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 ئةفةندي ناو  لةبةر بةنةواروفةرمانبةرو ضاكةت و ثانتؤلَ خويةو لةئةم سةردةمبوناسرا) جةميل ئةفةندي ( باوكم بة  

 بةستووة بؤية بة عةيل شالَي ناسراوة بةآلم ثشتبةينَ ئةستوري لة قوماشي شالَ) عةيل ئةفةندي ( ريةم  باثدةبران طةرضي
ردةمي سةبارودؤخي نالةباري ونائوميدخةخمؤري دلَ تةنط باوكم ثياوي هيمن و - هةلَنةطرتووةوةنةوةي ئةم نازناوةي بةخؤ

ة ةيد، واي بؤدةضو ئةم ديارةمةندوبيوادي لة كؤمةلَ هةذارودةولَ، زؤر سةخلَةت بة945 -939شةري جيهاين دووةم ساآلين 
ة  لةم ا  هةر لةم روانطةو خو ئةخيةنة ثالَةسةآلتداروزالَم وزؤرداردةستكردي ئادةميزادة بؤ دةمكوت كردين خةلَك دذ د

  لةبريوباوةرو كردةويان  دلَسؤزنني وي مةالوثياواين ئاييين بؤ دةسةالتداران ودةولَةمةندان دادةشكيننبرواية دابوكة طةلَ
رزطارنةيب نايب ) جةهل وجةهالةت (لةثيناو ثاراستين بةرذةوةندة تايبةيت يةكانيان لةاليةكي ديكة دةيوت تا كورد لة 

 ذيان وكؤمةلَ وئابوري ، تا سةرةتاي ضلةكان لة سةدةي ثيشو و طةلَي راوبؤضوين دي لة بارةي اينبةهيض ناطا بةئاماجنةك
 لة  عةيل كةمال -ليثسراوي بووة) عةيل كةمال ( فةرمانبةري دارايي بووة لة ثؤليسخانةي كؤية ضةند ساليك لةم مةيانةدا 

 دةسيت لة  لةناوةراسيت ضلةكان ، ثؤليس لة بةغدا طشيتريسولةمياين لة دايك بووة لة ثلةي ثؤليسي طةية بةريوةبة
(  طةرةكي فرةوان لة بةغدا بة ،فةرمانبةري هةلَطرتووة بةهؤي بازرطاين عةردوزةوي بووة خاوةن سامانيكي زؤروناسراو

يارمةيت هةذاران  ثياوي ضاوتريوخيرخواز لة ناودةبري ، خان وبةرةيةكي زؤر لةسةر زةويةكاين دروست كرا ،) كةمالية 
دةرةوة  هةرطيز كةمتةرخةمي نةكرد ضةندين قوتايب كوردي ثيطةياند تارادةيةك هةندي لةم قوتابيانةي بؤخويندن ناردة

يانةي (  ئةوةندةي راستةوخؤ ئاطادارمب لة ،)طةالويذ ( دةرضوين طؤظاري  بويندةسيت يارمةيت دريذ بو لة بةردةوام
( اين كورد لة بةغدا بة ئةرك وثارةي ئةم هؤلَي بة طشت كةلَ وثةلَي يةوة دروست كرا ناونرا يانةي خيزان) سةالحةدين 

خويندةوارورؤشنبري لة كؤية شاياين وتنة لةم سةردةمة  _ لةم بروايةم كردةوةكاين لةم بارةوة زياترن )  هؤيل عةيل كةمال
 هةميشة لةمالَ بةسةر كتيبةتوركي  شارةزابوومتر عةرةيبي كةخويندن ونوسني بة توركي وكوردبوون بةآلم باوكم لة زؤر كةم 
 دانةي قورئاين ضاثي ئةستةنبويل خةت ام ئةوةندةي لة يادم يب بةرؤذونويذ كردن نةمديوة بةلَ ، دةهاتةوة دايةكاين

 لةطةلَ تسبيحي كارةباي بة نايا قورئانة ئةم، ئيستاش لةطةلَ دايب نازامن ضؤن ضووةشيت نايايب هةبو ناوناو ثييدا دة در
لة قانونةكاين ..!  لة دلَم ضةقيوة وةك ئيمرؤ قةومايب ؟..شةرايب وسةعايتَ باخةلَي روسي ثاش كؤضي دوايي لةناو ضوون 

