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  ردستان هاي ماندگار کُچهره
  )حفید(شیخ محمود برزنجی 

 )مـر نـه (زاده حفیـد اهی به زندگی و مبـارزات شـیخ محمـود        نگ
   قسمت پایانیـ 

  شورش سوم شیخ محمود
 1930در ســــال 

حکومــــت عــــراق  
جهــت اعــالم رســمی 
ــود و   ــتقالل خــ اســ
ــه   ــدن بـ ــق شـ ملحـ
ســـــازمان ملـــــل  
ــاتی  ــت انتخابـ خواسـ

کــه در . برگــزار نمایــد
صورت تأیید آن دیگـر هـیچ فرصـتی بـراي کُـردان جهـت         

ـ      مانـد و بایـد بـه    ردي بـاقی نمـی  تشکیل یـک حکومـت کُ
ایـن امـر    . دادنـد تابعیت حکومت عربـی عـراق تـن در مـی          

ـ               ه با اعتـراض و سرسـختی شـدید کُـردان مواجـه گردیـد ب
 در تظـاهراتی کـه مـردم        1930کـه در شـشم ایلـول       طوري

 نفــر 45ســلیمانیه بــر علیــه ایــن انتخابــات برگــزار کردنــد 
  .1 نفر زخمی شدند195کشته و 

ــه  ــود ک ــیخ محم ــه ش ــا آن روز آرام در قری ــران ي ت پی
نشسته بود بـه محـض شـنیدن ایـن خبـر، فـوراً بـا سـران                 
عشایر به گفـت وگـو پرداخـت و نیـروي انتظـامی فراوانـی             

ــصرف شــد   ــهر پنجــوین را مت ــود، ش ــاده نم بالفاصــله . آم
ــه او ملحــق  شخــصیت ــرد ب ــسران کُ هــاي روشــنفکر و اف

  .2شدند
ریتانیــا  ي باي بــه نماینــده شــیخ محمــود در نامــه  

ــی ــسدم ــراق در کُ «: نوی ــت ع ــت حکوم ــتان الزم اس ردس
را ) کردســتان عــراقيهمــه(نباشــد و از خــانقین تــا زاخــو 
  .»در کمترین مدت خالی کند

حکومــت عــراق و بریتانیــا بالفاصــله ارتــش مجهــزي  
 بـا   3شامل ارتـش عـراق، سـپاه آشـوري و نیروهـاي لیفـی             
ایـن  . تجهیزات و تدارکات مفـصل بـه منطقـه اعـزام نمـود         

ــه ــا در منطق ــه «ي نیروه ــوینب ــان پنج ــارزین »یان ــا مب  ب

                                                
 . کشته ها را دو نفر اعالم نمود دولت عراق تعداد_ 1
 جریان الحاق عراق به سازمان ملل و جنایت سلیمانیه همـه مـردم    _ 2

 کرد را آماده شورش نموده بود 
3 _ Livesنیروعاي مزدور محلی تحت نظر انگلستان  

کُرد درگیر شدند و قـواي اکـراد آنهـا را بـه سـختی شکـست           
  .دادند

ــده و    ــردان درآم ــصرف کُ ــه ت ــدین پاســگاه نظــامی ب چن
ایــن جنــگ در  . غنــایم جنگــی زیــادي بدســت آوردنــد    

ــد 3/11/1930 ــام شـ ــراق از کُـــردان   .  تمـ ــت عـ حکومـ
ــی  ــذاکره مـ ــت مـ ــی را در  نمدرخواسـ ــیخ هیئتـ ــد و شـ ایـ

ــی 10/11/1930 ــزام م ــه  اع ــه نتیج ــا ب ــشخص دارد ام ي م
  .رسدنمی

ــرده و در      ــصرف ک ــال را ت ــدتی خورم ــد از م ــیخ بع ش
ســوي کرکــوك حملــه نمــوده و در جنــگ ه  بــ1931شـبات  

 مزدوران کُـرد همـراه بـا ارتـش عـراق شـیخ را            »باریک ئاو«
امـا  . دمحاصره نمـوده و تلفـات شـدیدي بـه کُـردان وارد آمـ         

محاصره را بـا رشـادت بـاز کـرد و بـه سـلیمانیه               يشیخ حلقه 
  .فرار نمود

