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ي سابآلغ بة قةپةمي فاسؤم، 1917طوزارشتةكةي ميسيؤين كوردستان لةسةر كوشتاري 

ديارة طرينطيي ئةو يادداشتة لةوة داية، بريورِاي كةسصكي  .1ية يةكي موستةنةدي مصذووييبةپطة
بيانيية كة لة مةهاباد ذياوة و لة جةنطةي كارةساتةكةدا وةك شاهيدصكي عةيين رِووداوةكاين 

شك و طومان ئاماذة بة  خاپي طرينطتريش لة يادداشتةكةدا ئةوةية كة بص. بة ضاوي خؤي بينيوة
حةوت هةزار كةس دةكا لة ناو شارصكدا كة ذمارةي سةرجةم دانيشتواين ثتر لة اين كوذر

ئةطةر ئاورِصك لة ذياين فاسؤم بدةينةوة و وضانصكي كورت لةسةر هةوپ . دةهةزار كةس بووة
و ضاالكييةكاين بطرين، طرينطيي ئةم يادداشتة و باقي نووسراوةكاين ئةومان ثتر بؤ 

 و صثةرِيبصة وةكي سةيياحصك بصرةدا تمرؤظصكي ئاسايي نةبووة كدةردةكةوص؛ ضونكة فاسؤم 
اوصكي خوصندةوار و يولةو يادداشت كردبص، بةپكوو ث هةندص شيت بة بيسنت لةم

رِا  هةپوصست بووة و نزيكةي سةد ساپ لةمةوبةر، بة ئيمكانايت ئةو سةردةم، لة ئةمريكا خاوةن
م شارة بووة و لة ناو جةماوةري خةپكدا  ماپي لة ساپضوارهةستاوة هاتووةتة مةهاباد، 

زماين كوردي و بة تايبةت زاراوةي موكرياين زؤر بة باشي زانيوة و هةندص كاري . ذياوة
طةآلپةي ئةلفوبصي : نووسيين زؤر ورد و نايايب لةسةر زماين كوردي ئةجنام داوة كة بريتني لة

 )ذمارة(ةر جوغرِافيا و رِيازياتكوردي، وشةنامةي كوردي، رصزماين كوردي، كتصيب دةرسي لةس
بة زماين كوردي، وةرطصرِاين كتصبصكي ثرسيار و وةآلمي ديين بؤ سةر زماين كوردي، كتصبصكي 
سروود و نيايشي كليساي لوتصري بة كوردي و دةركردين طؤظارصكي مانطانة بة زماين كوردي و 

  .ديتر بؤ سةر زماين كور هةروةها وةرطصرِاين ئينجيل و ضةند كتصيب
 الثةرِةية و 279 بةش و 14كة » A practical kurdish grammar«كتصبة رِصزمانييةكةي بة ناوي 

بةراين لوتصران ضاث و بآلو كراوةتةوة، كارصكي  ي موذدة  لة اليةن شورِاي كليسايي1919لة 
ي لة نؤ الثةرِةي ثصشةكيدا، كورتةيةكي مصذوو. طرينط و بةسوود و لة نةوعي خؤيدا تاقانةية
ي هةر بةشةي كتصبةكةدا، بة شصوةي  لة دوايي. كوردان باس دةكا و لة ئةلفوبصي كوردي دةدوص
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كتصيب دةرسي، هةندص رِاهصناين طوجناندووة و بؤ ئةم كارةش لة جوانترين بةيتةكاين كوردي 
 دةبرص، و ناو» سؤراين«كتةية كة ئةمرِؤ بة زماين كتصبةكة ئةو ديالص. كةپكي وةرطرتووة

فاسؤم لة الثةرِةي يةكةمدا، كتصبةكة . ي زاراوةي مةهابادي سةدةيةك لةمةوبةرةنوصنةر
  :و دةنووسص» ئةلةكساندر ئةياس«ثصشكةش دةكا بة 

  
بؤ؛ سةرهةنط ئةلةكساندر ئةياس، يةكةم كونسوويل ئيمثةراتؤري رِووسية لة ساوجبآلغي 

تة لة مياندواو كةوتة ، نةويس1914وهةشتةمي ديسامبةري  كوردستاين ئصران، كة لة بيست
ئةم كتصبة بة نيشانةي سثاس و ثصزانني دةكةمة دياري، سةبارةت . طصذاوي تةقة و لصكدانصكةوة

ية سياسييةكاين و رِوحي جوامصري و هةروةها ئةويين زصدة و ثاكي بة خةپكي  بة لصهاتوويي
               دانةر.        و بة يادي خو و خدةي هصدي و ثرِ لة ئةويين. كورد و زمانةكةيان

