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 لة هةولير هةوالَي كؤضي دوايي دايكم هات ، هةفتةيةك نةبو ليي ةكرد دلَم سةرداين مالَي خا945/946سالَي لة هاويين @@@@@@@@@@@
 لة من واية دويين بو ، جيابوبومةوة دوا ماضةكةي سةر رؤخي حةوزي مالَ لةكايت دةرضومن بؤ هةولير تا ئيستا لةدةرومن ضةقيوة

دةسورانيةوة بؤ ذينَ ) ناجية ( كي طةورةم سامي برام شريةخؤرة بو لةوكاتةش  شريي قودي ساوايان دةست نةدةكةوت لة طةلَ خوش
كمان لة ي كؤضي دوايي دا ،شريةخؤرةي لةبةردايب سامي تير شريكا تا بةتةواوي هاتةسةر خواردن بةتايبةيت حمةلةيب ئاردة برنج

منالَ بة دايك مردن هةتيودةيب ( ليك دابراين كورد راست دةلَي تةواوي هةتيميمان ثيوة ديار بو ثأوناوةخت زؤر ثةريشاين كردين بة
لوتفية وسةنية (  خالَم لة هةولير ثورم بة خيوي دةكرد دو خوشكي دمي كةوتة مالَي) فةوزية ( رة بضوكم  خوشكي هة)بة باوك  نةك

ئافرةيتَ ضاثوك ) وسفية ( دايكم لة رانية من و خوشكة طةورةم وسامي برام ماينةوة الي باوكم  ) كةمال ( كةوتنة مالَي براطةورةم ) 
بة مشورو بة دةستةواو دةست   رةنطني ، هاموشؤي لة طةلَ خيزاناين كؤيةو فةرمانبةراين هةوليري وكةركوكي وتاكةتاكةي عةرةب 

ر  زماين توركي وعةرةيب دةزاين ، مانطي زياتر لة جاري دانشتين وميوانداري ئافرةتاين دةبةست ، سالَي يةك دوجاطةرم بو
م لةسةر لة هةولير دةكرد ، قسةزان و زيرةك وخةخمؤر وتورة ، طةرضي كوري تاكانةي بوم بةآل) رةسول ناجي ( سةرداين مالَي براي 

 بو بؤية طشت سالَ بة منرةي باإل ثؤلَةكامن ي مناآلن دايدةثةرؤستم ، زؤر ئاطاداري دةوام و خويندمنثاك وخاويين وياري وشةأ
 لةاليةك كورو كضي  لةبةر نامشوري ويب باكي باوكم ة طةلَ باوكم دةكةوتة دةمةقالَي وناخؤشي وزويربون زؤربةيدةبري ، ناوناو ل

شاري كؤية لةروي خزمةتطوزاري تةندروسيت زؤر دواكةوتوبو هةرطيز لة ذين مردوي ثيشو لةاليةكي دي ،) كةمال و ناجية ( باوكم 
يبو لةطَةلَ تاكة نيرسيك ئةويش ئةوةندة لة يادم يب هةر خةجاوي كيذي مةال مةعروف بو لة طةلَ لة دختؤري زياتر بةخؤيةوة نةد

تيماركةريك خةلَكي كؤية ، دكتؤري عرياقي كةم بون لة شاري دوروبضوك كاريان نةدةكرد بؤية زؤربةي دكتؤراين كؤية لوبناين و 
ي دكتؤر نةجيب لة دادطا] دكتؤر كةميل ودكتؤر نةجيب [ ةي لةيادم ماون كةوت جوو بون لةوانوري وميسري بون يةك دوجار واريس

بة دؤلَ وزورنا هاتةسةر ئاييين ئيسالم بؤئةوةي كيذي يكؤييزيةكان بةنا خةجاو لينشيين  لة حةويمارةكةن ،ماوةكي زؤر جي 
ة ضةند ذوري لةبينايةك هةندي طةورة بة طةض نةخؤشخانة برييت ل. جوو بو ) عةبود ( هةوليربو تا طةرايةوة لوبنان ، دكتؤر 

دةرماين طرياوة بة ئاوي وبةرد دروست كرابو لة دةرةوةي شار ، داودةرمان وثيويسيت يةكاين نةخؤش كةم بون زؤريةي دةرزي و
نكة هةرجةمة خواردنةوة لةناو شوشة دةكران ، طةرثيويستيت بة دةرمانيك هةبا دةباية خؤت بوتلَيكي طةورة ئامادةبكةي ضو
ئةوي دي بؤ  خواردنةوةي لة ثيالَةيةك كةمتر نةبو ، سةير ئةوةبو شوشةيةك لةم دةرمانة رةنطاورةنطة بؤ هةمو جؤرة سك هيشانة