 بةند قام لة قيشلةي كؤيةرؤذي ذنةكرماجني بةفةرماين قامي- هةبوةريعةيت ئيسالم شارةزايةكي تةواويدةولَةيت عرياق وش
بةند كردين ئافرةت لة شويين ثياوان خمالفي شةرع (  ئةليت ةنوسيد ة داواكردين ميردي سكاآلنامةكي بؤ قاميقام دةكري ب

ِ  ئةم بة رسوا لة قةلةم دةداوبةفةرماينقاميقام نوسينةكةي باوكم) و ئايني وقانونة  بةند دةكري طةرضي . شةورؤذي 
   ثياوة دةسةلَاتداران وجةندرمةي ئةم دةولَةتةي دةطيراوةم وزؤريزؤرجار زولَ  بوروناكبريي زمان وئةدةب وميذووي عومساين

سةركوضة كةرةكةي لة بناري ضيا ريي كردووة دوو جةندرمة هةر بؤ ئةوةي ئةيب كاميان   ثياوي كرمانج (بؤ منونة
هاموش. ) تةقةيان يلَ كردووة كوشتوويانة !نيشانضيةكي باشتر يب باوكم كةم دوو يب ؤالتةريك ئةوةندةي لة يادم يب

 هةندي ئيواران وشةواين هاوين لةطةلَ ضةند دؤست وناسياري تاوي لة ضاخيانةي رؤذطاري برييت بو لة نوسينطاكةي ومالَ
دوو  ) حمةمةد حمةمدئةمني ناسراو بة حةمة طةحمان(  ئةم ضاخيانةو ضاخيانةي –  كاتيان دةبردة سةرئيسماعيل عارةب



يك وثيك وخاوين هاموشؤيةكي زؤريان بة سةرةوةبو رؤلَ ودةوريكي زةقيان نواند لة ذياين كؤمةاليةيت خةلَكاين ضاخيانةي ر
نةكاين خؤشي وناخؤشي سةرداين مالَيك يا ، هةرطيز نةمدي لةبو مين ثيش خؤي دةدا بؤ ناوبازاريش ناوناو-كؤية 

 بةتايبةيت لةوةرزي زستان ضةند ةبيت بة ثيضةوانة طةلَي شةوان ئامادديوةخانةيةك بكات يا لة ئاهةنطي خيزاين يا طشيت
حمةمةد رةزا ناسراوبة ( كؤنة ئةفسري عومساين لة بنةمالَةي حةويزي ، ) عةزيز ئاغا (دؤسيت سةردانيان دةكرد لةمان 

ين ضةند سالَي لة دةوروبةري عومسا يسةرباز كؤنةي سةر ريطاي كؤيةو هةولير  )تةكةولَ (خةلَكي طوندي ) حةمة رةز 
توركياوقربس مابؤوة لة زماين توركي رةوان وسةروطوي زماين ئينطليزيشي دةشكاند طةرضي نةخويندةواربو زؤر قسةخؤش 

 بة دريذةي زةمانة طؤراوة  طةلَي ئاوايي دي لة كوردستان بووة  وةك)توكل (لة بنة رةتة )تةكةولَ ( وبةش بةحالَي رؤشنبري، 
لة بةري خؤشناوةيت سةرداين كؤيةي دةكرد لةم ماوةيةش ) ونكة ( لةطوندي خؤيانةوة ) نافزبةط (هةروها )  تةكةولَ (بة 

 ثياوي رةوشنبريو  ئةتاتورك كةمالسةرداين مالَي ئيمةشي دةكرد ، نافز بةط كؤنة ئةفسةري دةولَةيت عومساين شةيداي
 -ئةنكةرة - يةكةوة لة ضاخيانةي ئيسماعيل عارةب طوي بيسيت راديؤي هةندي جار لةطةلَ باوكم بةئازاو هةلَكةوتوو

لة اليةكي دي هةندي لةبرادةران  . ، لة يادمة ثي وومت طةر فريي زماين توركي ببم قاتة جلي نايامب بؤ دةكري دةبون
ثي زؤثةي دار بة ميوذي ثةطِروهاومامؤستاياين كةمايل برا طةورةم سةردانيان دةكردين ، زؤربةي شةواين زستان لةبةر طِر