  
هاتين فاسؤم بؤ مةهاباد بةشصك بووة لة ثرؤذة و بةرنامةي دامةزراوةيةكي ميسيؤنصري بة 

تصكةپ كردين هةوپةكاين ئينجيلي لةطةپ «ضوار وشةية بة ماناي كراوةي  كة كورت LOMSناوي 
ئةم دامةزراوةية بةشصكي سةربةخؤي جيا كردبؤوة بة ناوي . »خزمةتةكاين ثزيشكي

و لة يةكةم بةيانييةي خؤيدا كة ئاماجنةكاين ئةجنومةين » ئةجنومةين ميسيؤنصريي كوردستان«
كربؤوة، داواي يارمةيت و بةدةنطةوة هاتين كردبوو لة ثزيشك و ثةرستار و هةموو ئةو  شي

كةسانةي كة بة داوخوازي خؤيان ئامادةن لة كوردستاين ئصران و توركيادا بؤ تيماركردين 
يةكةم كةسانصك كة بةدةم . ةستةيي و رِوحي خةپكي لصقةوماو هةنطاو هةپصننةوةنيازةكاين ج

كار و رِاسثصريي ئةوان . بوون» ئصدمان.دوكتؤر ئي«و » فاسؤم.ئؤ.ئصپ«ئةو بانطةوازةوة هاتن 
وثةيل ثصويستةوة، بة  ساز كردين نةخؤشخانةيةك بوو بة ثزيشك و جةرِاحي لصهاتوو و كةل

وخاوصين و   و هةموو ئةو كةسانةي كة ثص بنصنة ناوي، هةست بة ثاكضةشنصك كة نيازمةندان
فاسؤم و ئصدمان بة لةز خؤيان طةياندة . شاديي رِوحي و سآلمةيت بكةن و رِازي لصي وةدةركةون

كوردستاين ئصران و لة مةوداي سةفةرةكةياندا دوو هاورِصي ميسيؤنصريي ديكةش لةطةپيان 
مصتا «ي رِووسي و »ئصطوستا طودهارت«وو كيذ بوون بة ناوي ئةم هاورِصية تازانةش د. كةوتن

 بةرامبةري 1911ي سثتةمبةري 6ئةم طروثة لة . ي ئةملاين، كة هةر دوو ثةرستار بوون»ون
. ثصيان ناية مةهاباد و هةر زوو دةستيان بة كار كرد) ي هةتاوي1290ي خةرماناين 14(

 لةم ماوةيةدا توانيان كؤمةپة بينايةكي هصذا و مانةوةي ئةوان لة مةهاباد، ضوار ساپي خاياند و
بةسوود رِؤ بنصن كة برييت بوون لة نةخؤشخانة، دةرماخنانةيةكي تةيار كة دةرمانةكان بة 

كةسوكار، و كليسايةكي  خؤرِايي دةدران بة نةخؤشةكان، شوصنصك بؤ منداآلين هةتيو و بص
  .ساز كرا)1291ين بانةمةرِ و جؤزةردا (= 1912لوتصري كة لة مانطي مةي 



ئةم ناوضةيةشي طرتةوة و كوردستان بة طشيت و ) 1914-1918(ئاطري شةرِي يةكةمي جيهاين 
واتة فاسؤم و هاوكاراين كة لة  LOMSطروثي . مةهاباد بة تايبةيت زياين طةورةيان وصكةوت

 يةكةمني  ساپ لةمةوبةر،96ماوةي ضوار ساپدا توانيبوويان كاري طةورة بة ئةجنام بطةيةنن و  
 بة ناضاري مةهاباديان 1916نةخؤشخانة لة مةهاباد دامبةزرصنن، لة سةرةتاي ذانويةي 

بة دواي ئةواندا سةرجةمي كؤمةپة بيناكاين خزمةتطوزاري، لة اليةن هصزة . هصشت بةجص
. شةرِكةرةكاين بياين و بة تايبةت عومسانييةكان، خاثوور كران و ئاسةواريان نةما

 ئةم طروثة ميسيؤنصريية لة سازكردين بينا يپكيان تصطةياند كة ئاماجنعومسانييةكان خة
ثرِوثاطةندةية بؤ ئاييين مةسيحي؛ بةآلم خؤيان وةك بؤ خاثووركردنةكة خزمةتطوزارييةكان، 

بؤ ئاوةدانكردنةوة و خزمةتطوزاري قةت لة كوردستاندا بةردصكيان ئازا و بة دةستوبرد بوون، 
ند مانط ثاشي رِؤيشتين طروث، لة دةرفةتصكدا كة شةرِ بة ضةشنصكي ضة .لةسةر بةردصك دانةنا

