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وەفاداری ناونيشانی کتێبێکە کە خانمی "یەشار ئيحسان نوری " وەک بيرەوەریەک لەژیانی خۆیدا نوسيویيەوەو بەر 
لەمردنی ئەو یاداشتە دەداتە برای هێژا کاک "ئەیووب بارزانی" و ئەویش لەگەڵ پێشەکييەکی پڕ لە چێژدا بە کاک 

مانی کوردی. منيش کاتێك کتێبەکەم خوێندەوە، ووتم ڕەحيم محەمەدی دەدات و ئەو هێژایەش وەریدەگێڕێتە سەر ز
مادام خێزانی ئيحسان نوری پاشا فەرماندە و ڕابەری شۆڕشی ئاگری داخ نووسيویەتی بەدڵنيایەوە وەک یاداشتی 
ڕۆژانە تۆمار کراوە، ئێمەش وەک کورد کەمترین بابەتمان لەسەر ئەو شۆڕشە خوێندۆتەوە بۆیە ئەمە کارێکی چاکە، 

پێشيکييەکەی کاک ئەیووب بارزانيشم خوێندەوە، هەر بەتەما بووم لەناو پرسيارەکاندا کۆمەڵێ زانياری کاتێکيش 
لەسەر شۆڕشەکە و تێکشکانی دەست بکەوێت، کەچی من کەوتم بەسەر یاداشت و ڕۆمانێکی عاشقانەدا کە 

 مەڕ خۆمان.  هيچی وای کەمتر نييە لە شيرین و فەرهاد و لەیل و مەجنون و الس و غەزالەکەی لە
چيرۆکەکە وات لێدەکات بێوەستان لەخوێندنەوەی وەرس نەبيت، تا لەناو ڕووداوەکاندا وون دەبيت و بۆت دەر دەکەوێت 
کە لەسەرەتاوە ئەفسەرە کوردەکان چەندە خزمەتيان بە تورکان کردووە، بۆخۆی ئيحسان نوری پاشا ماوەیەکی زۆر لە 

لەناو سوپای تورکيادا ماوەتەوە و بەشداری دەیان شەڕی کردووە و هەر  ۱۹۲۰تاک و نزیکی  ۱۹۱۰ساڵەکانی 
کەسێکی ئازاو جێگە دیار بووە. بە�م کاتێک کتێبێک دەنووسێت بەناوی "تۆڵە" ئيتر ئەتاتورک بڕیاری گرتنی دەدات، 

رەوەری چونکە هەست دەکەن لە ناو نامەکانيدا باسی سەربەخۆیی کوردستان دەکات. ئەم بيرەوەریيە زیاتر لەبي
عاشقێک دەچێت بۆ مەعشوقەکەی کە چی لە ناو بيرەوەریيەکاندا، وەفاداری کوردان و ميوانداری و جوامێریان 
وێناکراوە، پاشان تاوانی تورکە فاشييەکان بەرامبەر گەلەکەمان چ بەرخوردێکيان هەبووە و لە شارەکاندا ژنە 
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�نێك الشەیەکيان هەڵواسيوە و سنگی ئافرەتانی کوردیان کوردەکانيان بە دارەکاندا هەڵواسيوە و لەهەموو سەرە کۆ
بەر گوللەداوە. پاشان باسی شاری "ئيغدیر" دەکات کە بەسەرکردایەتی "جاوید بەگ" چۆن لەگەڵ کوردەکاندا 
شارێکی ئەرمەنی خەڵتانی خوێن دەکەن. پاشان باس لە هامشۆکردن دەکات بەعەرەبانە و گاليسکە بەناو ئەو چياو 

. کچە تورکێک لەخێزانێکی خانەدان چۆن ئاشقی کوڕە کوردێکی سەرکردە دەبێت و هەموو شتێک لەپێناوی دۆ�نەدا
مەعشوقەکەیدا دەکات. نایشارێتەوە کە تورکەکان گاڵتە بەکوردەکان دەکەن و لەجێگەیەکدا پارێزەرێکی تورک بەدایکی 