ــود و از آن    ــیخ محم ــاي ش ــدام نیروه ــی انه ــا از طرف ام
ـ           ،تر خیانت مـزدوران کُـرد      مهم ه  در شـیخ خیلـی اثـر کـرد، ب
  . خود را تسلیم نمود1931ي که در سوم مه طوري

ــک فیــصل پادشــاه عــراق   بعــد از آن در ســفري کــه مل
ــت   ) 1931( ــین گف ــرد چن ــلیمانیه ک ــهر س ــه ش ــدون «: ب ب

ــی   ــه نم ــراق تجزی ــد ع ــل و   تردی ــوه و جنگ ــن ک ــود، ای ش
هـاي  طبیعت زیبـا متعلـق بـه سـاکنین و سـایر مـردم اسـتان         

ي و در ادامـه گفـت نقـشه و برنامـه          . عراق اسـت و بـالعکس     
ــ  ــشورم ب ــی ک ــذیر   ه سیاس ــر ناپ ــده و تغیی ــیم ش ــت تنظ دق

  .»است
ـ     چنـان حرکـاتی را    هـم صـورت پنهـانی    ه  شیخ محمـود ب

ــرد انجــام مــی  ــاق حقــوق کُ ــا در ســال در جهــت احق داد ام
  . رسماً از مبارزه سیاسی دست کشید1941

ي بریتانیـا   اي بـه نماینـده    شیخ محمود در نامه   
الزم اســت حکومــت عــراق در «: نویــسدمــی

کردســتان نباشــد و از خــانقین تــا زاخــو     
  در کمتـرین مـدت     را )کردستان عراق يهمه(

  .»خالی کند
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 9/10/1956 بیمــار شــد و در شــب   1956در ســال 
ــازه   ــت و جن ــداد درگذش ــه بغ ــتان حیدری ي او را در بیمارس

  . 1به سلیمانیه بردند
  

  چرا شیخ محمود به پیروزي نهائی نرسید؟
ـ   شـود در یـک جملـه پاســخ    ن سـؤال را نمــی جـواب ای

دالیـل زیــادي در عــدم موفقیــت شــیخ محمــود مــؤثر  . داد
ــرد بــه  جنــبشهــیچ کــدام ازاصــوالً چــرا . بودنــد هــاي کُ

 150هدف غـایی خـود نرسـیدند؟ موانـع زیـادي در طـول               
انـد  هـاي ملـی کُـرد قـرار گرفتـه          سال اخیـر در راه جنـبش      

  :ترین آنها عباتند از مهمکه 
  

ـ . تحـاد بـین رهبـران دلـسوز کـرد       نبود ا  .1 طـور مثـال   ه ب
ــارزان   1930در  ــد بـ ــیخ احمـ ــود از شـ ــیخ محمـ  شـ

مفتخـر  «: گویـد کنـد امـا او مـی      درخواست کمـک مـی    
به خدمتگزاري اسـت امـا در جنـگ بـا عـراق شـرکت               

کند زیـرا حکومـت عـراق، حکـومتی اسـت عربـی             نمی
کنــد از او ي مــن حکــم مــی  و مــسلمان و وظیفــه 

 .»اطاعت کنم
 کــه طــی آن یــک حــزب یکدســت و هماهنــگنبــود  .2

ــده ــوان عم ــه  بت ــسبت ب ــه را ن ــراد متوســط جامع ي اف
ـ     ـ     حقوق کلـی ملّ کـه وقتـی    طـوري ه ت آگـاه سـاخته، ب

ـ    ی در میـان اسـت اخـتالف عقایـد راهـی        پاي منافع ملّ
 .براي جلوه پیدا نکند

ــرد4ردســتان بــین تقــسیم ســرزمین کُ .3   کــشور غیــر کُ
دود کـرده  حـ م را مـردم کُـرد  که به شدت ارتبـاط بـین        

ــت  ــاس ــوريه ب ــري و    ط ــک فک ــه کم ــه راه هرگون ک

                                                
شیخ خود جریانات متأثر انگیزي بوجـود آورد کـه در     ي تشیع جناره  _ 1

توانند به کتاب میـژوي     مندان می عالقهحوصله این نوشتار خارج است      
 .عالء الدین سجادي مراجعه کنندي رینی کورد نوشتهراپه