 رامان مي هةوروشريقةي بروسكمة طِر سوالوكةو طِرةي باران وشورةشوريودةنطي ريذنسوروقةسثي ئةشرةيي وكاكلَة طويز 
 بؤ دةخويندينةوة ودةيطؤرية سةر )جورجي زةيدان (  رؤمانةكاين ئيسالمي لة نوسيين ةر ميوان نةبوا كةمايل برامرد ، طدةبوا
 رؤماين لة ميذووي ئيسالم بآلوكردةوة ، خوينةري زؤربوون 30 رؤمان نوسي ميسري زياترلة جورجي زةيدان –  كوردي زماين

حةفدةي رةمةزان ، ( لةيادم ماون مانانةي رؤم  لة - نرخي زانسيت ميذووي ئةوتؤي نةبوبةآلم لة راسيت دا رؤمانةكاين
 لةم ماوةيةدا سندوقي طرامةفؤن لةطةلَ ضةند قةواين ئوم كةلسوم  هةر )ئامساي كضي ئةبوبةكري سديق ، فةرغانة 
خؤمان بؤ رؤمانةكان  ي ئيدي طوي ئةم سةردةمةي بؤي هيناينة مالَ عرياقيوحمةمةد عةبدولوهاب وضةند طؤراين بيذي

 .وقةوانةكان شل دةكرد وزؤر جاريش خةو بةالي دادةبردينةوة 
رؤو ئيواران شيويين سةردان و ضاوثيكةوتن وكؤبونةوةي طةلَي فةرمانبةراين هةوليري نطاي باوكم زؤربةي ثاش نيوةنوسي     

 خةلَكي كةركوك بةريوةبةري )حةمدي ئةفةندي (وكةركوكي وضةند كةسان وكةسايةيت شاري كؤية بو لةوانةي لة يادة 
سةالحةدين هاوقوتابيمان بوون كوراين  مالَمان ضةند مةتري لة يةك دوور سي كوري غازي وفةيسةل وثؤستةخانةي كؤية
 هةردوان بوون  جةمال هاوقوتابيم وهةوليري بةريوةبةري دارايي دووكوري جةالل) بةهائةدين ئةفةندي (زيرةك و بةرةوشت، 

( ،  ثياوي هيمن وريزداركةركوكي بةريوةبةري دارايي) سةيد فاتح ئةفةندي ( مامؤستاي مامتاتيك خانة شينن لة بةغدا ، 
مام ( هةوليري كاتيب قاميقام فةوزي كوري هاوقوتابيمان لة ناوةندي كؤية ، لة خةلَكاين كؤية بةزؤري ) شةوقي ئةفةندي 

 -الوثبة-)الوسبة ( خؤثيشاندانةكاين  راثةريين  لة) حيسامةدين ( ار باوكي قوتايب خاوةن طةراج زؤر هيمن وريزد) تةيب 
) شةعب  ( بة    ناوبراPortsmouth                          )ثؤرتسمؤس ( دذ ثةمياين  كؤية لة 948كانوين دووةمي سالَي 

شةعب ناين دةوي ، ... شةعب ئازادي دةوي ... ات دةكردةوة  ناوي شةعب و مافةكاين دوث لة هيتافةكاين زؤر جاروابو 
ش دلَسؤز ،نشتمان وكوردثةروةريعةبدولواحيدي ( ، كؤضي دوايي كرد لة سولةمياينجنة بة نةخؤشي شريثةين سالَد ضةن ثي

شيخ ( موختاري طةرةكي بةفريقةندي باوكي خاليد دليرو شةهيد جةعفةر زؤر ضوست وقسةخؤش و طالَتةضي، ) موختار 
مالَةي لة بنة) شيخ نةمجةدين (  ثياوي زؤر رووخؤش وهيمن وريزدار باوكي مام جةالل ، شيخي تالةبانيان ) مةدين حيسا

  - واتة- دار املعلمني العالية–  دةرضواين لة )بورهان ( ثياوي ريزدارو لةسةرة خؤ باوكي هاوقوتابيم شيخاين بةرزجنة
هةندي لةمان بة ياري . خانةشني بو لة هةولير ،  سةردةمي لة بةغدا مامؤستاي زماين ئينطليزي-خانةي مامؤستاياين باآل

 ياريةكانيان زؤر طةرم بوو  خةلَكيان  ،جوو) ئيلَياهو ( لة مةيان واحيدي موختارو مام تةيب ياتاولَة دةخافآلن بةتايبةيت



