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 لة ثةجنا سالَ لة ياد نةماوة بة تايبةيت لةم ساآلنةي طةرضي طةلَي رووداوو بةسةر هات و طويَ بيستنيكي ماوةي زياتر

ي )ضرا ( ةآلم هيشتا ئةوةندةي بةبةرةوةية ييخةمة سةر الثةرةكاين حةفتةنامةي  بدوايدا كة تةمةين شيست  سالَيم تيثةراند
دا هةلَِريرةنطني كة جيكي هةلَكةوتوي بؤ سازدام ئةزموين ذياين زياترم لةثةجنا سالَ تيذم  بةختةوةري وسوثاسة دةرفةتيي

ئةم ثةجنا سالَةي رابوردو جياوازي تةواوي هةبو ئاشكرايا . بةهةمو طريوطرفيت وتةطةرةو كةم وكوريت وتالَ وشريينمةوة 
واتة ئةوةي ديومةو .  لَ قؤناخةكاين ثيشوي طةلَي كورد لةسةرتاثاي كوردستان لةبارةي سياسي ونةتةوةيي لةطة

شي ورازانةوة ئةيان خةمة بةرضاو ، ئةوثةناو هاتووة يا بةشيك بومب لة روداوةكان سادةوساكار يب ثةرض رم بيستومةوبةسة
               .بةآلم ئوميدةوارم تةرخةمي نةكري لة راست كردنةوةو بؤضونان ) هةزار عةيب  وثريي( بكةومة هةلَةوضةوت ئةلَين 

 يةكةم                                                            
 كؤية  

لة قوتاخبانةي       ) كةمال (  لةم سالَةدا براي لة خؤ طةورةتر 940/941 سالَي  لة يةكةم هةنطاو ئةطةريمةوة
قوتاخبانةي   كويسنجاقي دووةم هةبو بةبريم نايةت طةر لة هةمان كات لة طةرةكي بايزاغا قوتاخبانةي– كؤيسنجاقي يةكةم
خانةي  ( لة بةغدا واتة) لمني الريفية داراملع(  بة مامؤستا دامةزرا ثاش تةواو كردين خويندن لة   --كيذان هةبوبيت  
 ثاش شةش سالَ ئةكران بة مامؤستاي  وةردةطريانخانةدةرضواين شةشي سةرةتايي لةم   سةردةمةدالةم ) انمامؤستاياين طوند

ت سالَ دةبو ، لة  ثؤلَي يةكةم تةمةمن نيزيكةي هةشتؤماركرام لة كةوتة دةرس وتنةوة منيش  هةر لةو   رؤذةي .سةرةتايي 
ةنؤري دةرضوين ي لة دايك بووم واتة لة قوتاخبانة هةندي دواكةوتوبوم لة ضاو) بةفريقةندي(  لة طةرةكي 932سالَي 

 لة طةلَ ثارةي عرياقي هاتوومة  ، ميذووي لة دايك بومن هيض طوماين تيدا نية زؤر جار طويم لة دايكم دةبو ئةيووتبراطةورةم 
بارةطاكةي لة شاري ) عصبة االمم ( وةك دةولَةيتَ سةربةخؤ بو بةئةندام لةة دةطريتةوة كة عرياقسةر دونيا كةئةمةش ئةم سالَ

 .لة سويسرا ) جنيف ( 
كةنالةباري ذيان  ا ثيدةضي لة بيست قوتايب تيثةر نةدةكرد وئةوةي لة يادم يب ذمارةي قوتابياين ثؤلَي يةكةمي ئةم سالَ

جةالل { ر سيامن لة يادة ةه يان يتكةوتين مناآلن لة خويندن ، لة طش لة دوايبلةم سةردةمةدا هؤيةكي سةرةكي بو
بة _  } عومةر مةال حمةمةد ئةمني  فةوزي عومةر و كة بةدةم باوك وخزمانيةوة بة مام جةالل ناومان دةبرد ،حيسامةدين

 هةرضوارمان ليك دانةبراين تا خويندين ناوةندميان لة كؤية تةواوكرد بة دريذايي ئةم ماوةية  ناسراوبوعومةري مةال نيسك
زؤربةي خويندن ودةرس كردنةوةوهاتوضؤكردن ويارميان بة يةكةوة بو ، كوريك لة ئيمة هةندي هةراش تر مستةفا ناو لةطةلَ 

لةم سالَةوساآلين دوايي  .ةي كؤية بو هةندةي نةخاياند ليمان دابرا دةروبةري دةكرد واي بؤ دةضم كرماجنيمام جةالل هاتوضو
 طرانيةكي بةرباد بآلوبؤوة  نرخي كيلؤيةك شةكري بؤر هةروهادةرمانضايةي 945ي  جيهاين دووةم كؤتايي هات لة سالَتاشةري

