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 عزةت{ _يةك لة ئةفسةرة كوردةكاين عرياق ولكةرمي  خريوال عبد 946بة طةيشتين خالَة رةسومل بة كؤماري مةهاباد بةهاري 
 ئينطليز  كؤنسلي سؤظيةت ئاطاداردةكة كة طؤيا ثياوي  } و خريوال عةبدةلكةرمي ، مستةفا خؤشناو وحمةمةد ئةمحةدعةبدولعةزيز

  اش تيكضوين و ث خؤيان طةياندبووة  كؤماري مهاباد لةطةلَ مةال مستةفا هةرضوارئةفسةر ( – خؤي طةياندوتة مةهاباد
ين درابون كة  طةرضي بةلَ  ئيعدام كران 19/6/947لة رؤذي  لةاليةن حكومةيت كؤنة ثةرسيت مةلةكيةيت عرياق  طةرانةوةيان
  دةكةن هانة دةباتة بةر بارزاين يةكان ئةوانيش خؤي تيناطةينن ثاش ليكؤلينةوةكي زؤر قؤلَ بةست  خالَم-  )ئازاد بكرين
 هاين داوة زربيجاين سؤظيةيت دةكةن طةرضي دوثايت دةكاتةوة كةجؤشي كوردايةيتاكةوي رةوانةي شاري باكؤي ئادةرنهيضيان بؤ

 بةندكراوي تا مردين لة  بةتكاي لة كؤنسل كردبو كة هةروها مهاباد طشت هيواي ذياين سةربةخؤي كوردستان بووةكة روو بكاتة 
يك دايدةمةزرينن ذياين دابني ) كؤلَخؤز (  ، لةباكؤ لة طوازنةوة بؤ شويين ديي و نةذير ئاآلي كوماري كوردستان ذيان باتة سةر

كة ثاريت كؤمؤنيسيت ئازرباجيان بة زماين كوردي بآلوي ) رياتازة (دةكةن هةندة نابات دةست دةكا بة نوسني لة رؤذنامةي 
  ئةرمةين خاوةيني) س مام ثؤل(  طةورةي   كورةثةجناكاندةكردةوة ماوةيةكي زؤر يب سةروسؤراخ مايةوة تا لةسةرةتاي ساآلين 

 لة بؤسةرداين خزماين جوادي كوري  خيزاين رةسول ناجي بةتايبةيت لة طةلَكة دؤستايةيت خؤش بو لةطةلَ ئةجزاخانةي شيمال
الَي دووةم ئةوةبو كة مام  هةو، بارودؤخي باشةو تةندروسيت ون كة رةسول ناجي هيشتا لةم شارةيةباكؤ طةرابؤوة ثيي راطةياند

  )الواين دميوكرات  شةشةميجيهاين مةهرةجاين  (يطراوة ثاش كؤتاي) تةشقةند (طاي سوريا لة  بة ري956/957جةالل سالَي 
نشينةي راطةياندم كة ضاوي بةخالَثيلة  _لة يادم نةماوة  بةتةواوي _م لةم شارة كةوتووة يا هةربيستبوي كة لةم شارة جي 

 كة لقي هةولير كردبو ضي دةست نةكةوت وثييان راطةياند بو) لةنج ( ذنةكةي سةرداين كؤمثاين ،  دي لة سةرو سؤراخياليةكي
بةريتاين ناسراو بو بة كاروباري بازرطاين وطواستنةوةي دةريايي لة طشت جيهان لة هةمان ي ًٌُئاطاداري هيض نني ،كؤمثانياي لةجن
 لة هةولير هاتة وةبةرييت دووةم ، دوابةريزو دةولةتاين هاوثةميان بو بة دريذايي جةنطي طيكات سةنتري ثرؤثاطةندةي ئينطلي

رةتا عةرةب ناسراوي لة خيزاينَ لة بنة )  سكؤت  عةبدوال ( نازناوي سكؤت بو ئيدي بو بة) عةبدوال (سةر ئايين ئيسالم ناونرا
 لة شؤرشةكةي ضواردةي تةموزي .مناليكي زؤري ثاش خؤ بةجيي هيشت  هةر نشتةجيي هةولير بو هينا تا مردين ئيمة ذين 

نةوةي كردبو بؤ عرياق ،  بةسةرؤكايت عةبدولكةرمي قاسم بةتةلةطراف ثريؤزبايي كردبو لةهةمان كات داواي طةرا958سالَي
 بضوكي  ذوريكي لة ئوتيليكي زياتربو كة تةمةين لة هةشتا سالَر لة مالَي كورةكاين نةحةواوة بة ثريي وشةكةيت هةوليطةرايةوة 