  ضاخيانةي ، ئيلَياهو طةرضي طؤجةبو بةآلم زؤر جار ثيي نةدةوةستان  هةر لةم مةيانة زوزو تاقمة ضايةيبةسةر كؤدةبؤوة
رودؤخي شاروطشت عرياق ،  باس باسي روداوةكاين جةنط و بالة طفتوطؤدا. ئيسماعيل عارةب بةسةر دانشتوان دابةش دةكرا 

 . بووم ي وطراين بة سةرةكي باسةكان خؤي دةنواند هةر لةمان بؤ يةكةم جار طوي بيسيت ناوي شيوعي ونازي و قِرقات
ةوةثةروةري   با بطةرينةوة بارودؤخي هةندي اليةين رامياري ئةم سةردةمة ، مجوجؤيل سياسي وبزوتنةوةي نشتمان ونةت

 ، جطة  خةبايت طةلَي كورد لة ثيناو مافة بةتايبةيت دوابةدواي شةري جيهاين دووةم زؤر زةق و ئاشكرا بوو
نةتةوةيةرةواكاين، طةلَي عرياق بة طشيت بؤ سةربةخؤيي راستةقينة ي دةولَةيت عرياق وروخاين ثةميانة نارةواكاين 

 بةر ثادةكرد ، هةر لةم ماوةية زؤربةي    خةبايت يب وضاين930اين سالَي لةطةلَ دةولَةيت ئينطليستان بةتايبةيت ثةمي
ذنةكاين نةورؤز وةردةسورايةوة سةرباري سياسي بةتايبةيت ثاريت لةم ساآلنةدا ثةرةي ساند بونةكاين جةماوةري وطي

رومةيدان وبارودؤخيك دا خؤي بريوباوةروبؤضونةكاين سياسي ونةتةوةيي لةنيو جةماوةردا ضةسثاوجي ثةجنةي لة هةموبوا
 وروبةروبون ووبالوكردنةوةوخؤثيشاندان وكؤبونةوةي جةماوةري لة هةمان كات ملمالينَ  ودةمةتةقةبة نو سني دةنواند

،ئةم توندوتيذية لة خؤثيشاندانةكاين  بةردةوام بوو حزيب شيوعي لة كوردستانطةلَ حيزيب تةحةرورتوندوتيذي لة
 ثؤرتسمؤس شارودةربةنديكي -تةشةنةي كرد  لةمةيان هةردو حزب ) ثورتسمؤس  (ق دذ ثةمياينراثةريين طةلَي عريا
رياق  نيازوابو لةم شارة ثةمياين دوقؤيل لةمةيان ع ،-  ئةم وآلتة كةوتوتة باشوري رؤذئاواييةطةورةي بةريتانيا

 رياق بو كة لةهةرة داخوازيةكاين طةيلَ ع 930 ثةمياين سالَي  هةلَوةشانةوةيودةولَةيت بةريتانيا مؤربكري لة جيايت
راثةرين  رابةري –هةلَبةتة بةتةنيا – هةردوحزب لةم مةيانة زؤر بة طةرمي تةقةآلي  وابو-  مةبةست دةمكوت كردينبة

  راثةرين وجةماوةري بة هي خؤدةزاينو لةقةلةم دةدا بة شايستةي سةركردايةيت جةماوةر خؤي دةكردووخؤثيشاندانةكاين
 بةتايبةيت لة شاري 948ييةنايركانوين دووةم  مانطي  بة عارةب وكوردو كةمةنةتةوةيةكان لةاثةريين طةلَي عرياق ر،

ذانة بةغدا وزؤربةي شارةكاين دي دذي ئةم ثةميانة راثةري هةلَبةتة شاري كؤية سةرثشك بو جةماوةر بؤ ضةند رؤذي هةلَِر
 ةرثابو كؤبونةوةي جةماوةري فرةوان لة مزطةويت طةورة سازدرا لة مةياندا بشةقام وبازارةكان ريرةووخؤثيشانداين زلَ

 رووي دا ئةوةي سةرنج كيش بو حزيب تةحةرور لةم ماوةدا لةذير درومشي  ودةست وةشان لة مةيان هةردوحزب دةست دريذي 
ويكي جووي كؤيي بةناوي حزيب  ال سةرةتاان كؤبونةوةي جةماوةري بةستوةكري جولة دي)  كردين سايؤنيزم بةربةست ( 