  خؤراكي دي  طةلَي وا فلس بو ، طةمن وجؤديناروحةفتةسةدوثةجنمامؤستايةك ثينج تؤزاوي طةيية ديناري لة كايتَ مانطانةي 
وون يا زؤر طران ئيوةي نةبوون هةذاروفةقري دةسيت كةوي خةلَكان كةوتنة سخلةتيكي زؤر قورس، زؤربةي كارو كاسيب قايت ب

يبةيت لة  رويت ونةخؤشي بة تا ووبازرطاين وةستا ،بازارودوكانةكان لة زؤربةي ثيويسيت يةكاين ذيان ضؤل بوون ، برسيةيت



    خيزاني  بة طويرةي كوثؤين ذمارةي دامةزراند)تةموين ( ساآلين بةدواوةي شةر دياردةكي ئاسودة بو حكومةت ناضار وةزارةيت 
 ئةمةندة ةلوري كةئةميش خامي سثي بو  ناسرابو جطة لةب ) ضاثان (خام كةبة ضيت و يشةكروضايةو ضةند طةز لة قوماش

ةبا لة خم بدري الي مخخانةي جوةكان بؤ ئويان دةبردن ئةم قوماشانة جو نا) حةنوكة (اين كان بة ئيم خةلَنتةنك بو
 بةراسيت هةنطاوي زؤر  دي ذيان دابةش دةكرانهةندي لة ثيويستةكاين توندوضلَك هةرطري و شيوانةوةي بؤ لةبةر كردن لةطةلَ 

شانسود بةخش بو طةلَيثاطاندةو خؤ هةلَكيمنةت وثرؤ زاين لة مردن ونةخؤشي ودةردةسةري وشةرمةزاري رزطاركرد يبخي ،  
 ....!!!  لة دوميليون ونيو تينةدةثةريكؤثونةكان طةيشتبوة شةش ميليؤن لةراسيت دا طويرةي  سةير ئةمةبو نفوسي عرياق بة

ن كران ئيستاش وينةي كةل وثةل وشتومةكيان لة كؤالنةكةيان ثةرت  سالَة تاآل ضاك لة يادمة كةمالَة جوةكان لةمزؤر
 - راسنت بة تايبةيت مالَي حةمة زيادويشتة مالَي هةندة كؤيان بؤ خؤثا خؤيان هاةبةرضاومن ،لة ترسان زؤريانوبالوكرابون ل

ةدي بو جوةكان هةميشة ريزوشوينيان يان بةخؤنكاين كؤية ئةم ضةشنةكارة نارةواية خةلَ- طةورةي بةرةبايب غفوريةكانئاغا
دياربو كةس لةوة نةبو دةستيان بؤ دريذ كات هةرطيز جياوازيان لة طةلََّ خةلكي شارنةبووة ،لةم بارةوة ثياواين مةالحةويز 

 دذي) نازيةت  (  بةهانداين هةندي كةساين ئاآل هةلَطريندةستنيشان دةكرا -  طةورةي بةرةبايب حةويزيةكان- ئاغا
مةال سابري ( لة قةلةم دةدا لةمانة ئةوةي لةيادم يب ) هيتلةر ( طري  لة عرياق خؤيان بةاليةنآلتداراينئينطليزوثياوودةسة

هاوسيمان بو ودوكانة عةتاريةكةي بةرامبةر قوتاخبانةكةمان ، زؤر خؤشطةرةكي هيتلةر بو بةرادةيةك ئةيان طيرايةوة )
 بةدواية زاندرا تاالن كردين جوةكان لة زؤربةي شارةكاين عرياق قةومابو .  *ة)رمةهدي مونتةزة( ووتويةيت هيتلةر 
 نةتةوة م بزونتةوة لة كؤمةلَي لة سياسي وئةفسةراين ئة)رةشيد عايل طةيالين ( لة ئةجنامي بزوتنةوةي بةتايبةيت بةغدا
 هةروها ايرةي حكومةيت عرياقي ئةم سةردةم لة بةغدا دذي ئينطليزودةست ود اليةنطري نازيةت ثيك هاتبوثرستاين عةرةيب

 بؤماوةي ضةند  ،بةسةرؤكايةيت ئةلَمانيةي نازي– 941/945-لة جةنطي جيهاين دووةم ) حموةر ( ثشتطريي دةؤلَةتاين 
يل  ، وابو لةم مةيانة مةليك فةيسة هيزةكاين ئينطليز لة عرياقمةيت عرياق داطرت كةتنة روبةروي مانطي دةستيان بةسةر حكو