 و مامؤستاي خوصندنطةي Hanna Schonhoodكايت رِاطريابوو، فاسؤم بؤ جاري دوويةم لةطةپ 
George H. Bachimontبة ناوي زمانناسي فةرةنسي و خوشكي خؤي ي Alma Fossum  كة

 ثصي ناية مةهاباد و 1917سثاي رِووس كة لة ذانويةي . ثةرستار بوو، هاتةوة مةهاباد
قةتپوعامي دانيشتواين شاري كرد، فاسؤم و هاورِصياين لة ناو شاردا بوون و يادداشتةكةي 

وة، تةفاسؤم كة مامؤستا ئةمحةدي قازي لة ذمارة ثصشووي ئةم طؤظارةدا بآلوي كردوة
  .  مةهابادؤذانةي سةفةري دووهةمي فاسؤمة لةين ئةم رِبريةوةريية تاپةكا

صيةش ونوصي ئاطري شةرِ، رِصطاي لةم طروثة ن مةهاباد و هةپطريسانةوةي سةرلةكوشتاري
بةآلم فاسؤم كة ئريادةيةكي ثؤآليني و رِوحييةيةكي ئازا و مرؤظدؤستانةي هةبوو، . بةست

يتواين بطةرِصتةوة زصدي خؤي يا لة شوصنصكي هةرضةند لةم بارة نالةبارةي وآلتدا بة هاساين دة
ئةهوةنتردا درصذة بة كارةكاين بدا، بة ناوي سةرؤك و بةرثرسي طروثةكةوة، رِصطاي 

ئةم ناوضةية  طريؤدةي شةرِ و هةذاري . كوردستاين توركياي طرتةبةر و رِووي كردة ئةيرةوان
 .George H فاسؤم لةطةپ ،ويةكةم هةنطا. قةتپوعامي ئةرمةنيان بووهةروةها و نةخؤشي و 

Bachimont ي هاورِصي، بة ناوي نصوبذيكةراين ئاشيت هةوپصكي زؤري دا و هةر بةم ئاماجنةوة
 Fullertonلةم سةفةرةيدا، . لة ثصنجةمي مانطي سثتةمبةر لة ئةيرةوانةوة رِووي كردة ئارارات

L. Waldoلة «بة ناوي  ي خؤيفولرتؤن لة نووسراوةكة. ي رِؤذنامةوانيش هاورِصيي دةكردن
ئةوان ثصيان ناية مةپبةندصك «: ، دةنووسص دةربارةي ئةم سةفةرة،2»بوومةلصپي ئةرمةنستاندا

لةم بةينة ثرِ مةترسييةدا فاسؤم . كة دوو دةستةي ضةكدار بةرامبةري يةكتر سةنطةريان طرتبوو
ة نةخؤشيي فاسؤم بةداخةو. ي خؤي نواند و هةوپصكي زؤري بؤ ئاشيت دا ئازايةيت و لصهاتوويي

لة فاسؤم هةرطيز ناتوامن ئةو دميةنة دزصوة فةرامؤش بكةم كة . لةم سةفةرةدا دةسيت ثصكرد
 بة ماوةي سص رِؤذ لة ئاطري تاو و ياوي نةخؤشي، لةسةر زةويي سريبةهارشوصنصكدا بة ناوي 
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ري هؤزة لةم حاپةدا سةري هةپدصنا و بة بزةوة لةطةپ نوصنة. تاليةوةدةتةرِ و قورِاويدا 
  ».شةرِكةرةكان قسةي دةكرد

 ضاوي 1920نةخؤشييةكةي ثتر لة مانطصك درصذةي كصشا تا سةرئةجنام لة دةي ئؤكتؤبةري 
هؤيةكاين مةرطي فاسؤم دةدةنة ثاپ ماندوصيت و تةوذمي . لصكنا و هةر لة ئةيرةوان نصذرا

ئاپؤزي و نائاراميي عةسةيب و حةسانةوةي كةم، هةروةها خواردةمةين و ئاوي طةمار، بة هؤي 
  .ناوضةكة

نةوة و طةأا،طروثي فاسؤم ساپصك دواي مةرطي ئةوبةپطةيةك بة دةستةوةية كة نيشان دةدا 
 بة سازكردنةوةي نةخؤشخانة و ووةمةهاباد و بة ورةيةكي ثترةوة سةر لةنوص دةستيان كرد

