی له وه کاتژمر و پاش نووسینه 13  له  بریتیه
   و منیش مشت و مام کردووه  وه دا چۆته که تکسته  ندانجار به چه

  :ویست ری خۆشه خونه
  ؛ وه نووسمه ر شخمووس ده کورتی پرۆڤایلی ھۆمه  وا به  م کتبه ی ئه وه ک کلیلک بۆ خوندنه وه

  .  بووهدایک   له" سوریا"کوردستانی رۆژئاوا   له  ی عامووده شارۆچکه  له 1942سای 
  . هسوریا ژیاو  ساڵ له 20 نیا ته وروپا، ئه  ۆتهھات 7/2/1962  له
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   .مانیا ئه  مینجار چۆته که وروپا یه ئه  ھاتۆته  که  چونکه ، همانیا ژیاو ئه  مانگ له 5  زیاتر له
   . هریتانیا ژیاو به  له 1967یلوولی  مانگی ئه تا 1962  له
  . سوید ژیاوه  له .2001تا  1985سای   م له نجار، جاری دووهمی که یه 1978تا  1967سای   له
مانگی   مینجار، پاشان له که ، یه1979 مووزی تهتا مانگی  1978 می که کانوونی یهمانگی   له

  . بووه  رگه پشمهشاخ   له 1981تا مانگی ئابی  1980شوباتی 
تا  2001سای   م؛ له اری دووه، ج1977تا مانگی ئابی  1976یلوولی  م مانگی ئه که جاری یه

  . مریکا ژیاوه ئه  له 2007می سای  که مانگی تشرینی یه
  .سوریا  ندامی پارتی دیموکراتی کوردستان له ئه  بۆته 1958سای 
  .ب له حه  مان حزب له خوندکاران ھی ھه" رعی ی فه لیژنه" ندامی  ئه  بۆته 1961 -1959سای 

ی  ه ری گشتی کۆمه به ڕوه ی به ندامی کۆمیته ستان ئهئینگلی  له 1966 -1963سای 
ی  ه مان کاتدا سکرتری لقی ئینگلستانی کۆمه ھه  له.  وروپا بووه ئه  خوندکارانی کورد له

  . وروپا بووه ئه  خوندکارانی کورد له
وروپای رکخراوی پارتی دیموکراتی کوردستانی  ی ئه ندامی کۆمیته ئه 1966 -1963سای 

تی  رایه نونه  جۆرک له  و کاته ئه  ، که یراق بوو و لپرسراوی رکخستنی ئینگلستانیش بووهع
  .شۆڕشیش بوو

  . کاری حزبی ھناوه  وازی له 1966سای 
  ی خوندکارانی کورد له ه سکرتری لقی سویدی کۆمه  به  بووه 1974و سای 1970سای  

  .وروپا ئه
ی  که تی بوانامه ، بابه رگرتووه ی ماجستری وه م، بوانامهزانکۆی ستۆکھۆ  له 1972سای 

  .ت کتیی سۆڤیه نوان چین و یه  له  ی سنوور بووه کشه  ت به باره سه
ندام  کتیی نیشتمانیی کوردستان و ئه ری یه زرنه ی دامه سته ندامی ده ئه  به  بووه 1975سای 

کتیی نیشتمانیی  ری یه تیده و لپرسراوی یارمه  وه ره کانی ده ندییه یوه ی په کۆمیته  له  بووه
  ".کسا ئه -ی وت وه ره ده  ی خوندکارانی کوردستان له ه بۆ کۆمه  کوردستان بووه

  کتیی نیشتمانیی کوردستان بووه ری رکخراوی یه زرنه لپرسراو و دامه 1977 - 1976سای 
  .وێ له  ش بووهکتیی ری یه ھا نونه روه مریکا، ھه ئه  له

 1979 -1978کتیی نیشتمانیی کوردستان سای  تی یه رکردایه ی سه کانی کۆمیته وه کۆبوونه  له
تی و لپرسراوی  رکردایه ی سه ندامی کۆمیته ئه  و به  بووه" کوردستانی عیراق" نگ  ناوزه  له
و بۆ   وه ته ماوه زۆر نه  وه ره ده  هم ل کتیی نیشتمانیی کوردستان، به ی یه وه ره کانی ده ندییه یوه په

  . وه ته ڕاوه کوردستانی عیراق گه  کتیی نیشتمانیی کوردستان له تی یه رکردایه کانی سه بنکه
دا  1980سای   کتیی نیشتمانیی کوردستان له تی یه رکردایه ی سه کانی کۆمیته وه کۆبوونه  له

بی  کته ندامی کارگی مه ی ساڵ و نیوک ئه بۆ ماوه.  بژردراوه بی سیاسی ھه کته ندامی مه ئه  به
بی  کته ندامی مه ر ئه ھه 1986تا سای  1981تا مانگی ئابی سای  کوردستان ھه  له  سیاسی بووه
  . بووه  وه ره کانی ده ندییه یوه رپرسی په سیاسی و به
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بت  نه م وه به  ھناوهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  وازی له 1986مانگی نیسانی سای   له
ک و  ی کۆمه وه کۆکردنه  له  وام بووه رده کو به به  وه وتبته دوور که  که یدانه مه  واوی له ته  به

کانی  واوی پارچه ته  تی له ی کوردایه وه تی مرۆیی و سیاسی و زانستی بۆ بزووتنه یارمه
  . کوردستاندا

کاتی   ر شخمووس له ھۆمه  وت پتان بم که مه دهران  ی خونه رنجمدا بۆ ئوه دوا سه  له
ی سیاسی و  وه کانی ناو بزووتنه تییه سایه ھاوڕێ و که  ر به رامبه یان شوندا به ده  کانیدا له مه وه

ئان " ھید شه" یان " ڕز به" یاخود " کاک" ی  و وشه  بی و رووناکبیریدا زاراوه ده تی و ئه یه کۆمه
ی و  و وشه کادیمی ئه کانی ئه ره سبه  ک کارکی نزیک له ھنا، من وه کارده به" تی حمه ره" ژی 

ی  خنه نک تبینی و ره س و الیه ر که زانی، ئینجا ھه پویستم نه  و به  م قرتاندووه زاراوانه
  ر له ھهر شخمووس و  ک ھۆمه رپرسم نه من به  وه ، ئه یه ھه  یه وه بیرکردنه  م جۆره ر به رامبه به
  . بمبوورن  تاوه ره سه
  
  
  
  

  د حمه لی ئه وزاد عه نه
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