طةلَي خزم وكةساين   و  عةبدولئيالهي خالَي)**وصي ( و  دايكي)عاليةي(دووةم تةمةين حةفت سالَ بو لةطةلَ مةليكة 
 بؤ خؤثاراسنت لة تاقمةكةي  دورضةند كيلؤمةتريك لة هةولير) باداوة (لة طوندي ) مةال فةندي ( رويان كردة هةولير لة مالَي 

  زؤر ناسراوو بةشورةت زانيست وزانياري يان بةخؤوة كؤكردبؤوة و دةسةالت وسامانة ئم بةرةبابة كشاياين ووتنة.  رةشيد عايل
 كوري طةورةي مةال فةندي  ،نةك لةشاري هةولريو دةروبةري بةلكو لةسةرتاثاي عرياق وكوردستان بة تايبةيت كوردستاين ئيران

هةرة  ثياواين  كة بة - )نوري سةعيد  (  سةرؤك وةزيرلةاليةكي دي ،بة ثياوي ماقول وروشنبريوريزدار ناسرابو ) عزةدين ( 
 لة دةجار زياتر 958 تةموزي سالَي 14تا كوشتين لة شؤرشي بو  لة رؤذهةآليت ناوةراست ناسراو ئينطليزوسياسةتةكاين

          .ةياندة توركيا ان ط خؤي  لةطةلَ ضةند وزيري دي- وةزارةيت عرياقي دامةزراند جطة بون بةوةزير لةوةزارةتةكاين تردا
                ااسترالي/  سدين                     إإًٌُُُُُُُُُُُُ
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  عرياق داناوة دذ بة رزطاربوين طةلَي  ةرتةشي بةناوئ ناويك )مقتدى الصدر  (ك  ثاش زياتر لة نيو سةدةية ) مونتةزةرةية (ةمهةر ئ    *     
. 

 
                        زؤربةي ئةم خيزانة لة شؤرشي ضواردةي تةموز لة ناو ضون. دة سالَيسةيل دةطرتةوة تا ئةطةيشت بة هةذ شويين مةليك فة )وة سي( ** 
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 حكومةتة رةطةزثةررستةكةي ودةزطاوئةفسةرةكاين بةربةسيت هيرشةكاين ضةند مانطي خاياند) رةشيد عايل (بزوتنةوةي 

ن و حكومةتةكةي روخا رةشيد عايل هةآلت بؤ ئيران كة  لةشةري جيهاين ئةرتةشي ئينطليزيان بؤنةضووةسةر تيك شكا
بو بةسةرؤكايةيت ئةلَمانياي هيتلةري ، خيزاين مةليك فةيسةيل دووةم لة ) حموةر ( دووةم يةك  لة دةولَةتاين 

ند ئينطليزو دةسةآلتةكاين ئةم جارةش وةزارةيتَ نويي دامةزراهةوليرةوةونوري سةعيدوتاقمةكةي لةتوركيا طةرانةوة بةغدا 
ئةوةي شاياين باسة هةر لةم سالَة ثاش تاآلن كردنةكةي .  ئيعدام كران  جاران و ضوار ئةفسةري بزوتنةوةطةرانةوة دؤخي

 جووةكان رؤذي بالوبؤوة كؤية بةردومان دةكري لةاليةن فرؤكة ئةرتةشيةكاين ئينطليز خةلَكاين كؤية شيوان بازارداخرا
 وكار كيشرايةوة ومجوجؤليكي زؤر كةوتة شار ثةيتاثةيتا خؤيان دةشاردةوة زؤريش رويان كردة دةست لة ئيش

) سةعيد دايي (باخضةورةزةكاين دةراوثشيت شار دايكم لةطةلَ كؤمةليك خةلَكاين طةرةك مين لةناو كؤنة تةويلةي مايلُ 
ي  هاويشتبيشاردةوة ، سةير ئةوةبو  ذين سةعيد دايي دةرطاي مالَيباك لةناوةراسيت حةوش سةروثي وة سةر ثشت خؤشي يب

 لة خةلَكاين هةولير كوري تؤفيق هاوقوتابيمان بو  لة اي ثؤليسي سوارة بود ، سةعيدضادةكردطالَتةي بةخةلَك دةهات
 بةرزةكان  بةتفةنط لةبانة لة اليةكي دي هةندي طةجناين كؤيي بو ،ا جي نشنيخانوةكي دوؤمي كؤن لة طةرةكي بايزاغ

ئةم بارودؤخة تا نويذي عةسر بةردةوام بو كة طةجناين  ..!خؤيان قامي كردبو بؤ تةقةكردن لة فرؤكةكاين ئينطليز 
ين باسة كة شاري كؤية شايا ...!!ندوتيذ ئاوابو تفةنطدار لة بانة بةرزةكان دةنطيان دا فرؤكة رةشةكةي ئينطليز زؤر بلَ

