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کورد ل نامکانی میس ب دا

ل ئینگلیزییوە محمد حم ساح تۆفیق. و

ھۆ برزنجییبوکراوەی،ناوەندی توژینوەی مژوویی جمیل رۆژبیانی

برلین١١/٣/٢٠١٧

الپڕە٢٩٢، ٢٠١٦چاپی یکم 

کات ھزە ئیمپریالیستکانی ئینگلیز و فرەنسا، ھست ب داڕزانی دەوتی عوسمانی دەکن، 
ر زوو پوە، ھنی دەککشکردنی میراتداب می جیھانی بیر لکنگی یش کۆتایی ج

.  ک ب سایکس پیکۆ ناسراوە،١٦/٥/١٩١٦ل لنوان خۆیاندا  رکوتننامیک مۆر دەکن
 وەخترەنسی دەکات، ساتزی ئینگلیزی و فترسی ھاتنی ھم تانی عوسمانی دەرک بسو

ئینگلیزەکانیش بۆ . فتوایک جیھاد  بۆ حکردنی کوشتنی ئم ھزە بگانی دەردەکات
رووبرووبوونی ئم دۆخ بیر لوە دەکنوە  جویک بخنوە ناو عرەب و  ھوڵ دەدەن 



ستی ئیسالمی بگڕیننوە بۆ الی عرەب ،وەک خاوەنی جارکی تریش ڕەوایتی دە
لۆڕانسی " ک ب ئوە بوو ل رگای  ناردنی  تۆماس ئیدوارد لۆڕانسوە،. ڕاستقینی ئیسالم

ھوی دۆزینوەی کسایتییک دەدەن ک ڕەوایتی مزھبی ناوبانگی دەرکردووە، " عرەب
خاوەنکی ئوە بوو شریف حوسینی مککیان ئیسالم بگنوە بۆ دەستی . ھبت

دەسنیشان کرد،وەک نوەیکی پیرۆزی محمدی پیامبری ئیسالمی عرەبی و بزواندیان بۆ 
ئینگلیز . بانگاشکردن و رووبرووبوونوەی خالفتی عوسمانی لژر ناوی ڕاپڕینی عروبدا

تی عکڕ یپاش کۆتایی ش دا، ک ینم حوسر بکات و ئازادیان بکاتگفتی برەب مسۆگ .
داڕما و چند دەوتک وەک قارچک دا، ٣٠/١٠/١٩١٨ل ئیمپراتۆریتی عوسمانیئوە بوو
. ھتۆقین

دەوتی عرەبی عراقی،ل ریزی کۆم دەوتی دیکی عرەبی و ناعرەبیدا، ل دوای 
ریالیزمی جیھانخۆری ئینگلیزیدا لسر دەستی ئیمپداڕمانی ئیمپراتۆرتی عوسمانییوە،

برھمی خباتی نتوایتی بزاڤی ئم دەوت بچکی بژووی ئینگلیزە و.قوتکرایوە
کۆم برنام و پالنی دوور و نزیکی نیدا،دھر لگڵ دروستکررزگاریخوازی عرەب نیی و 

زەقترین تاوان و ھیکی . ابرژەوەندیی تاکتیکی و ستراتیژییکانی ئینگلیزی توە ئاندر
،م دروستکردنشکراو ئوەی کوردستان، وەک نیشتمانی کورد دابکو بریتی بوو لشزۆر یبب

سوننی ی لتی کورد خرای ژر چپۆکی عرەببم دەوت ناشرعییوە لکندرا و میل
.عراقوە

.، دووەم ئستا١٩١٦، ونی یکم ١٩١٦نخشی رکوتننامی سایکس پیکۆ 



ـ زەردی ختخت کاریگرتی . ـ ڕەنگی زەردی تۆخ  دەستدارتی فرەنسییکان
. ـ سووری ختخت لژر کارگرتی ئینلیزدا. ـ پرتقای دەستدارتی ئینگلیز. فرەنسییکان