 – )ساحل جةبر(لة ئةجنامي راثةرين وقوربانيةكاين طةلَ كابينةي . شكيش كرد زؤر ثيشوازي يلَ كرا  وتاري ثيشيوعي
ئةمةي شاياين وتنة لةم كات  .  ثةميانةكة مؤر نةكرا روخا )ئومةي ئيشتراكي (  حزيب سةرؤك وةزيران و دامةزرينةري 

 (  بةناوي)نوري سةعيد  ( جةبر حزيبحليت و كؤنةثةرست  لةمةيدان دابوون جطة لة حزبةكةي سادووحزيب حكومة
 جاري  بؤيةسياسةتةكاين لة عرياق و رؤذهةآلت دابون ،كةلَةثياو لةخزمةت ئينطليزوحزب هةردوهةردو)  ئيتحادي دةستوري 

اوازي ثيثسي ة؟؟ لة وةآلم دا دةلَي وةك جي ضيرؤذنامةنوسي لة سالَح جةبر دةثرسي جياوازي لةمةيان هةردوحزب
ام بة ئاسايي وسانا بؤي  بةلَمؤرنةكردين ثةميان سةركةوتين مةزن بو بؤطشت  طةلَي عرياق!! كؤالوكؤكةكؤال واية 
 راطةياند هيرش ودةست دريذي دِرونالةبار دذي) حوكمي عوريف   (ان وكابينةي ضةند مانطي دوايي نةضووةسةر وابوحوكمِر

حوكمي – طةلَي عرياق لة سةرانسةري وآلت بةرثابو، شاري كؤية لة شارة هةرة سةرةكي يةكان  كةوتة بةرالفاوي هيرش
 ةكانيكردين قانونةسةرةكزراندين دادطاي ئةرتةشي وثةيرةونةعوريف راطرتين دةستورو هةلَوةشاندنةوةي ثةرلةمان ودامة

 وحزبة ةت ثةرلةمان وطةلَي فةرمان وقانوين دي بؤ بةربةست كردين ميلَودةسةآلت كردن بة مةراسيم لة جيايت بريارةكاين
 – ناويك لة خةلَكاين موسل قاميقامي كؤية كؤنة ثةرست وشؤظيين) سوحبي عةيل  (  لةم مةيانةدا– نشتمانثةروةرةكان 

دن بؤ بةندخيانةكاين شاري كاروباري كؤيةي طرتةدةست هةرلةسةرةتا خةلَكي شاري زؤر عةزيةت دا طةلَيكي يلَ بةند كر
 لة فةرمانبةران ومامؤستاكان لة كؤية دورخرانةوة ئةوةو طةلَي روكةركوكي رةوانة كردن هةروها طةلَيرفتاري دي دور هةولي



، طةلَي رؤذنامةو  ان زؤر فرةوان ودِرندانةتربودميوكراسي ،هةلَبةتة لةبةغدا هيرشي حوكمِرلة مايف ئادةميزادي و 
 جةماوةري  و وئةندامان وجةماوةريان  بةندكران هةروها نةقابةوريكخراوة ثيشةيي داخرانباين نشتمانثةروةرطوظاروحز

ودميوكراسي قةدةغةكران لة هةمان كات هةر لةم ماوةية دادطاي عوريف عةسكةري حوكمي ئيعدامي سكرتيري حزيب شيوعي 
لة ساآلين سي يةكان ) حيلَة ( ة جووةكاين شاري ريكاريك بووة لك فةهد  –    دا نازناوي فةهد بة)يوسف سلمان (عرياقي 

لة مؤسكؤ تيوري ماركسيزم وبزوتنةوةي كريكاري  خويندووة ) ثةميانطاي ميلَةتان ( لة سةدةي رابوردوو ضةند سالَيك لة 
برد ،  ناودة ليوةشاوةيان لة نيزيكةوة بة دلَسؤزوهيمن ورؤشنبريو934،دامةزرينةري حزيب شيوعي عرياقة لة سالَي 

خةبايت دذ ئيمثريليزم وحكومةيت عرياقي نؤكةري  ونوكلَي  وةتةوة هةرطيز بؤخؤنةثاراوة ثالةوانانةلةدادطاي عوريف
 هةروها دو هةظالَي ليذنةي مةركةزي -باوةري ريبازي سياسي ومافة رةواكاين طةلَي عرياق  سةر بريو ثاي داكوتاوة وةنةكرد
بة هةمان حوكم ذيانيان  ) سارم ( بة نازناوي ) حوسين حمةمةد ئةلشةبييب  ( و) حازم ( بة نازناوي )سيم ة بزةكي( حزب 