 ثاش ضةندين  زلَ بةردومان كرابو يةكةكيان لة كايت خؤي نةتةقيبؤوةدو بؤمباينطليز بةثيشتر بةضةندين سالَ لة الين ئي
بةردةوام   . منالَ لةناو طؤميك هينابويانة دةري طةمةيان ثي كردبو لة تةقينةوةي دا سي منالَي كوشت و ضةند بريندار سالَ

زؤربةي خيزانان بة . تر كةوتنة سةخلَةيت وثةريشاين بووين شةري جيهاين دووةم بةدريذَاي ساآلين دوايي خةلَكان زيا
بة قةسثي ئةشرةيي ئةويش  و وضاي ديشلةمة  كة لة تيكةآلوي طةمن وجؤو هةندي دانةويلةي دي ثيك دةهاتناين ميزاش

 وقويت   طوزةرانيان دةكرد، قات كة خرابترين قةسبة زؤربةي خؤراكي رةشة وآلغةبرا وةرسورانة سةر قةسثي كورد كوذ
وطراين دةستراذةي ذياين ئابوري وكؤمةآليةيت تةواو ئالَؤز كردبو ، هةرلةم مةيانة تةرازوي سةركةوتن لة شةر بةالي 

 فرةوان بآلودةكرايةوة بةتايبةيت لةاليةن بةريتانيا بؤمنونة  دادةشكا لةم بارةوة ثرؤثاطةندةيدةولَةتاين هاوثةميان
  يا دووجار لة طؤرةثانةكةي بةردةمي سةراي كؤية بة فيلمي سينةماطي جاري مانانيا بةريتين ئينفورميشدايرةي

ا ، سةير ئةوةبو كرماجنيكي دةشيت كؤية خؤي سةركةوتنةكاين دةولَةتاين هاوثةميان بةسةر ئةلَمانيا وحموةر ثيشان دةد
ضةلكي بو سةري بةديوارةكة دادابو  را هةندةدابوة ثالَ ديوار سةيري فيليمةكةي دةكرد لة تةوةذمي تؤث وفرؤكةو  تانك

                                                                            ... خوين لة ثشت ملي ضوراوكةي كردبو بيوةي هست بكات
                                             Winston Churchill-بة دو وبانط اسةرؤك وةزيراين بةريتانياي بةن-ضرضل 

 تا ئةم رؤذطارةئةم لة هةمودونياطةية رادةيةك  دةكرا  بةدي لةم فيليمانة-سةركةوتن -) (Victory ( واتة V ثييتثلي
سةرةكي وطرنطي نواند  رؤلةكي سياسي وئةرتةشي زؤر  ةونةبةزم ثياوةشاكار ئةةوةي راست يبئ .درومشة الساي دةكريتةو ة 

  ، ةتاين هاوثةميان وروخاين دةولَةتاين حموةر سةركةوتين دةولَلة ثيناو



 ئينفؤرميشين بةريتانيا لةبارةي  دايرةي)دةنطي طييت تازة (لةم ماوةيةدا طوظاري كوردي بةناوي            
دا ةآليةيت بةسودي تيشةروسةركةوتنةكاين دةولَةتاين هاوثةميان دةري دةضواند طةلَي بابةيت سياسي و زانيست وكؤم

 بآلوي دةكردةوة بؤ هةمان مةبةست ،  ئينفورميشين ئةمريكا دايرةي كة)ثةيام (ودةكرايةوة هةروها طؤظاري دي بةناوي بآل
ئوتؤمبيلي ئةرتةشي  فرؤكةو تانك وزؤربةي ذمارةكاين دةنطي طييت تازة لةسةر كاغةزي مقوا نةخشةيئةوةي شايةين باسة

ة جيادةكراوة ئةبووة ياريكي جوان بؤ مناآلن هةردو طؤظار طةرضي شيوعيةكان و  بة مةقةست لة طوظارةكبوكراتيدا  رةسم 
نازيودؤستاين هيتلةر زؤر لة دذي بوون هةريكة بة ثيي بريوباوةري تايبةيت خؤي ماوةيةكي زؤر بةردةوام بوون خوينةواريكي 

)  ناجي رةسول(  لةمالَي خالَم  رابوردو لة ناوةراسيت ضلةكاين سةدةيتةواويان هةبو بةش بةحايل خوم هةردوطؤظارم
 بةتةك هةردو ي كوري  نةخشةي ياريةكاين بؤ ئامادةدةكردم بؤ ياري ثي كردن هةروها)حةسيب  ( لةهةولير  ضاوثيكةت