َناوبازار بة كريكي درةنط ثياوير طرت بو ، لةم مةيانة شةويي راطةياندم كة رةسول ناجي   لة خةو رايثةراندم و ئةمين هةوليثي
كارة نارةواودرندانة  ببوة كؤثلةيةك رةذوو هةلبةتة ئةم  الشةكةم ديئاطر لة ذورةكةي بةربووة وسوتاوةو مردووة لة نةخؤشخانة

 ..هةر لة ئةمن دةوةشاوة 
 وابزامن سالَي القراءة العربية (  يةكةمي سةرةتايي كؤيسنجاق لة دةرسي  لة ثؤلَي ضوارةم لة قوتاخبانةي944/945    رؤذي (

  ( كة بةدواييدا زانيمانةكةمان خراية سةرثشت ئةفةندي يكي ريك وثيكي نةناسراو دةرطاي ثؤلَواتة خويندنةوةي عةرةيب لة ثِر



 تالةباين بو و شيخ حيسامةدين ، شيخي تةكيةي تالةباين لة كؤية   لةطةلَ قاميقامي كؤيةي متةسةريف هةوليرة ) سةعيد قةزاز
ليمان بةذور كةتن طشتيان وةستان لةم كات جةالل – مامؤستا جةالل حةويزي بةتةك بةريوةبةري قوتاخبانة وباوكي مام جةالل

 ،  كرد بة كوردي بيليتةوةيةسةرداواكردين مامؤستامان بة عةرةبيةكي رةوان ويب هةلة وانةكةي خويندةوة ئةفةنديةكة داواي ليل
ةي خؤي  داميةزراندبو مام جةالل قس- ثاشا مدحةت– هيلي ترام لة مةياين بةغداوكازمية بو وايل عومساين وانةكة لةبارةي

حكومةتةكةمان بؤ بةرذةوةندي هاووآلتيان بةئيش وكاري وةك مدحةت ثاشا   ئوميدةوارين : يب وويت هاويشتة سةر ئةوةي لة يادم 
ايانةوة كة سةعيد قةزاز زانيبوي مام جةالل كوري شيخ حيسامةدينة ووتبوي ئةم تالةبانيانة يا وةك ئةم منالَة زيركن طريهةلسيت 

سةعيد قةزاز لة بنةمالَةي قزازةكاين سولةمياين بو ،  . ة نارازي بوقام لة قاميوةك متةسةرفيا وةك قاميقامن سةعيد قةزاز 
 ، لة  زؤردياروزةق ين لة دام ودةزطاي حكومةيت عرياقزوشويةيية ثلةي وةزيري ريزيرةك و ئازاو وضاثوك لة مديرناحيةيت ط

 حوكمي - سةرؤكي دادطاكة- )مةهداوي ( رش ناسراوبةدادطاي  وةزيري ناوخؤي عرياق بو دادطاي شو958شؤرشي ضواردةي تةموز 
 من دةذين ثيالوةكامن من وادةمرم بةآلم زؤر هةن ثاش: [ي بشيوي بة دةنطي بةرز ويت  لة كايت حوكمةكة يب ئةوةئيعدامي لةسةردا

 سةعيد قةزاز  وبردين ، بة نا طةلَي لة ثياواين حكومةيت مةلةكي روخاو مل كةض وشؤر و دامين شكاو بة ثيضةوانةي] ناهينن 
شاياين وتنة كة طةلَي لة حوكمِران ودةسةإلتداراين دةولَةيت عرياق لة ناوةراسيت ساآلين سيةكانةوةي سةدةي رابوردو تا شؤرشي 

 ليوةشاوة   وحوكمِراين عرياق هةبو ثياوي ريزدارو كورد بون ، زؤريان رؤيل سةرةكيان لة رامياري958ضواردةي تةموزي سالَي 
جطة لة } ...موختار بابان ، داود حيدةري ، حيكمةت سولةميان { ةمانةي لة جاري زياتر وةزارةتيان دامةزراند بو منونة إل.