 . شده است مشکلمادي از طرف کُردان به یکدیگر
ــاد بـــین کـــشورهایی کـــه کُ  .4 ــتان جزیـــی از اتحـ ردسـ

شــود در امــور مربــوط بــه ســرزمین آنهــا محــسوب مــی
ــا ــم. کُرده ــی  ازمه ــا م ــرین آنه ــاي  ت ــه قرارداده ــوان ب ت
ــرد  1976 و 1919 ــاره ک ــر اش ــب .  الجزای ــنجال ــه  ای ک

ــالس  ــشه در اج ــه و  همی ــاي دوگان ــاره ــین   چه ــه ب گان
ــوق یکــی از مهــم  ــشورهاي ف ــا  ک ــصمیمات آنه ــرین ت ت

واضـح   هـاي آشـوب طلـب اسـت کـه پـر        مقابله با گـروه   
 .باشنداست منظور کُردان می

متأســفانه . وجــود رهبــران دینــی و مــذهبی وابــسته     .5
ــه     ــیچ کمکــی ب ــا ه ــه تنه ــی ن ــران دین ــدادي از رهب تع

کـه خـود مـانعی بـزرگ      انـد بـل    نکـرده  هاي ملـی  حرکت
انــد و بــاز متأســفانه در راه تحقــق پیــروزي جنــبش بــوده
 همکــاري  ایــن ملــت،تعــدادي از آنهــا حتــی بــا دشــمنِ

ــته ــی داش ــدنزدیک ــوع و   ( .ان ــساسیت موض ــت ح ــه عل ب
ي بیــشتر از آوردن مثــال خــودداري    پرهیــز از تفرقــه 

 .)نمایممی
ــزدور   .6 ــود نیروهــاي م ــانع شــاید   . وج یکــی از ایــن م

ــزرگ ــوري   ب ــد بط ــع باش ــرین موان ــع    ت ــر مواق ــه اکث ک
ــطه ي بواســــــ

آشنایی مـزدوران   
ــت  ــه موقعیــ بــ
ــمن   ــه، دش منطق
ــوط  در خطــــــ
ــوذ   ــارزین نفـ مبـ

 .کردمی
ــردان .7 ــایین بــودن وضــعیت اقتــصادي کُ واضــح اســت . پ

ــه  ــیچ جبه ــه ه ــه  ک ــشت جبه ــدارکات پ ــدون ت اي اي ب
ــی  ــوي نم ــد   ق ــت نمای ــدت مقاوم ــد در دراز م در ( .توان

رزات، ملـت کُـرد همیـشه بـا کمبـود ســالح و      طـول مبـا  
انـد و در طـرف مقابـل دشـمن بـا           رو بـوده   تجهیزات روبه 

هـاي پیـشرفته بــا   آخـرین ســالح  انبـوهی از تجهیـزات و  
 .)استرو شده آنها روبه

  بــههــا  خــصوص ابرقــدرتاکثــر کــشورهاي جهــان بــه .8
گونـه   خاطر حفظ منافع خـود در منطقـه حاضـر بـه هـیچ             

ــردان نــش ــاً کمــک ،انــددهکمکــی بــه کُ هــاي  اگــر احیان
ــوده اســت و   کــرده باشــند در حــد تــأمین منــافع خــود ب

ي نبــود یــک سیــستم تبلیغــاتی کُــردان هــم بــه واســطه

ــز  خـــون و آتـــش هرگـ
توانـد و قـادر نیـست       نمی

تمامی تاریخ را عوض کند     
ها کُرد را به عـرب      و میلیون 

  .یا تُرك تبدیل سازد
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طـور کـه شایـسته اسـت صـداي           انـد آن  قوي نتوانسته 
ــشر       ــوق ب ــی حق ــسوزان واقع ــوش دل ــه گ ــود را ب خ

 .برسانند
ــران کُ  .9 ــر رهب ــتاناکث ــردس ــطهه  ب ــصوصیت واس ي خ

 خــود افــرادي خــوش قلــب و    ،ايهذاتــی و منطقــ 
ه بــ . انــد بــازي بــوده   بــاور و فــارغ از سیاســت   زود