نةي سةرؤك و ثياواين سياسي و ذنرالةكاين دةولةتاين هاوثةميان وةك  طؤظار طةلَياوةرائ  ذنرال وضرضل(ويزؤر  )يز
لةديوارةكاين سةراوبازارومزطةوتةكان هةلَدةواسران بةالم سةرؤك دةؤلةيت ضني ) ضيان كاي ضيك (  و ةنابانطي ئةمريكيب

ـ  لة ئةملانيا) بةرلني  ( ئيستطةي زماين عةرةيب ئةبيستران زؤري نةدةئاخاياند ثضرثضر دةكران لة هةمان كات دو
) نا لةندةن وه(ةنطي زؤر قةبةوبةهيز ، هةروها ئيستطةي دق ةلَكي عريا خ) يونس بةحري ( بةناو  بةرنامةثيشكةرةكةي ـ

 هنا لةندةين ئةم كات ، ثياوي ةرةكةي ـشك ـ بةرنامةثيتربو لة زؤر ناسياو ي بةريتانيا ، يونس بةحري دةنطي داوةو
َت لة نزيك مالَي ئيي يلَ رادةطرتن نيمضة شيزماين عةرةيب  ة شارةزايةكي لة كةم–مةوة هةردو ئيستطةي  دةكردةوة طوي 

ن بة ثويلَ ،  بة هةآلتوي لة قةلةم دةداو هةزار جوي- ضةشين شةرة كةلةشري- زاين هةركامةيان نزم وكز بروخسابة بةدة
 - ضاوثيكةت راديوم دراوسيمان )ضايضي زراري مام( يةكاين سةدةي ثيشو لةمالَي  سكاينوةبؤيةكةم جار لة سالَة دوا

 وةبو بؤ ميل سوراندن  ئةمي ديكة بؤ كردنةوةو دةنط زيادوكةمي بة ثاتري تةر دؤاليبداري قةبة دو دوطمةي طةورةي ثي
 كةم  مام زرار كةم كةمة دةشةيل كورتةباآلو ةغداي وةردةطرت بؤ ماوةيةكي هةر ب - لةمانةي ثاتري ئومتبيل-كاري دةكرد

 روون لةبةر دةرؤيشت دامةزراند  باريكي جؤطةلة و قشتيلةخيانةيةكي قشلةي كؤية ضا طرديهةردةم تورة وتةنطا و لة قةد
 . كاتيان دةبردةسةر  تيدا روشنبريوبو هاوينان ثياوالواين  خويندةوار

  ضونكةنةيب)تةموين ونفوس ( لةم ساآلنةي بةردةوامي شةر هةرطيز هةست بة بوين مريي نةدةكرا جطة لة بةريوةبةرايةيت 
 وةك لةيادم يب بةدريذايي ضةندين سالَ دايرةي نفوسي كؤية برييت بو لة ،كةوةبو دي بةذياين خةلَراستةوخؤ ثةيوةن

ين وتنة كة لةطةلَ ، شاياكاين  رادةثةراندةرئةميش ئيش وكاري خةلَ ه) مام قادر( دايرةكة فراشي وئاغاي حةويزي جةمال
 جطة لة -  نةشلةذا بةش بة حالَي خؤم هيض ئاذاوةيةكار لة شري وثةريشاين وبرسيةيت ئةمن ئاسايشئةم هةمو ناطوزو

 .   ترسناكي ئةم سةردةمةم نايةتة ياد ياروداويكي نةيب-تاآلين مالَي جووةكان
 مةشخةلَي ئاطر لة طردي -- سالَي كةم  يازؤر ئةشي زؤر دلَنيا نيم-- 1944 لة رؤذاين سالَي  وابزامن   ئيوارةيةك

ضراخان ئيمةي منالَ بووة شاري كؤيةيي كرد-اين سةدةي ثيشو طةرةكيكة لةشار  ساآلين ثةجناك لة ناوةراسيت– جوانةوة
احالَي بوين  و وهةلثةركي خؤمان طةياندة ئاطرةكة دميان خةلَكةكي زؤر لة ثياوان والوان  دةورةي ئاطرةكةيان داوة بةشايي

  ، ئاغاي غفوريان زؤربةي كؤيان بة كاكة زياد ناويان دةبرداد  حةمةزي –ئاهةنطي بؤ دةطيري   زيادكة رؤذي نةوروزة حةمة
 يثةروةر هةر لة سةرةتاي دامةزراندين ثاريت دميوكرايت كورد ثةيوةندي راستةوخؤ روشنبريو كورد وثياوي زؤر لةسةرةخؤ

مةال ئةسعةدو ئةمحةدي  دةنط وسةداي تايرتوفيق و  - زؤربةي منالَةكاين خويندين زانكؤيان تةواو كردهة بو ،لةطةلَدا
حةمة مةالومةشخةلَي ئاطر تا بةرةبةياين رؤذي دوايي بةردةوام بو واي بؤدةضم يةكةم جةذين نةورؤزبو ئاهةنطي بؤ ساز 