کە هەموومان خوێندەوارین، بەزەحمەت ئەم  یەشار خانم دەڵێ " خانمی ئەفەندی : زاواکەت بۆچی وای کرد؟ ئێمە
کورستانە بەڕێوە دەبەین. کوردە نەزانەکان کە لەچيا دەژین، چۆن دەتوانن بەڕێوەی بەرن ؟" یان لەجێگەیەکی تردا 
 دەڵێت " هاوسەری ئەم خانمە ناپاکيی بە نيشتمان کردووە، ئەفسەرێکە بەسێدارە سزا دراوە. "

ەکەیدا دەڵێ من سياسی نيم، کەچی نەیتوانيوە ڕووداوەکان فەرامۆش بکات کاتێک یەشار خانم گەرچی لەبيرەوەریي
لەشاری "ئەرجيش " دەبينێت جەندرمە تورکەکان سەرێکی بڕاویان بەدەستەوەیە و خەریکن بەبزمار بەدیوارێکدا هەڵی 

ەگيرێت و تورکەکان بۆ دەواسن. پاشان بۆی ئاشنا دەبێت کە سەرکردەیەکی کوردە بەناوی شەریف بووە بە بریناری د
 چاو شکاندنی کوردە کان سەری دەبڕن و هەڵی دەواسن بەدیواردا.
پاشان تورکان بە زۆر لەڕێگەی مەالیەکەوە یەشار خانم تە�ق دەدەن و دوایش دەڵێن دەبێ وازی لێبێنيت، گەر چی ئەو 
 دەڵێ لە شەریعەتی ئيسالمدا تە�ق بەدەست پياوە. بە�م بەگوێی ناکەن.

دوای سەرکوتکردنی شۆڕشی دەرسيم تورکان لە کوردستان لێبوردنی گشتی دەر دەکەن. دەڵێ هەميشە بۆ  پاشان
کوردان مێژوو دووبارە دەبێتەوە. ئێمە لەدوای ئاش بەتاڵەوە شاهيدی چەندین لێبوردنی گشتی بووین، ئەمەش هەمان 

ندێ جێگە پاداشتيان دەکەن. ئەو دەمە شێوەیە ئيتر پێشمەرگەکان بەچەکەکانيانەوە دێنەوە سزا نادرێن، لەهە
ئيحسان نوری پاشا بڕوای بەلێوردی ڕژێمی تورکان نابێت و سەرکردایەتی شۆڕشێک دەکات و دەبێتە فەرماندەی 
سەربازیی. لەتەمەنی ئەو چاوەڕوانييەدا یەشار خانم دوو نامەی لە ئيحسانەوە پێدەگات، پاشان ئەو نامانە هيوا و 

ی بەخەویش هەیە، گوایە پێغەمبەر دێتە خەوی، گەر چی زیاتر لەچيرۆکێکی خەیاڵی دەچێت ئومێدی دەدەنێ و بڕوا
بە�م، چێژی زۆری تێدایە، پاشان بەرەو حەڵەب دەکەوێتە ڕێی، لە ناو کورداندا دایک زیاتر دوای کوڕ دەکەوێت، کەچی 

لەڕێگەی ڕێکخستنەوە (خوێبوون)،  دایکی یەشار خانم کچەکەی جێناهێڵێت و لەگەڵيدا دەبێتە هاو سەفەر و لەوێوە
الی ئاغایەکی کورد لەماڵێکدا دەمێنێتەوە، ژنە نەخوێنەوارەکەی ئاغا بەهەڵە لەم خانمە تێدەگات، وا دەزانێت مێردەکەی 
هێناونی و هەردووکيان لە خۆی مارە دەکات، ئەمە زیاتر چيرۆکە کە خۆشتر دەکات، کە ناهوشياری لە چ ئاستێکدا 