ــوري ــمن    ط ــروزي، دش ــدرت و پی ــا در اوج ق ــه باره ک
ــشیده   ــذاکره ک ــز م ــاي می ــه پ ــا را ب ــاآنه ــت  ت  موقعی

و فرصـت بـه دسـت آمـده را          خویش را تثبیـت نمـوده       
 .از آنان بگیرد

ـ  .بین اقـوام و عـشایر مختلـف       اختالف    .10 طـور مثـال    ه   ب
 شـیخ محمـود بـه عنـوان حـاکم        1918قتی در سـال     و
ــوك،     کُ ــراد کرک ــف اک ــد، طوای ــده ش ــتان برگزی ردس

ــق    ــود مواف ــیخ محم ــري ش ــا رهب ــري ب ــانقین و کف خ
هـا نـواحی کرکـوك       نبودند بـه همـین دلیـل انگلیـسی        

یـــا .(ي شـــیخ محمـــود خــارج ســـاختند را از ســلطه 
 )هاها و شمذینانی اختالف بین بارزانی
  می شیخ محمودعوامل اختصاصی ناکا

ــوق   ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــر ،ع ــل زی ــز عوام ــدم  نی  در ع
  :موفقیت شیخ محمود مؤثر بودند

ایــن افــراد در بــین . بهــا دادن زیــاد بــه اقــوام خــود .1
داشـتند و موافـق سـلطه ترکیـه         مردم ظلم و سـتم روا مـی       

  .بودند
ــا  .2 . نداشــتن اطالعــات کــافی در مــورد وضــعیت دنی

ـ      در آن سال   دانـست کـه عمـر      شی مـی  هـا هـر آدم دوراندی
دولت عثمانی به سر رسـیده اسـت و دولـت تـازه تأسـیس               

 .باشدترکیه، حتی قادر به حفظ و نگهداري خود نمی
ــک  .3 ــن یـ ایـ

ــه  واقعیــت اســت ک
ــه ي اول در نیمــــ

قــــرن بیــــستم،  
ــام  ــاً تمـــ تقریبـــ
ــه   ــشورهایی کـ کـ
ــود را  اســـتقالل خـ
ــا   ــد ب ــت آوردن بدس

گلـستان  هـاي جهـانی مخـصوصاً ان      اجازه و موافقت قـدرت    
ــت  ــوده اس ــابر. ب ــستان     بن ــا انگل ــت ب ــن در آن موقعی ای

درافتـادن و تمایـل بـه دشــمن انگلـیس یعنـی عثمـانی بــا       

 هـا کـافر،    و انگلیـسی   نـد ا  هـا مـسلمان    این توجیـه کـه تـرك      
 .سازگار با آن شرایط اوضاع نبود

ــت  .4 ــه موفقی ــردن ب ــدریجی قناعــت نک ــاي ت ــی ه  یک
در جنـگ آخـر     مخـصوصاً   . دیگر از عوامل سـقوط شـیخ بـود        

زور و  شــیخ محمــود در حــالی کــه منــاطق ســلیمانیه و شــاره
پنجوین را متـصرف شـده بـود بـه کرکـوك حملـه بـرد و در              

 .آنجا در محاصره افتاد و شکست خورد
 خصوصیات فردي شیخ محمود

فـــردي نیرومنـــد، زیـــرك، انـــد وي مـــورخین نوشـــته
ــاموس ــجاع، ن ــت ش ــوده اس ــسندیده ب . دار و داراي اخــالق پ

  . پاکدلار و دلسوز ملت کُرد، خوش باورغمخو
ــته   ــود نوش ــیخ محم ــورد ش ــزاز در م ــزي ق ــور : رم در ام

ــازي نمــی  ــاهر نبــود و سیاســت ب کــرد و مــشاور سیاســت م
همـه  : عـالء الـدین سـجادي نوشـته اسـت         . سیاسی نداشـت  

ــی مــی  ــه راحت ــات  کــس ب ــا شــیخ محمــود مالق توانــست ب
  .نماید

 شـــیخ ياهـــداف، نیـــات و روح بلنـــد بـــشر دوســـتانه
ــه ــود را در نام ــاریخ محم ــه در ت ــارس 21اي ک ــه 1931 م  ب
  .توان شناختي ملل نوشته میریاست شوراي جامعه