                                             .دةكري لة كؤية 



 وةرسورايةوة بؤ بةريوةبةرايت قوتاخبانةي  ذين هيناو ليمان جيابؤوة سال945َلة سالَي) كةمال ( براطةورةم     
  945  و944 لةمةياين سالَي لةاليةكي دي.سةرةتايي شاري رانية طواسترايةوة جيابونةوةي ذياين ئابورمياين شلةذاند 

 تا كردم بةدواي خانويكي مةرباوكي لة ذيردةسةآليت ثياوي كؤيي مابؤوة سةردانيكي زؤري كؤيةي ) رةسول بةكرناجي (خالَة 
بةريطاي دادطا وةري طرتةوةو فرؤيت بة شةست د ينار دايكم سةدوبيست ديناري بةركةت بةم ثارةية لةم بارودؤخةي شةرو 

نطاو رةوان لة  ،خالَةرةسومل ثياوي لةروالواز سدارةلةسةر وثؤشتةوثةرآلخ ورشنبريوقسةزان وتورةوتةقات وقويت بوذاينةوة
 وعارةيب لة زماين ئينكليزيش خراب نةبو زياتر لة بيست سالَ بةريوةبةري دايرةكاين دارايي بو ئةوةندةي زماين توركي 

دي   لةبةر بزيووي ونارةحةيت هةرضةند سالَي كورت لة شاري بؤ شاريةلةعفةرترةواندوزو  رانيةو من بزامن لةكؤيةو
 لة كؤية  ، توركةكةمايل وشيوعيةكان وي بو لة نازير رق وكيين ثةرسيت نةقؤال زؤ ، كوردثةروةري رةطةزطواستراوةتةوة

دةرطاكاين هؤيل طومبةيت مزطةويت طةورة دةكةوي زؤر وةكةي سةرثةردة سةوزة ئةستورة نةقشكرا)مانط وئةستيرة ( ضاوي بة
ا بةشةرومةرافة طؤيا ئةم  دةيب ئةيك– مةال عةبدولرةمحان ناسراو بة مةال فندةق -تيك دةضي بةرةنطاري مةالي مزطةوت  

ا بة سةربةخؤي  لةهةمان كات لةم برواية بو كة كورد ناط، -مانط وئةستيرة ثرؤثاطةندةي مريايت تورك وعومسانيةكانة 
اوضةي  نايب بة دةولّةت يب ثشتطريي وهاوكاري ئينطليز نةيب بؤية ئةيب ئينطليزوسياسةتةكاين لةعرياق ونوكوردستان 

ياي  ثرؤثاطةندةي بؤ ئينطليزو دةولةتاين هاوثةميان دذ بة ئةملانةم روانطةوة بة ئاشكرابكرين هةر لرؤذهةالت خزمةت 
 مايلَ ئاغا و  هاموشؤي وضان بةربةرةكاين دةكردن ، لةسةردانةكاين بؤ كؤية يب   ونازي ودةولةتاين حموةر دةكرد

 لةبارةي سةركةوتين دةولَةتاين هاوثةميان لةشةري اندنكةسايةت وخيزانة ناسراوةكاين دةكرد بريوراي خؤي ثي رادةطةي
 لةم ،  بة ئةركةكي نشتماين طةورةي لةقةلةم دةداةكاين بارزان دذي حكومةيت عرياق  كةجيهاين دووةم وثشتطريي شؤرش

 كورد لة بارةوة باوكم ئةيطيرايةوة كة رةسول ئةفةندي واتة خالَؤم  واي ئيدعادةكرد طةلَي ئاغاو سةرةك عشرةتةكاين
مةيان خؤيان  سوينديان بة تةالق خواردووة بؤ بارزان كة بة ئاشكراو روبةرو ثشتطريي شؤرشةكانيان بكةن بةالم 

 ناسراو بة ) شاكر (  سةردانيان دةكرد لةوانةي لة يادم بن  لة مالَ لةم مةيانة طةلََّيَ روشنبري .سويندةكانيان بة فيرؤ دا
زةكي ئةمحةد (لة خةلَكاين سولةمياين فةرمانبةر لةهةولير ، مامؤستا ) مستةفا فةندي ( ة ، لةرةواندؤزةوشاكر موجرم 

  وا دياربو كة كوردايةيت وهةلَويستيان بةرامبةر دةولَةتاين هاوثةميان دذ بة نازيةكان كؤي دةكردنةوةلة كؤيةوة) هةناري 
ريةي خؤي بة توركمان دةزاين لييزبون ، ، لةاليةكي دي ئةم هةوليخالَةرة دورة ثةريزانيلة خي كي سول لة تةلةعفةر كيذي