، دوا جار بۆ موسڵ و دوای بەغداد و پاشان خانەقين و کرماشان و تەبرێز دەچن، لەوێشەوە یەشار خۆی مە�س داوە
خانم دوای سەفەرێکی دوور و درێژ و پڕ ڕووداو و هەوراز و نشێوو دەگاتە الی ئيحسانی هاوسەری ئيتر لێی جودا 

ەک پەناهەندە لە وو�تێکی تری ساڵ و ٤٦نابێتەوە تامردن، ئيحسان دوای شکستی و ڕوخانی شۆڕشەکەی ماوەی 
دوژمندا ئۆقرە دەگرێت. ڕۆژێک ماتۆڕ سوارێکی نادیار لە تاران لەو سەرکردە کوردە دەدات و دەیکوژێ. پياو کە چيرۆکی 
ئازایەتی ئەو خانمە دەخوێنێتەوە، پاشان کە لەگەڵ کاک ئەیووب بارزانيدا قسە لەبێدەنگ بوونی خۆی دەکات لەئاستی 

دا و نایەوێت یان ناوێرێت دوای ئەوە بکەوێت کە داخۆ ئەوە ساواکی ئێران بووە کوشتویيەتی یان مردنی مێردەکەی
نا؟چونکە لە چاوپێکەوتنەکەدا ئاماژەی بەوە داوە، کە هەميشە لەژێر چاو دێریدا بوون. پرسيارێکی تر کە خوێنەر ڕوو 

ۆرەی لە ئێراندا ماوەتەوە بۆچی رۆڵێکی لە بەڕووی دەبێتەوە ئەوەیە داخۆ ئيحسان نوری پاشا ئەو هەموو ماوە ز
دامەزراندنی کۆماری مهابادا نەبووە؟ یان چۆنە ڕووی نەکردۆتە ئەوروپا؟ یاخود بۆچی بەشدار نەبووە لەگەڵ شۆڕسی 
باشوردا و کەچی ڕۆژێک لەخەمی ئاشبەتاڵدا شۆک دەکات و بەژنەکەی دەڵێ مەرگی شۆڕشێکی تریشم دی و 

 ن بەسەر شەقامەکاندا وەربوون بێخودان.پێشمەرگەکانم دی لەتارا
ئەم بيرەوەریيە، شایستەی خوێندنەوەیە، چونکە، مێژوویيەکە پڕیەتی لە ڕووداو و وێنەی ئەو سەردەمە و دڕندەیی 
تورکان و سادەیی کوردان و ڕۆڵی دین و کۆمەڵێک پرسيار دەوروژێنێت، کە بەڕاستی دەبێت هەڵوێستەی لەسەر 

ساڵ بەسەر ئەو ڕووداوەدا ڕۆیشتوە، کەچی کورد هەمان کوردە و هيچ دەرسمان لەمێژوو ۸۰لە  بکەین، وا نزیکی زیاتر
 وەر نەگرتوە.

وا لەخوارەوە بيبلۆ گرافيایی ئيحسان نوری پاشا دەنووسمەوە کە سەرکردەیەکە کەمترین قسەی لەسەر کراوە، 
 گ تر بووە.کەچی لە زۆر سەرکردە و ڕابەری ڕاپەڕینەکانی تر مەیدانی تر و بەجەر



 

 - گوڵی  (ئالی  كی ڕه گه  له 1893  ساڵی  داخ، له  ئاگری  شۆڕشی  ری پاشا، رابه  قولی  لی عه  ، كوڕی ئيحسان نوری
، دواتر بۆ  واو كردووه دا ته م شاره ر له هه  تایی ره سه  خوێندنی  كانی دایكبووه. پۆله دليس) له (به  ) شاری قولی  لی عه
  ساڵی  و له و كاته  ئه  نبوڵ)ی سته و ئه  رزنجان (ئه  كانی شاره  روویكردۆته  ربازیی سه  رزی به  ێندنیخو  واوكردنی ته