   1931 مارس 21پاریس 
  ي مللریاست شوراي جامعه به

ي عالیجنــاب افتخــار دارم شــکایت ملتــی را کــه جامعــه 
تحـت حمایـت خـود گرفتـه بـود بـه شـما عـرض                او را   ملل  
ــایم ــ . نم ــت، مل ــن مل ــرد اســت   ای ــار  ـ ت کُ ــن افتخ ــه م ک
ــی ــق دارم  م ــه آن تعل ــنم ب ـ  ک ــه  ــاك  و در منطق اي از خ
ــرار دارد    کُ ــت ق ــده اس ــق ش ــراق ملح ــه ع ــه ب ــتان ک . ردس

مقدمتاً باید توجه عالیجناب را بـه ایـن امـر جلـب نمـایم کـه              
ــاط  ي کُمنطقـــه ــایر نقـ ــراق بـــر خـــالف سـ ردنـــشین عـ

ـ    بـین  یر ي نیروهـاي متفقـین تـسخ   وسـیله ه النهـرین هرگـز ب
 بـا  1918که ایـن کُردهـا بودنـد کـه در سـال       نشده است، بل  

ــلحه ــایل و اس ــانی را   وس ــاي عثم ــود نیروه ــاقص خ ــاي ن ه
ــه  ــه تخلی ــور ب ــوده و ادارهي کُمجب ــتان نم ــرزمین ردس ي س

ــد ــرج و  . خــود را بدســت گرفتن ــراق دچــار ه ــع ع در آن موق
  .دادندمرج بود و قواي متفقین در آنجا به نبرد ادامه می

ــهبدبختانــ عــراق ملحــق شــد و  ه بعــدها ســرزمین مــا ب
ــایی کــه اداعــا داشــت بــراي دفــاع از حقــوق و آزادي و   اروپ

برابــري اســلحه بدســت گرفتــه اســت در مقابــل ظلمــی کــه 
ــه ــه  ب ــدامی ب ــد اق ــا ش ــت و   کُرده ــاورد و سرنوش ــل نی عم

ــته ــورخین نوش ــد وي م ان
ــد، زیــرك،  فــردي نیرومن

اراي دار و د   شجاع، ناموس 
ــوده    ــسندیده ب ــالق پ اخ

ــسوز غم. اســت خــوار و دل
ملــت کُــرد، خــوش بــاور، 

  .ساده

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 29 
 

ي مردمــی کـه قانونــاً و بـالقوه حــاکم بـر سرنوشــت    آینـده 
ســپرد کــه از لحــاظ خــود بودنــد را بدســت ملــت دیگــري 

ــع      ــگ و وض ــاس، فرهن ــان، لب ــاریخ، زب ــالق، ت ــژاد، اخ ن
ـ   عـدالتی هرگـز    ایـن بـی   ؛  کلـی جـدا از او بـود       ه  اجتماعی ب

ي ملـل در مـورد      هـایی کـه جامعـه     با قول و قـرار و وعـده       
. کُردهــا داده اسـت تناســبی نــدارد  خودمختـاري کامــل بـه  

ي کُردهـا نـه تنهـا هرگـز       هبـار  ي ملـل در   مصوبات جامعـه  
کـه بـرعکس، هـر روز        ي عمل بـه خـود نپوشـید بـل         جامه

ــه  ــر ســر خان ــسل، ب ــار مسل ــان، آتــش بمــب و رگب هــا، زن
ــرو مــی  ــا ف ــان م ــران و جوان ــزد و ســکوت کودکــان، پی ری

  .سازدمرگ را جانشین شادي زندگی می
 از  تـوانیم نمـی  و   خـواهیم نمـی گناه ما ایـن اسـت کـه         

 بـیِ ي عرنظـر کنـیم و در میـان جامعـه       حقوق خـود صـرف    
  . خود را از دست دهیمتملیعراق 

مــردم شــهر ســلیمانیه انتخابــات دولتــی عــراق را      
ــومتی      ــات حک ــتند در انتخاب ــرا نخواس ــد زی ــریم کردن تح