خاتوو ئةو بةپطةيةش نامةيةكي .  بووةAlma Fossumخزمةيت ثزيشكي، كة يةك لةوان 
Hanna Schonhood لة ساوجبآلغةوة بؤ هاوأصيةكي خؤي بة ناوي 1921ي جوالي 20 ة كة لة 

Mrs. Sletten خاتوو هةننا لة نامةكةيدا ئاماذة بة زؤر شيت طرينط .  ي نووسيوة لة ئةمريكا
هيوادارم لة . دةكا و طريوطرفت و خؤشي و ناخؤشييةكاين خؤيان لة سابآلغ دةخاتة أوو

 خبةمة بةر ديدي خوصنةران، كة دميةين  داهاتووي ئةم طؤظارةدا دةقي ئةو نامةيةذمارةكاين
سيماي مةهابادي نزيك سةد ساپ لةمةوبةر، بة أووين دةنوصنص و بة قةپةمصكي سادة و 

  . ردبينييةكي زيرةكانةوة نووسراوةو
 جؤراوجؤر و يةكان بة نيازطةيل هةرضةند دةستةيةك لة رِؤذهةآلتناسان و ميسيؤنصرة ئاييين

. ئؤ. ئصپ«يةك لةوان . سياسيةوة طةرِاون، بةآلم نابص هةموو بة يةك ضاو سةيريان بكرص
ي خؤيةوة، ماوةي ذياين  ي مرؤظدؤست و خزمةتطوزارة كة بة بري و برِواي ئاييين»فاسؤم

هةر لة زووةوة برِياري دابوو داو و . تةرخان كرد بؤ دةستطرييي داماوان و لصقةوماوان
ن و خزمةتةكاين ثزيشكي بطةيةنصتة ئةو شوصنة دوورانةي كة خةپكي فةرامؤش كراويان دةرما

هصشت بؤ ئةو كةسانةي كة  فاسؤم رِضةيةكي شكاند و رِصطايةكي لة دواي خؤي بةجص. دةذي لص
ئةو برِواي ثتةوي بةوة هةبوو كة ئايني . مرؤظايةيت لة سةرووي هةموو مةسپةحةتصك دادةنصن

طةيل ئصمة بة طشيت و أؤپةكاين شاري مةهاباد بة . ا خؤ بنوصنص، نةك لة قسةدادةبص لة كردةوةد
تايبةيت، ثاشي نزيك بة سةدةيةك، ئةمةطدارانة يادي دةكةنةوة و ناوي لة سةر الثةأةي دپ 

  . تؤمار دةكةن
دا سةبارةت بة فاسؤم، أوحي مةزين ئةو و  Fullerton L. Waldoلة نووسراوةيةكي تري 

هيض شتصكي بؤ خؤي نةدةويست و «: واپدؤ دةپص. انييةكانيمان ثتر بؤ دةردةكةوصسئاماجنة ئين
لة خزمةت بة . هةندي دة كةس هةوپي دةدا. هةموو شتصكي خستبووة ثصناو كارةكةيةوة

لة مصذووي خزمةتطوزاراين ثريؤزدا، . مرؤظايةتيدا، منوونةي وةفاداري و ئةرك ناسي بوو
ناوي فاسؤم وةبريهصنةرةوةي كةسصكة كة . دةمصنصوةكي أصبةرصكي هةميشةيي ناوي 

دةنصتة مةيداين  بةرةوأووي دذوارييةكان ثصدةكةنص؛ بة مةيل و ئارةزووي دپ، ثص



كارةساتةكانةوة؛ وةها بة متمانة و بأواوة خؤ دةخاتة ئامصزي شةثؤلةكاين دةرياوة، كة 
 نةبوو، ضونكة ر و دوذمينهةر نةيائةو  .ياراين شانازي ثصوة دةكةن و نةيارانيشي دةتاسصن

  و قني و تووأةييةو، لة يةكةم هةنطاودا دوذمين دةكردة دؤستنيازي ثاك و ئاكاري أاسيت ئ
ئةو ثلة و ثايةي . لة زصد و نيشتماين خؤيشي هةر بةو جؤرة ذيا. دةكردة ئةوين و ئاشيت

حوزووري . بأوا ناكةم لة ناومان كؤضي كردبص. وةدةسيت هصناوة بؤ هةميشة بةردةوامة
زيندووي ئةو، دةنطدانةوةي ثصكةنينةكاين، كةآلفةيت نةجيبانة و دةنطي بالوصين، و سةفا و 

ئةم خوو و خدة نةمرانة، أصبةرميان دةكةن بؤ . يةكأةنطييةكةي دةسيت مردنيان ناطاتص
   ».صذةداين أصطاي ئةورد
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