وطةلَيكي دي ، } ..سةعيد قةزاز ، ماجد مستةفا ، مونري قازي ، حممود بابان ، حةيدةر سولةميان وتؤفيق وةهيب { وةزيران 
نةك هةر لة  رؤآلين كورد. ينطليز لةناوضةي رؤذهةآليت ناوةراست بة رةطةز عةرةب نةبو  كةلَة ثياوي ئهةروها نوري سةعيد
ِران وثةرلةماين عرياق دةست باآلبون بةلكو زؤر ئةفسةري كوردي هةلَكةوتو لة ئةرتةشي عرياق دةناسران ، مةياين سياسي وحكمِِِ

 ش ثِرخةمي يان نةكردووة زؤريان شويين بةرزيان لة ئةرتةدلَسؤزو ئازاو بة جةرط هةميشة لة بةرطري طةلَ وخاكي عرياق تةر
يل كوردو  ، خؤبةخت كردن لةثيناو طةَي كوردايةيت ونشتمانثةروةريلة بزوتنةوةزؤركارطةرو دلَسؤزبون كردبؤوة لة هةمان كات 

ندامي ضاالك وثيشكةوتوبون ،  طةلَيكيان لة ثارتة سياسي ونةتةوايةيت يةكاين كورد ئةمافةرةواكاين هةميشة ثيشةيان بووة
حةميد تاهري ضةلةيب ، حمةمةد {  يان وهيواو ثاريت دميوكرايت كورد ، لةوانةي لةيادم ماون لة كؤي)ك .  ّّذ  (بةتايبةيت لة

ؤي لة بنةمالَةي حةويزيان كة كؤماري مهاباد دامةزرا ئةرتةشي بة جي هيشت خ( عةبدولكةرمي حةويزي سالَح بيتوشي ،  بةكر 
 بةردةست نةدا لة طوندي مةر بة خؤيان نيزك وار شهيدةكان  ثاش روخاين كؤمار خؤي وةك ضطةياندي ، لة طةرانةوةي بؤ عرياق

يان ثي دةطؤت طوزةراين دةكرد ، ضةندين جار ثؤليس ومةفرةزةيان بةسةر دادةدا بؤ قؤل بةسيت )شيواشؤك ( شاري كؤية وابزامن 
 بؤماوةيةك طةرايةوة ئةرتةش خانةشني بو لة هةولير لةم 958؟ لة شؤرشي ضواردةي تةموزي سالَي ...ئةم ميوانداري دةكردن 

  ئادار  كرا11ئةويش لة بنةمالَةي حةويزيان ، ماوةيي ثاش بةياين (  ونافيز جةالل حةويزي  ) ضةند ساآلنة كؤضي دوايي كرد
) بة وةزيري كشتوكالَ بة كارةسايت ئومتبيل لة ريطاي بةغداو كةركوك كؤضي دوايي كرد لةم بارةوة حكومةيت بةعسي تاوانبار كرا 

ئةمني رةواندوزي ، فوئاد عارف ، حمةمةد ئةمني دةربةند فةقةري ، عةزيز ةهيداين كؤماري مةهاباد هةروها جطة لة ضوار ش} 
 تا طةيية ثلةي ئةندامي كؤميتةي ناوةندي ثاريت دميوكرايت ةسةر برد بزوتنةوةو شؤرشي كوردستاين ماوةكي زؤر لة (عةقراوي

 بةجيي 980 لة ناوةراسيت حةفتاكان لة سةدةي رابردو لةطةلَ ضةند كةساين دي كرا بةوةزيري دةولَةت وابو لة سالَي ،كوردستان 
ثاش رؤخاين مةهاباد بةتةك مةال مستةفا وبارزانيةكان ثةرينةوة ئةو (   رةشيد سندي ، مريحاج،) هيشت و خؤي طةياندة سوريا 

، يوسف مريان ، جةعفةر عةسكةري ) طةراوة وآلت – لة شؤرشةكةي ضواردةي تةموز --ةت هةر لة طةلَ بارزانيةكانيش بةري سؤفي
يةكي ريكخست لة ناو ئةرتةش بؤ عفةر عةسكري كودةتا جة936 لة سالَي  هةردو كةلَة ثياوي ئةرتةشي عرياق  {وبةكر سدقي



ةثياواين كورد لة وةزارةيت دةرةوةي عرياق بة تايبةيت باليوزخانةكاين هةروها طةلَي كةلَ}.. وةرطريان  بةآلم سةرنةكةوت حوكم
 .ناسراوبةرضاوبون لةاليةكي دي كؤليجةكاين زانست وسوثاوثؤليس طةلَي لة رؤالين كورديان بة خؤوة طرتبو 

 لة سةدةي ساآلين ضلةكان  ناوةراسيت جةنطي طييت دووةم لةوينةران لة ضوارضيوةي هةينَ روداوة طرنطةكاينبةست خمة    بة 
ملانياي هيتلةري ة دةولَةتاين هاوثةميان وآليت فةرنسايان لةذير ضةنطي داطريكةري ئ944ثيشو دابنين ،وابو لةهاويين سالَي 