لة دةرضواين  ) جةواد ( خواست بو سي كوري يلَ بو طةورةكةيان ) مريةم (ئةرمةين دةربةدةري كةماليةكان لةتوركيا بةناو 
وديكؤر ، هونةرمةندي بةتوانا  مامؤستاي رةسم ودةستيكي باآلشي  هةبو لة ثةيكةركيشان –خانةي مامؤستايان لة بةغدا _ 

 ي تا ئةم ساآلنةي دوايي طةلَي تابلؤي بة ديوارئةويش مامؤستاوهونةرمةند لة رسم )لة طةلَي بارةوة ،  دوانةكةي دي فؤاد 
دامةزرا  ) دزةييئةمحةد حمةمةدئةمني( مةر ) دوطردكان (  هةلَواسرابون ، يةكةم جار لة طوندي رقوتاخبانةكاين هةولي  

 لة ئةندامة كؤن  ، برا طةورةي ئةندازيار سةعدي و عومةري ثيشكةشكةري راديؤي ئةمريكاي بةشي كورديكاك ئةمحةد -
وثيشكةوتووةكاين ثاريت دميكرايت كوردستان ، مرؤظي ريزدارو رؤشةنبريو كوردثةروةرو دلَسؤز ، زووناوةخت تةمةين 

 طوزةران نةكات بةم بؤنةوة كةبريوباوةري جياية لةطةلَ طةورةي طوند  ، فوئاد مةترسي هةبو كة لة دوطردكان بةدةست دا
بةآلم ثاش يةك دومانط بؤي دةركةوت كة مةترسيةكةي جيي خؤنةبو بةرادةيةك وةك ئيطيرايةوة كاك ئةمحةد كاك ئةمحةد 

كاتب لة يةك لة بة)  حةسيب (  ،    خؤم بةيان ونةشرةتان بؤ بآلوكةمةوة  ي)ثيكاب (ثيي ووتوة ئامادةم بة 
و رةسم كيشان بو من بةش بةحالَي خؤم خويندنةوةي  زؤر هؤطري خويندنةوة روشنبريقوتاخبانةكاين هةولير دامةزرا

كتيبةكاين عةرةيب هةرلةثلَةي ناوةندي لةم فيربوم لة كتيبخانةي هةولير زؤر جار كتييب بو دةخواستمةوة بةالوي بة 
 هةرسي كوري بة كؤضي دوايي كرد ، ئةوةي سةرنج راكيشة كة سةدةي رابوردو ة شيستةكايننةخؤشي شيرثةجنةي خوين ل



ثيضةوانةي باوكيان كة بة ثياوي ئينطليز ناسرابو هةر يةكة بة ثلةيةك ثةيوةندي راستةوخؤ بة حزيب شيوعي عرياق هةبو 
شكاند بة تايبةيت جةوادي برا طةورةيان زؤر جار لة طةلَ وةش لة شيوعية كوردة كةمةكان بون كة بةالي كوردايةتيان دادة

لةطةلَ باوكيان دةكةوتنة دةمةقالَي توند هةرطيز نةدةطةيشتنة يةك بةتايبةيت لةبارةي يةكييت سؤفيةت ودةولَةتاين 
اد  بةريطاي كؤيةورانيةو ثشدةر خؤي طةياندة  كؤماري مةهاب946 لة بةهاري سالَي هاوثةميان ، ئيدي هةر لةم مةيانة

  ... 958 ضواردةي تةموزي سالَي  عةبدول كةرمي قامسير لةم بةرةوة دةربةدةربو تا شؤرشةكةيةه
 ئةم تورةطةخامةي دايكم بؤ دةقترو كتيب وردةوالَةي قوتاخبانةي بؤ درووبووم تا ثؤلَي ضوارةم لة شان و ملم نةكةوت ثيوةي       

و ذيامنان بو جطة لة رؤذاين دوشةمةو ثينج شةمة نيزيكةي حةفت سةعات دةوامان دةخةومت  وياريشم ثيوة دةكرد ، قوتاخبانة هةم
 عومةر { ، ئيمة هاوقوتابيان  ـات و نيوةكثاش ثشودان بؤ ماوةي سةع ـ دةكرد ضوار دةرسي بةيانيان دواين ثاش نيوةرؤ

 سةردةمي توشي نةخؤشي سيل انةي مامؤستايان ،لةدةرضواين خ(  فةوزي عومةر  ،) لة دةرضواين خانةي مامؤستايان  ( حمةمةدئةمني
 لة ساآلين دوايي كةرمي ، هةروها) جةالل حيسامةدين ، )ارةيت زانياري بؤ ماوةي دو سالَ بؤ ضارةكردين بؤ سويسراي ناردبو وةز