   ...كؤتاي هات
 ئةوةي شاياين باسة طةلَي لة طةلَ وميلَةتان لةئةجنام وئاكامي سةركةوتين دةولَةتاين هاوثةميان لة جةنطي طييت      

ميلَةتاين ئةوروثاي رؤذهةآلت وضةند وآليتَ  ضةند كةوت ودةولَةتيان بؤدامةزرا لةمانة دووةم ئازادكران سةربةخؤيان دةست
 رزطاربوين  بؤ لةبارةي ميلَةيت كورد بةهيض جؤروشيوةيةك دةسيت بؤدريذنةكرا.. يوةراست ئةفريكاورؤذهةآليت ن

، هةلَبةتة تةوةيي ودميوكراسي رةواكاينلةضةوسانةوةي نةتةوةيي ويةكبووين وآلتة دابةش كراوي وثيشيل كردين مافة نة
لة ئةجنامي فةرامؤش كردين كيشةي ميلَةيت كورد وبايخ نةدان بة خةبات وئامانج وهيواي طةلَي كورد بؤ هبنانةدي واليتَ 

 رؤشنبرياينو سياسي ئازادوسةربةخؤ بةتايبةيت لةاليةن  دةولَةتاين سةركةوتوي هاوثةميان طةلَي كوردي بةطشيت رؤلَة
  بةتايبةيت  بةرانبةر دةولَةتاين سةركةوتوي هاوثةمياني نائوميدي وكني ونابروايي خستة نيوهةسيت قولَبةتايبةيت
،   وهةظاآلين ) قازي حمةمةد (ئيعدام كردينروخاين و  كؤماري مةهاباد و ثيشت يلَ كردين يةكييت سؤظيةت  لةدوابةدواي

( كة   لةنيوان كةريتَ فرةوان لة كوردثةروةرو رؤشنبريان تةياري سةري هةلَدايةاة نائوميدونابرولة ئاكامي ئةم هةستة قولَ
دامةزراندين دةولَةيت كوردستان وسةربةخؤيي طةلَي كورد بة ياريدةو ثالَثشيت هةردةولَةيتَ ، اليةين َبيت جي خؤيةيت 

 ئةومايف رةواي كوردة بةيبرةضاوبكري طرنط ئةوةية طةلَي كورد بةئاماجنةكاين وةي راست وضةث ودوذمين كؤن ونوي ، 
ن بؤ جيابوونةوة لةعرياق لةاليةك ثشت بةسنت بة ا طةرضي تومةيت هةولَد)بطات وسةربةخؤيي وئازادي بةخؤوة بةدي كات 

ليست لة اليةكي دي زؤر لةباوبوو بة تايبةيت لةاليةن شيوعي يةكان بة دذ ثاريت ، ثارضة شيعرةكةي ادةولَةتاين ئيمثري
 ئةفسةري – ي ئينطليز )ئةدمؤنس   ( لة كايت ئامادةبووين لةسولةمياين944ثريةميردي نةمر لة ئاهةنطي نةورؤزي سالَي 

 فةرمانبةر لة كوردستان  ثياوي موخابةرايت حكومةيت بةريتانيا بةناو ثشكينةر لة وةزارةيت ناوخؤي عرياق وضةند سالَي
 بؤمان روون دةكات كة طةلَي كورد وةك طشت طةآلين –  وفارسيدةيب كورديضاثوك وزيرةك شارةزاي تةواوي زمان وئة

ضةوساوةوزولَم ليكراوي يب بةش لة مافة دميوكراسي ونةتةوةيي يةكاين لة دونيادا، تا ض رادةيةك بة ئوميدي 
  ئةدمؤنس ئةلَيةمدسةركةوتين بةرةي دةولَةتاين هاوثةميان بةتايبةيت ئينطليز بووة وابو ثريةميردي نةمر لة بةر

 بة خيربين ئيوةونةورؤزوبةهار
 دوارؤذمان ئةوي لة طةورةوسةردار

 لةودوارؤذي ئيمة لةتؤمةسئو
 سادةي هيمةيتَ وةتةن مةلوولة
 سبةي دووسبةي جةنط ئةبريتةوة
 سوثاي سةركةوتووئةطةريتةوة