.ـ  سوور لژر دەستی ھاوبشدا

: ئوەیئستا وەمکی پویستی ندراوەتوە،ئو پرسیارەی یخی مژووی کورد دەگرێ و تا 
کانی کۆتایی جبۆ کورد لتی میراتی گۆڕانکارییوەی دەووەشانم و ھکنگی جیھانی ی
ی بسردا دابا،ک ھموو دەیبینین پ ل کورەوەرییببش کرا و ئو چارەنووسعوسمانی،

بردەم پرۆسی داگیرکاریی و دابشکاریی و بکوت بۆ قدەری کورد وابوو،. و دەیزانین؟
ستی،ل کاتکدا ل گل ڕووی سیاسی و مژوویی و کولتوورییوە بنمای ئوەی تدا بوو بندە

.بت خاوەن دەوت؟

بۆ چنکوتنی وەمی گر ئو سرچاوە دروستش نبت،ئم برھمی بردەستمان،
تا ل گۆشنیگایکی ترەوە ل تگیشتنکمان پ دەبخش،ل ،شیاو بتپرسیارەکمان

.ڕەھندی ئو باس بگین

بم کتتی،ئکی تایبیند نامچ ل کی بریتییدەستتی و کاربرو خاون کاریگ با
ل میانی پوەندیی و ئاوگۆڕی ھوادا لتک باوک و دایکیدا ئینگلیز،قسڕۆیشتووی 

وا بشکی سرەکی باسی م پرسی کورد ئگر ناوەڕۆکی زۆری نامکان نبت،ب.کردوویتی
نکدکان پت.نامبدۆزی کورد ھ ،وەدا نییش لکخزیی بیرەوەریی وبایراوپ ل

ل الین نکو لوەدای، ئو نامابیاخود بسرھاتکی مژووییدا ھاتبت،حیکایتکدا،
نی ئو دەوت ل دروستکردکی زۆر ھستیار و سرەکی ھبوو،کسکوە نوسراوە، رۆ

.عراقزۆکی ناوی نرا 

،مس ب کی دیکواتای راق،بزراندنی عرەکی دامندازیاری سمامان و ئ دەکرێ ب
نخشی دامزراندنک و بیاری جبجکردن و بڕوەبر و سرپرشتیار ئاخر ئو . دابنرت
:" ئوتا خۆی لم ڕووەوە دەنووس.ار و داکۆکیکاری سرسختی دەوتی عراق بووەو راوژک

ئوە ھمووی ڕاست نیی ک من بیار لسر تواوی چارەنووسی عراق دەدەم، بم ئوەیان 
ڕاست ک من تا سر ئسقان لگڵ دروستکردنی حکومتکی عرەبیدام و مسلیکی زۆر 

.٨٧ل "ھندە جی متمانیان بمناسک و ھستیارە 

جا با بزانین چ پند و .بو نامانبداتتایبتی سنگیوای کردووەینی،ئم الھر 
.وانیکی بۆ کورد تدای و بۆ  ئایندە چی لوە فردەبین؟

بووەمس بدا ھکژوو و زمانی ناوچباری سیاسی و جوگرافی و م بۆ . شارەزایی باشی ل
دەوتی عوسمانی سای فلستین،سوریا،ەک گڕیدەیک سردانی ناوچکی ـ ئران،خۆی و
جار سردانی سعودییی ٦سادا ١٢ـ کردووە و لماوەی ١٩٠٩و میسۆپۆتامیای سای ١٩٠٧

.کردووە



ب ب شوق و خۆشییوە وەک کسکی ئاسایی ت،سکات ئینگلیز دەگات رۆژھتی ناوەڕا
سرەتا . ژھت بداتکارکی ل دەستگاکانیدا ل رۆدەستی ئینگلیزی دەکات،لفرمی داوا

وەک ئندامکی ".سکرتری رۆژھت"دەکنوە و پاشان دایدەمزرنن و دەیکن داواکی ڕەت
ماوەیکی کورتدا توانا و لھاتوویی ل. چاالکی دەزگای ھواگری بریتانی دەکوت کارکردن