پاشا،   ر. ئيحسان نوری فسه ئه  سوپای عوسمانی دا بوو به  كانی ریزه  مجار له كه ربازیی بۆ یه سه  خوێندنی  دوای1910
 دژ گورجستان  و�تی و بی ره عه  تانی◌َ لبانيا) و و� (ئه  له  عوسمانی  سوپای  كه  كردووه  ی ڕانه و شه ئه  ی زۆربه  شداری به
ن)  مه (یه ) مانگ له 33(  ی ماوه دا  عوسمانلی  سوپای  له رێك فسه ئه ك وه ت نانه ته كردوون،  رپای به روس  سوپای  به

 پێسپێردراوه.  ربازیی سه  ک كار و لێپرسراوێتی لێ و گه وه  ته ماوه
 خۆش ڕێگا ست، ده  وه وته كه توركيایان  تی◌َ � سه ) ده قی ره ئيتيحاد و ته  ی ڵه (كۆمه  ی و كاته ئه  واته 1908ساڵی   دوای

  ندی یوه دا په مه و ده كورد له  كی سێتييه كو كه پاشا)ش وه  خراو (ئيحسان نوریرێك لێك گه  ی وه كردنه و  پێكهێنان بۆ بوو
 زرا. دامه  دواوه به  و كاته ر له هه  وه، كه كوردستان)ه  عالی ته  ی ڵه (كۆمه كرد به

  ویيەكی مڕه ڵه ڵێنياندابوو قه به ،1920  ئابی  ی10  ی)ر سيڤه(  ی وتننامه رێكه  له یمان هاوپه  تانی◌َ و�  كه  وه شه یه و ماوه له
پاشا   ، ئيحسان نوری وه شيمان بوونه په  تر لێیو دوا  زرێت ) دابمه64-63-62(  كانی نده به  پێی خۆ به ربه سه  كوردی

  هێنانی جێنه به  و دوای م كه یه  نگی جه  دوای  سا�نی  كه  ی كوردیانه  ڕینه و راپه و شۆڕش بكات به  ندی یوه وڵيدا په هه
بۆ باشووری كوردستان،   وێوه له و شام   نابباته ڵدا، ناچار بوو، په ریانهه كوردستاندا سه  كانی ناوچه  ر له سيڤه  كانی نده به

  وه ناچاریيه  به  ئينگليز بكات، بۆیه  سوپای  ویست هاوكاری یده بوو نه  وه ئينگليزه  ستی ده كاروبار به  مه و ده ش ئه لێره
 ند چه ڵ گه له  وه كاته ستپێده ده عيد سه شێخ  شۆڕشی  كاتێ م◌َ � �تی كوردستان، به ر رۆژهه به  نای بردۆته په
  دووباره  شۆڕشه و ئه  ی وه دامركاندنه  دوای.  كردنی پێوه  ندی یوه په  ستی به مه  به توركيا  وه چنه ده تر  كی سييەتييه كه

 شكاك.  سمایل خانی  الی  چێته ده دواتر و  كوردستان  باشووری وه دێنه
  وه كوردستانه  �تی له رۆژهه  دی  پاشا جارێكی  زرا، ئيحسان نوری لوبنان دامه  كورد له  ی خۆیبوون)ی ڵه (كۆمه  كاتێك

  تی رایه خۆیبوون رابه  ی نه الیه  مه هه  بڕیارێكی كورد دا به  كی یه ند سواره ڵ چه گه و له  باكووری كوردستان  وه ڕێته گه ده
  ی ر ئێران بۆ ماوه به  وه باته نا ده پاشا په  ئيحسان نوری  و شۆڕشه ئه  كات. پاش شكستهێنانی ده داخ)  (ئاگری  شۆڕشی

 .  وه مێنێته ده   و�ته  و یی له ئاواره  دا به 1976  مارتی  ی25  رۆژی  له  كۆچكردنی  ساڵ تا رۆژی 46

 