 ثاش كوآلندن بؤ نةخؤشان بةكار دةهات ، دين جار  دةرزيةكان زؤر درشت بون ضةن...!!سةرو لةش هيشان ، ئةمةشيان بؤتاولةرز 



لةهةمان كات داودةرماين ثريةذنان . ارضة كاغةزيكي لول دراو ةناوقودوي طةورة جيا دةكراوة بؤ ثل) حةب ( ان دنكة دةرمانةك
نوشتةو فالَ ضيةكان وطؤأي ثياوضاكان زؤر لةباو بو ، بؤية نةخؤشي هةذار وثياوي دواكةوتوو نةفام طةر نةخؤشيةكانيان قورس 

 .  ثيشكةوتوةكان خؤيان دةطةياندة شارةطةورةكان بؤ ضارةكردين نةخؤشيةكانيان ةمةندووطران با زؤربةيان لة كؤية دةمردن ، دةولَ
 بوين كةثاريت دميوكرايت كورد سةري هةلَدا ، هةلَبةتة )كؤيسنجاقي يةكةم (      ئيمة لة ثؤلَي شةشةمي قوتاخبانةي سةرةتايي 

ةلَبةندي نشتمانثةروةري و كوردايةيت ، تومةز دو ئةندامي لةم تةمةنة هةستمان هةربةوةندة دةكرد قوتاخبانةكةمان بويتة م
 نةك هةر ئةمةندة بةلكو ئةندامي )حمةمةد ئةمني مةعروف و تاهري سةعيد ( ليذنةي ناوضةي كؤيةي ثاريت مامؤستامان  بون 

)  و سابري ئيسماعيل  كةمال جةميلكةمال عةبدولقادر ، مةجيدي شيخ نورةدين ،{  جطة لة مامؤستايان ليذنةي ناوةندي بوون
مامؤستا سابري سةردةمي بةريوةبةرايةيت قوتاخبانةكةماين طرتة دةست ، ئةم مامؤستايانة هةريةكة بة ثلةيةك وشيوةك ثةيوةندي 

زةت  خةلَكي كؤية نةبون لةمان مامؤستا رةفعةت عنراستةوخؤيان بة ثارتيةوة هةبو ، لةاليةكي دي هةندي مامؤستامان هةبو
ومامؤستا حننا ثتروس و مامؤستا مشعون طورطيس لة خةلَكاين ناحيةي عةنكاوةي تةك شاري هةولير لةماوةي يةك دو مانط فريي 

. كتيبةكاين كورديان دةخويندةوة مامؤستاي طةلَي دلَسؤزونشتمانثةروةر بون زماين كوردي بون هةندةي نةبرد بة هاساين 
 ،طةلَي سرودي نشتمانثةروةري ئازادي  تةرخان كردبو بؤ ثيطةياندين رؤلَةونةوةي دوارؤذي كوردستانمامؤستاكامنان بةطشيت خؤيان

  طةلَي لةاليةكي دي. كردبوين وبة ئاوازوسؤزي كوردستان ثةروةردةيان دةكردين وبة جواين خاكي كوردستان هةلَطؤتن يان فير 
 لة نشتمانثةروةري و كوردايةيت ودلَسؤزي لة كاروثيشةيان بةدي هينا كي زةق يانني رؤلَ ودةوريمامؤستاي دي ئيمة ثيان رانةطةيشت

عومسان حةسةن ، زةكي { طةر لة قوتاخبانةي كؤيسنجاقي يةكةم بويب يا لة قوتاخبانةكاين دي كؤية ، لةم مامؤستايانة 
امؤستا جةالل حةويزي بؤ ماوةي ضةند سالَ  م. طةلَي دي } ئةمحةد هةناري ، غةريب مستةفا ، تاهري حةويزي وجةالل حةمةد 

بةريوةبةرايةيت قوتاخبانةي ثي راسثاردرابو لةبنة مالَةي حةويزيان طةرضي زؤر دلَسؤزو نيزامي بو بةآلم بةوة ناسرابو كة هيض 
ان بة بؤينباغةوة ، سيدارة لةسةر وهةميشة بة جل وبةرطي رةمسي هاوين وزستثةيوةنديةكي بة سياسةت وحزب وكوردايةيت نةبو ، 