 كة كةوتوتة باشوري رؤذئاواي ئةم وآلتة) نورماندي ( اين ئم دةولَةتانة لة كناري ناوضةي رزطار كرد ثاش دابةزينةكةي ئةرتةشةك
 ئةرتةشي رذميي فاشي تيك شكيين تواين 945 سالَيمانطي مايس  ئةرتةشي سوري يةكييت سؤظيةت لة سةرةتاي ، لةاليةكي دي 
لةبةرةي ا هيزةكاين ئينطليزوئةمريكا كةوتنة نيوشار ، شةِر داطري كات دوابةدو– بةرلني –يتةخيت ئةم رذيمة او ناوجةرطةي ث

رؤذئاوة كؤتايي هات لةكايتَ لة بةرةي ئاسياو رؤذهةآلت بة ثيشرةويي دةولَةيت ذاثؤن بةردةوام بو تا سةرةتاي مانطي ئةيلول 
راستةوخؤي بوردومان كردين   هات لة ئةجنامي ي لةم بةرةش كؤتايكة ذاثؤن خؤي بةدةست دا وشةِرسةبتةمربي هةمان سالَ /

بة }   شاري ناطازاكي دورؤذ  ثاشتر  945ئؤطةست سالَي /  مانطي اب هريؤشيما لة سةرةتاي { ذاثؤنيدوشاري طةورةو ثيشةساز
 (بؤمباي ئةتؤنؤمي لة اليةن دةولَةيت ئةمريكا بةرةزامةندي دةولَةتاين هاوثةميان بة تايبةيت دةولَةيت ئينطليز بة سةرؤكايةيت 

 لةمة دابو ةضةشنة ضةكة بة كؤمةلَ كوشت هةلَبةتة بةلَطةي ئةمريكاو دةولَةتاين هاوثةميان بؤ بةكارهيناين ئةم )ونستون ضرضل 
  لة اليةن ذاثؤين بة هيزودرندة وثِر ضةك بؤية زةرةرو زياين بةردةوام يبي ديةية ماوةي ضةندين سالَ لةم بةرة بؤي هكةشةِر

ةي ئاسيا داطري كردبو وابةهاساين خؤي  يةكجار زؤروقةبة دةيب لةوة دانةبو ذاثؤن كة وآلتيكي زؤري لة قاِرئادةميزادي و مولك مالَ
   . شةر كؤتايي بيت بةدةست دات بؤ دةولةتاين هاؤثةميان و

لة ئةمريكا لة )نفرانسيسكؤ س(  دةولَةتاين هاوثةميان لة شاري  لة اليةن      شاياين باسة ثيش كؤتايي جةنط بة دو مانط
 شةش مؤر كرا ، جةنطي طييت دووةم نزيكةي }UN ريكخراوي وآلتاين يةكطرتوو { ثةمياين 945 ي حوزةيراين سالَي 26رؤذي 

ةال طرتبؤوةو بةشداربون يوةكي راستةوخؤ يا دوربةدوروالب زؤربةي دةولَةت ووآلتاين رووي زةمني بة ش945-939ساآلين خايةند 
بةريتانياو (  كؤمةلَة دةولَةتاين ثِر ضةك وبةهيزوثيشكةوتو لة رووي ثيشةسازي وكشتوكالَ و ئابوري بةرثابو طةرضي لة مةيان دو

ئةلَمانياي ( ، دةولَةتان  لةاليةك كة بة دةولَةتاين هاوثةميان ناسرابون لَةيت دي وضةند دةو )فةرنساوئةمريكاويةكييت سؤظيةت
بةكؤتاي جةنط  . ناسرابون لةاليةكي دي) حموةر (  بة دةولَةتاين  ضةند دةولَةيت دي كةو) ر هيتلةري وئيتالياوذاثؤن و بولطا
 هةلبةتة هةموشارةكاين كوردستان و عرياق وزؤربةي دونيا طؤرانكاري تةواوي -كاين شاري كؤيةذياين ئابوري وكؤمةاليةيت خةلَ

ساند ،دوكان وفرؤشطاكان لةوةدابون ثيويستيةكاين خةلَكان بةسةرداهات ، بازرطاين وكرين وفرؤتن لةماوةي ضةند مانكي ثةرةي 
دابني بكةن كاروكاسيب بةرةبةرة طةرايةوة دؤخي جاران طةمن وجؤ شاردراوةكان هاتنة سةر رو لة ماآلن ودوكانةكان بة هاساين 