 هةقي ميللةتان ئةدريتةوة
 وريا بن كةكورد لةبرينةضيتةوة

لة ئةدمؤنس رادةثةري ثارضة شيعرة ناسراوةكةي بةطويدا دادةدات وئةلَي ) بيكةس  ( باسة هةر لةم ئاهةنطة دا شاعريشاياين
 : 

 بيست وحةوت سالَة من رةجنبةري تؤم
 بةنان وئاووجل وبةرطي خؤم

 لةم سةردةمة بةدةطمةن لة رؤذنامةكاين عةرةيب – تةنانةت ناوي كورد – مةسةلةي كوردوكيشةي كوردستان
يةكي راست ورةوا باس نةدةكرا بة تا شؤرشةكاين بارزان بة شيوةوةوطويبيست دةبوو، يةدةخويندرا وغةيرةعةرةيب 

 دةبرد لةهةمان كات ميلَةيت كورد بة عشرةتة لة قانون دةرضوو دواكةوتوي ضياكاين عرياق لةقةلةم جةردةوريطري ناويان
لة حةوشي   ناوبردين كورد بةهةرشيوةيةك دلَ خؤشكةرةوةبو لةم زاربؤم ئةم زار دةسورايةوة، رؤذيدةدرا ، لةطةل وةش

كورينة لةراديؤ طويم : دةنطي دا ويت ) كةرمي مةمحود شيخاين ( ةكةمان لة ثشووي نيوةرؤ هاوقوتابيمان قوتاخبان
 نيزك بوينةوة تا زؤرتر لة هةوالةكة حالَي بني، كةرمي ي خؤشيان ليئيمةش كؤمةليك قوتايب لة ...!! لةناوي كوردبوو

لةندةن :  كوتني تالةزةوميان دا ئينجا ويت دات،  بةدوايةستةوة نةيدةويست بة سوك وسانا دةست كةوتةكةي بةدراي كرد
..!!  ئةي ضي-؟  ...هةرئةمةندة  ... ) ئةلَئةكراد  (طويم يلَ بوو ويت...  نازامن -؟  .. باشة ضي وت –. باسي كردين 

ةكامنان بة يةكةوة  لةقوتايب وبرادةراين هةرةنيزيكي بةندةبو هةميشةوانكةرمي_ .باش نية ناومان لة راديؤ هات 
بو بةتايبةيت لَ دا عةودةوردةكردةوة زيرةك وخويندةواروكوردثةروةر، خؤم ئاسايي زؤر بةدواي زماين عةرةيب وراديؤيةكاين

نةك هةربؤ دةنط وباس بةلكو شةيداي طؤراين ية كاين حمةمةدعةبولوهاب وئومكةلسوم بةتايبةيت )لةندةن     (راديؤي 
 كة طةلَي جار بةيةكةوة طويمان بؤ شل دةكردةبدولوهايب بةناوبانط،ي ع) طةندول ( طؤراين 

) كوردستاين نؤي ( رؤذنامةي 17/11/999 ي ضوارشةممةي 2002      لةم ماوةي خةريكي نوسيين ئةم بةشة بووم ذمارة
 لة 15/11/999ذي ي لة رؤ) حمةممةد ئةمني مةعروف (  مامؤستا هةوالَي كؤضي دوايي خةباتطيري ديريين كوردايةيت

لة حزيب هيواو لةطةلَ كوردايةيت دابووة ، لة (  سالَي لة كؤية بالوكردةوة ، هةوالََةكة دريذةي دةداو دةلَي 79تةمةين 
مامؤستاي هةظالَ مام جةالل بووةولة . دامةزرينةراين ثاريت يةوئةندامي ليذنةي ناوةنديي كؤنطرةي يةكةمي ثاريت بووة 

بةلَي ئيمة قوتابياين سةردةمي مامؤستاي نةمروطشت خةلَكاين ...) يت دا ثةيوةندي ثتةويان هةبووة خويندن وحزباية
كؤيةو طةلَي كورد بة تيكرايي قةرداري دلَسؤزيي و ئةرك وخةبات وثةروةردةي ئةم زاتةين ، هةر ثةيكةريك بةقةدبةذن 

د دةكات ، يب طومان لةبارودؤخي ئيستاي كوردستان ئةم ئةركة وباآلي شاري كؤية برازينيتةوة طةردةمنان لةم قةردة ئازا
       دةكةويتة ئةستؤي مام جةالل بةش بة حالَي خؤم ئةوةندة لةمام جةالل بةزؤر نازامن  
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