النظام ( درشت لةسةر مقةوايةكي ضوارطؤشة نوسيبوي زؤربةي مامؤستاكامنان يلَ بةتةقة بون مةيانيان خؤش نةبو ، بةخةتيكي سورو
بة دةرطاي ذورةكةيةوة هةلَيواسيبو ، طةلَي بة ثةرؤش بو بؤ قوتاخبانة كة ناوي دةهينا  - ثةيرةو ئاماجنمانة –اتة  و-)هدفنا 

 ) ...!! كةمت يلَ تيكداوم هةتيو قوتاخبانة(  خؤ طةر لة قوتابيةك تورة ببوا هاواري دةكردةسةري – قوتاخبانةكةم –يوت دة
              رتدةوضواردة سالَ مة قوتابياين ثؤلَي شةش  ئينجةمي سةرةتايي طةرضي تةمةمنان لة سنوري سيتارادةيةك ثؤلَي ثي 

 بؤ ماوةي 945/946ؤمان لة خويندن ورؤشنبريي ونشتمانثةروةري وكوردايةيت ئةم سةردةمة نواند ، سالَي رةت نةدةبو رؤلَ ودةوري خ
، مانطرتنةكةمان يب طومان دورنةبو لة هانداين  مامؤستايةكاين سةر بة ثاريت ضةند رؤذي كردمان بة مانطرتن لةوانةكان 

شاخي ( سرودةكاين كوردميان بة تايبةيت سرودي اخبانة كؤدةبوينةوة دميكرايت كورد بة ريطاي مام جةالل ، لة حةوشةي قوت
 -مامؤستاكةمان طؤري بوة  ) شاخي رةنطاورةنطي طويذةية ( مان  دةضأي لةبنةرةتا ) رةنطاورةنطي كوردان باعسي كةيف و سرور 

ةردةوامبني لة مانطرتنةكةمان ناوناويش  مام جةالل  رؤليكي تةواوي نوان لةم مانطرتنةوكؤبونةوةنةدا هاين دةداين ب–كوردان 
دةنطي هةلَدةبري بةذياين كوردوكوردستان ، بةريوةبةري قوتاخبانةو هةندي لة مامؤستاكامنان يب سود هةولَيان دةدا مان بشكينني 

كي نةناسراو لة حةوشي وبطةرينةوة وانةكامنان بةآلم ئيمة هةر لة رفتاري خؤمان سور بوين تا ضيشتانيك لةم رؤذانة ئةفةندية
نةكة دةهاتة خةار بؤ ثيشوازي لة ئةفةندي ميوان بةآلم ئةفةنديةكة ر لةم كاتةش بةريوةبةر لة ثيثليكاةقوتاخبانة ثةيدابو ه



ر ئيمةش هةر لةم كاتة هاوا!!  ؟..طشتمان طويمان يلَ بو طويت جةاللة ئةفةندي ئةمانة ضيان دةوي  خؤي رانةطرت بةدةنطي بلَند
عزيزة فةندي طؤيا ضيان دةوي  [ اين ئامسان ، جةاللة فةندي بة ثةشؤكاوي ويت هاوارمان بةكوردوكوردستان دةطةيشتة كةشكةلَ

نازامن من ئيسقاليل كوردستان [ هةردوناوثةيل ثان كردةوة بةسةيرةوة دريذةي ثيداو ويت ]  يان  دةوي ئيستقاليل كوردستاين.... 
 زؤر بة هيمين وسةرةخؤ داواي ليكردين بضينة ثؤلةكامنان هةندي طفتوطؤم عةزيزة فةندي ليمان نيزك بووة.!!  .] ..لة كوي بينم 

ثيتان بليم من كوردم وةك ئيوة ئيستقاليل كوردستامن دةوي ، بةآلم ئيسقاليل كوردستان بة : لةطةلَتان هةية ، لة ثؤلَ طويت 
ئي ت دةيبدي طةلَي كوردن خاوةين خاكي هةراهؤريا وةرناطريدريوة ئوميبطةن دةسةآليت دةولَةت بطرنة دةست ، ئينن وثيوة خبوي

 بوين ودامأكاين بة طةرمي  حال خؤشدستان دةبيتة مايةي ئيوة ، بة قسةكاين زؤر  بة ئاماجنتان دةطةن كوركوردستانن هةولَ بدةن
 .دامانة طأمةي ضةثلَة 

 ماويةيت                                                                                                                                       