 مانطةكاين سةرةتاي  و945ي  دلَخؤش وشادي بو ثايزوةي ، لةاليةكي دي ئةدةست دةكةوتن ، قايت قويت نةما خةلَكان بؤذانةوة
ؤكان بة ثيت ورةنطني ، طياوطؤل كةوتة ض زؤر بةباران بون ئةوثةلَةي لة مانطانة كةت وينةي كةم بو بةهاريكي تةرو 946

ةلَ لةاليةك كةنطرو تؤلكةو دؤمةالن لةاليةكي دي ياو ماست وثةنريو بةرهةمةكاين ئاذقةرسيلي طةمن وجؤ طةيشتة ناوقةدي ث
ِر كربو ، زؤربةي رؤذاين ضوارشةمة و طةلَي جاريش رؤذاين هةينيةكان دةشت و كيوو زورطةكاين دةراوثشيت كؤية بة جل بازاري ث

 رةنطاورةنط دةرازانةوة خةلَكان بة كؤمةلَ رويان دةكردة رةزةكاين ئؤمةرخوضان وحةمامؤك وتاتوكان وبةرطي سورو زةردو
 . بةرميب سواران وشايي رةشبةرةك تيك دةهاآلن وسةيرانطاهةكاين دي دةنطي دؤلَ وزورناورم

 لةكؤيةوة روبكةمة قةد ضياي -  بؤ دو حةفتة-  سالَيمدا بؤ يةكةم جار لة ذيامن13 لة تةمةين 945   لة هاويين سالَي 
 ، طةلَي الشةيداي مستةفا كةم)   ئةتاتورك(  كوردي دةولَةيتكؤنة ئةفسةري ) نافيز بةط  (  لةطةلَ دؤسيت باوكم )باواجي(

  ، لةسةر داخوازي نافيز بةط طويان بؤ ئيستطةي ئةنقةرة رادةطرت )رةبئيسماعيل عا ( ئيواران لةطةلَ باوكم لة ضاخيانةكةي



 سةرداين بؤ كؤية سةرداين باوكمي دةكرد هةندي جار لةمالَ  بةيةكةوة بةزماين توركي ئةدوان ، ثياوي زؤرزاناو ريزدار لة هةمو
  بةآلم- نة من فريي ئةم زمانة بوم نة قاتيشم بؤ كرا- ومت طةر فريي زماين توركي ببم وا قايتَ جلي نايامب بؤ دةكريجاري ثيي 

ئاوايي بكةويت  كيوو وذياينداواي لة باوكم كرد لةطةلَ خؤي سةرداين طوندةكةيان بكةم بؤ ئةوة هةر لة مندالَيةوة ضاوم بة دةشت و
اواي ئةوديوي دؤلَي خؤشناوةيت بوين بةرةو طوندةكاين مساقويل سةروضاوةو مساقويل سةرتةك و سوسي ، ئيدي هةر لة باواجيةوة ئ

 -يز بةط ، ونكة ناوي خؤي بة خؤيةوة ي سةربةمالَي ناف}ونكة {  طوندي وطةلَي طوندي دي رةنطيين ئةم ناوضةية تا طةيني بة
ضةند ماليك لةرؤخ ضةند زورطيكي هيشك وبرين سوديان لة تاكة كاريزةكي طوندي بضوك والضةث ودور لة ريطاوبان بريةيت بو لة 

كةم ئاو وةردةطرت ، خةلَكاين طوندي طوزةرانيان لةسةر ضةند سةر مةِرو بزن وبيستاين ديمةكاري كالَةك وتةرؤزي بو بةآلم 
اين وتنة كة رةذو كردن لةم سةردةمةدا  شايين دةراوثشيت طوند ، زوركةكاثيشةسازي سةرةكيان رةذووكردن بو لةدارو دةوةين

ان بةآلم سةري نةدةطرت دارو ةككريزي دارودةوةندو ضةمة خؤرسبةمةبةست ثا) رةذي (  دةكرد لة دايرةي  ) ئيجازة (ثيويسيت بة
شتة ئةم سامانة دةوةنيكي زؤر ساآلنة دةسوتان ولةناودةضو يب وةي مريي بتواينَ بةربةسيت بكات بؤية زةرةرةكي زؤري بةرباد طةي

       ًَ. يب ئاوي روت بوين ضياودؤلََ وزورطةكان ثةرةي دةساند  و ، سالَ بة سالَ هيشكايةيتبةنرخة لة كوردستان
 

يت                                                                                                                 ماوي 

 استراليا/                                                                               سدين             