وايةدا ناسراو بة كةرمي لة دةرضواين خانةي مامؤستايان ، ئةديب ونوسةر وتوانا لة زماين عةرةيب وفارسي بةم د ( مةمحود شيخاين
برزاي شاعريي نةمر يونس رةئوف دلدار خاوةين سرودي ئةي رةقيب ، مسكؤ خويندين تةواو نةكرد ( ئاسةف  ، مسكؤ) سةرسثي 

ةي البةال  ناسراو بة ئامؤزا طةرطولَ ـ حةويزي مام حييا ـسةرؤك تريةيةك لة جاشةكانفةرمانبةربو لة كؤية لة روداوةكةي كوشتين 
 يةكدميان دةكرد ، ديوانة ةمةيامنان هةبو زؤرهاموشؤي مالَيي ل خيزاين  تايبةيت ثةيوةنديةكي ، بةالوي كؤضي دوايي كرد وكةت

 شيعرةكةي  اللو  ،بة دةنطي خؤ لةبن طويم دةزرينطيتةوة) اللوئةباس ( شيعرةكاين مامة يونسي بةخةيتَ ورد لةبةر ضاومة ، شعرةكةي 
ات كوردثةروةري سانةوةي جوتياري توتنةوان ئةدوي ، دلدار طةرضي هةندي بريوراي ماركسي بو بةالم لة هةمان كئةباس لة بارةي ضةو

 دةرضومن لة بةغدا ، تا_  كؤليذي حقوق –لةبنةمالَةي حةويزيان لة دةرضواين  ( ، ئةمري عةبدولكةرمي حةويزي  )دلسؤزو بة جؤش 
براطةورةي شةهيد  (  ، خاليد عةبدولواحد موختار بو زؤرجار مرافةعةم لةبةر دادطاي كردووةلة عرياق حاكمي ئيستئنايف  هةولير

ي ثةيوةند جةعفةر ئةديب وشاعري خؤي وزيباي خوشكي رؤليكي سةختيان   لة ثيناو كوردايةيت لة كةركوك نواند دراوسيمان بون و
ة ثلةي عقيدي لة ئةرتةشي عرياق خانة نشني بو تا ئةم ساآلنةي دوايي ب ( ،عةالئةدين حوسين  )خيزاين لة مةيامنان زؤر ثتةو 

دةرضواين  خانةي مامؤستاياين ( ، عارف  رةئوف )    لة كةركوكة) خادم السجاد (لة خيزانةكاين دانشتوي كازمية بو لة بةغدا باوكي 
  ( ، جةالل بةهائةدينوهاموشي خيزانيمان زؤر طةرم بوبةرز لة بةغدا مامؤستاي زماين ئينطليزي خانة نشينة لة هةولير دؤستايةيت 

 بةدوقؤيل ياسيَ ــ} )، مامؤستاي مامتاتيك لة بةغدا خانةشينة كاين هةولير باوكيان بةريوةبةري دايرةي دارايي لة كؤية لة خةلَ
كي دي ، قوتايب ريك وثيكي ةمةوياري تاويدةرسةكامنان تاوي دةوردةكردةوة طوضوارمان لة دةشت ورةزةكاين كؤية يا لة مالَي يةكدي 

 عومةر حمةمةدئةمني وفةوزي تةبا بوين برادةري وهةظاليمان توندوثتةو زؤربةمان لة دةرسةكان منرةكامنان ليك نزيك بون لةطةلَ
 بو منرةي دةرسةكاينمان تةواو كرد يةكةم وسةرثشكمان  دةثضراند ، جةالل حيسامةدين تا ثلةي ناوةنديشمانعومةر دومني وسيةمين
 قوتاخبانةي بة دةستةوةيب وادياربو كية طةرضي بةش بة حايل خؤم رؤذي نةم ديوة دةرسةكان دةوركاتةوة يا كتابهةميشة  باآل تربو

 و لة بليمةت وضاالكي زؤر ورياو بزيو، ئةوةي راست يب كؤثلةيةك بو  وةردةطرتدةرس طؤتنةوةي مامؤستاكان لة ثؤلَكة زؤر سود لة 
ثينطثؤنط وشترةنج (بروا بةخؤ هةروةك لة دةرسةكان ثيي نةدةطةيني لة زؤربةي طةمةو ياري مناالنيش ثيي نةدةوةستاين هةروها  لة 

ةيت و نيطةراين خؤي ياريكةي لَثشكي وبردنةوةي لة ياريةكان بؤ نةسورابا لة ثؤلة سةرةتايةكان لة حرس وسةخ خؤطةرجاري  سةر ،)
  .دةسيت دةكرد بة طريان تيك دةدا يان 

                    ئوستراليا/ سدين                                                                  
 ماوييت