ــین   ــوق ب ــه حق ــد ک ــرکت کنن ــا   ش ــر پ ــا را زی ــی آنه الملل
 و بـه تالفـی ایـن    ؛ي آنـان را بـر بـاد دهـد        بگذارند و آینده  

ــراق     ــت ع ــه دول ــت ک ــات اس ــرکت در انتخاب ــدم ش در ع
ــاهی نمــی  ــلیمانیه کوت ــداوم شــهر س ــاران م ــد و در بمب کن

  . تزلزلی ندارد وکشتار مردمان بالدفاع آنجا تردید
هـایی  هـا و ایـن رگبـار گلولـه        ما معتقدیم که این بمـب     

ــ ــه ب ــیلهه ک ــاك  وس ــر خ ــی ب ــار دولت ــاي جنایتک ي نیروه
ــیکُ ــرو م ــام  ردســتان ف ــل ع ــا را قت ــا کُرده ــه تنه ــزد ن ری

ي ملــل را نیــز حیثیــت جامعــه  وپرســتیژکــه  کنــد بــلمــی
  .سازددار می لکه

ــ   ــراق ب ــی ع ــت عرب ــاي حکوم ــر نیروه ــیلهه اگ ي وس
هواپیماهـا و دســتجات نظــامی دولـت انگلــستان تقویــت و   

ي ملـل قیمومیـت   شـدند دولتـی کـه جامعـه      همراهی نمـی  
سرزمین عراق را بـه او سـپرده اسـت، تکـرار تـاریخ یعنـی                

ــشروي بــ  ــغال آن ه پی ــداد و اش ــوي بغ ــا  س ــراي کُرده  ب
  .1 روز بودي مسأله

ــا از ــیهنم ــه  م ــود علی ــه خ ــاع  ي ي حمل ــراب دف اع
نـام  خـواهیم بـا ارتـش انگلـستان کـه بـه      کنیم ولی نمی  می

نمایـد درگیـر شـویم، بـه همـین          ي ملـل عمـل مـی      جامعه

                                                
کرد  منظور این است که اگر انگلستان حکومت عراق را کمک نمی           -1

 .توانستند بغداد را هم تصرف کنندکُردها حتی می

  .گردیمدلیل براي قضاوت و عدالت به شما متوسل می
 الحاق میهن مـا بـه عـراق عـرب و مجبـور کـردن ملـت        

زور اســلحه، هرگــز باعــث کُــرد بــه پــذیرش ایــن الحــاق بــه
قـدر عزیـز اسـت در     صلح و امنیتی که بـراي جامعـه ملـل آن        

  . از جهان نخواهد شد2این منطقه
ــاریخکُردهــا کــه   را پــشت سرگذاشــته و چندهزارســال ت

انـد تـا کنـون    انـد و توانـسته   از حوادث تاریخ جـان بـدر بـرده        
 خــود را مــاعی و فرهنگــیموجودیــت، زبــان و بنیادهــاي اجت

دهنـد تـا آخـرین نفـر اسـلحه بدسـت       حفظ کنند، ترجیح مـی   
  .بمیرند و بیشتر از این تحت بندگی اعراب نباشند

ــه  ــا روزي ک ــدان بدســت ردســتانسرنوشــت کُت  او فرزن
ــوق      ــذاري حق ــداد از واگ ــه بغ ــا روزي ک ــشود و ت ــپرده ن س
کُردهــا بــه آنــان خــودداري نمایــد، صــلح و آرامــش در ایــن  

  .قه برقرار نخواهد شدمنط
ــا همــهمــا کُردهــا مــی ي مــردم و ملــل دنیــا خــواهیم ب

دوسـت باشــیم و در پــی ضــرر و زیـان کــسی نیــستیم ولــی   
ــی  نمــی ــاري کــه حت ــیم حقــوق خودمخت ــوانیم تحمــل کن ت

ــ    ــا ب ــد لیبری ــا مانن ــدوي آفریق ــان ب ــضی از مردم ــراي بع ه ب
  .رسمیت شناخته شده از ما دریغ شود

ق بـه کمـک ارتـش انگلـستان       در این اواخـر دولـت عـرا       
ــتفاده از روح  ــا اس ــیو ب ــسم عرب ــه  شوونی  درصــدد اســت ک

صـدها کُـرد بالدفـاع تـا کنـون          . موجودیت ما را از بین ببـرد      
فقط به جرم داشتن عقایـد و تمـایالت سیاسـی اعـدام شـده               

هـاي مـا، شـهرها و دهـات مـا          خانـه . انـد و یا به زندان افتاده    
هــاي مسلــسل و بمــبر آتــش تــوپ و رگبــار هــر روز در زیــ

ریـزد و اگـر امـروز کُردهـا اسـلحه      لرزد و فـرو مـی  زا می  آتش
ــه ــر بدســت گرفت ــل ایــن تعرضــات غی ــد در مقاب ــسانی و  ان ان

خونریز اعراب اسـت کـه آنهـا را مجبـور بـه دفـاع از النـه و                   
  .ي خود کرده استکاشانه

توانــد و قــادر نیــست خــون و آتــش هرگــز نمــی
هـا کُـرد را بـه        ن  یلیـو تمامی تاریخ را عـوض کنـد و م        

  .عرب یا تُرك تبدیل سازد
                                                

فراز  شاید در مناطق دیگر بتوان با زور ملتی را خفه کرد اما ملـت سـر              -2
  »هرگز«رد کُ

ژ
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ي خـون نیـستند و اگـر    کُردهـا شـورش طلـب و تـشنه    
انـد بـراي ایـن اسـت کـه آنهـا را             جنـگ پرداختـه   امروز بـه  

  .اندکار نموده  به اینمجبور و محکوم
خـواهیم هـیچ ملتـی را محکـوم کنـیم یـا هـیچ         ما نمی 

 کـه آقـا و   کشوري را تـسخیر نمـاییم و در پـی آن نیـستیم       
تـوانیم خـود    ارباب کسی باشیم ولی در مقابـل هرگـز نمـی          

ــن      ــدانیم، و ای ــري ب ــت دیگ ــوم و رعی ــوب و محک را مغل
همان آرمـانی اسـت کـه بـه خـاطر آن چنـدین ده میلیـون           

ــر   ــگ اخی ــسانی در جن ــود ان ــانی  1موج ــود را قرب ــان خ  ج
ــد، آرمــانی کــه جامعــهکــرده ي ملــل از اولــین روزهــاي ان

رســمیت شــناخته و ه ا بــراي کُردهــا بــتأســیس خــود آن ر
ــدکرده اســت ــد  . تأکی ــب را تأکی ــن مطل ــد ای ــازه بفرمایی اج

  ..ي حالت شورش و انقالبی که زاییده،نمایم
  .......هاي ماندگار کردستان چهره

ــر ــدامات غی ــت    اق ــراق اس ــی ع ــت عرب ــسانی حکوم ان
رسـد کـه تمـامی حقـوق انـسانی و           فقط وقتی به پایان می    

ـ    شـناخته و مـورد احتـرام قـرار گیـرد و           رسـمیت   ه  ملی ما ب
ي ملـل اسـت کـه تـصمیمات سـال           ي جامعه این به عهده  

ــه1925 ــود را در منطق ــه  ي کُ خ ــد و ب ــرا نمای ــتان اج ردس
    .این جنگ و خونریزي خاتمه دهد

                                                                                                
ــوبی    از طــر«  شــیخ محمــود ـ ف اهــالی کردســتان جن

  »برزنجی
ــوض نتیجــه  ــه ع ــخن   ب ــن س ــا ای ــته را ب ــري، نوش گی

: بـرم کریس کوچرا روزنامـه نگـار فرانـسوي بـه پایـان مـی          
هــا در  شــیخ محمــود در حقیقــت عــذاب وجــدان انگلیــسی

بـــی وجـــود او، بـــی مقاومـــت . پیـــشگاه تـــاریخ اســـت
ــختانه ــراقْسرس ــود م   کُي او، ع ــه خ ــتان را ب ــضم ردس ن

رهــا "کــه امــروز کــسی از تــاریخ مطــول  آنکــرد بــیمــی
ــردن ــردن ک ــالی ک ــشت خ ــا و پ ــايه ــه از "ه  مکــرري ک

  .              مشخصات تاریخ تولد عراق است آگاه باشد
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