ل الین حکومتی لندەوە، ب ھند وەردەگیرێ و ل زۆر بواردا ەسلمن و بیروڕاکانی،خۆی د
.الی ئو دەبتقس ل قسیدا ناکرێ و دوا بیار،

،بۆ بشداری کۆنگرەی قاھیرە،بانگھشت دەکرێ ھر بۆی ل الین چرچوە لتک لۆرانس دا
.دەگیرتبیروڕاکانی ب گرنگییوە وەرو 

ب شیرەت وتی و ھۆز و عسایڵ کگیوەندی لپ رفراوان لکی بتوانای خۆی تۆڕ ب ،
نزررەبدا دادەمکانی عکی .سیاسییک ،ک نییرەبیدا پیاوراقی عع ل دەزان کات

" ل نامیکدا دەنووس ،ل دامزراندنی عراق،ساڵ٤ـ دوای پادشایی بۆ عراق تدا بت،
لوەی ک وەختکی زۆری دەوێ پیاوی تواو لم وتدا پیدا تا ڕادەیک دنیامبم من 

پداگری زۆر لسر دانانی لگڵ لۆرانسدا . ٥٠ل ."بکرت بۆ دەستبرکردنی یاسا و نیزام
بیروڕاکانی سردەگرێ و فیسڵ دەبت ب ملیکی عراق دەکات و دواجار،ملیک فیسل،
دواتریش ئقی سرەکی گردانی بغدا و لندەن دەبت و ب پڕۆشوە،.ملیک ل بغدا

 زۆر بواردا ل اقی دەدات و لتی عکانی دەوق و چرووکل گسپاندنی کۆی چوھ
نموونیکی دیکی خمخۆری ئم . زتر داکۆکی ل عروب دەکاتعرەبکی ناسیۆنالیست،

بزار دەبت و دەیوێ واز ل ھموو شت ران ملیک فیسڵ، ئوەی گل جاخانم بۆ عراق،
،نبھوایی دەکات و ھانی دەدات،بنر کارەکانی و گفتی ھاوکاری دست لردەوام بب

ندەنی دەداتخۆیی و ل.

و ھی دا، ناسنامی نوێ، بۆ عراق و عراقییکان دروست دەکرێس ب لسردەستی می
مۆزەخان دادەمزرێ و کتبخان دەکرتوە و بشیکی زۆری سنوری عراق ،عوسمانلی البرت

ملیک دروست دەکات و  ھبژاردن دنت پشوە و . لگڵ دەوروبرەکیدا نخش دەکشرێ
کوات دەوتی . وەزیر دیاری دەکات و ل پرس سرەکییکاندا راوژکاری ملیکیش دەکات

ک خۆی ل یک ل ۆی بووە،یاخود کۆرپی خۆی بووە،ھروەعراق بووکشووشی دەستی خ
بۆ دنیایی پییان بن ک ئوپڕی ئاواتی ئم دوو منداکمان بووە،عراق و " نامکانیدا

ل ڕاستی .ئاماژەی پداوە١٤٠ل "کوردستان،ک چۆن دەب ب ئاشتی و دۆستایتی پکوە بژین
.س،برامبر ب مندای دووەمی کوردستان نگریستر بووەئو ل باوژنکی دەق و ل خوانتر

بکو گل وەی عراقدا نبووە،،ئم خانم بۆ عروب، ھر ل چوارچسنووری خۆشویستی
چونک ەخن داوە و ھردەم ب نفرەتی کردوون،اران فرەنسیییکانی بر ڕژنی ڕج

سبارەت ب عرەب .رەب پەو نکردووەبرامبر ب عسیاستکی نرمونیانیان ل سوریا،
مانا" دەنووس کراوە بتی پستای داگیرکاریی جیھاندا سووکایئ تیان لراموان کئ

بۆ ئوەی ل ماھیتی ڕاستقینی ئم خانم عرەبدۆست بگین،ک . ١٥٦ل " سیاسییکی



ھربۆیش الی عرەب تا . ەلتک لۆڕانسدی عرەبدا،گورەتین خزمتیان ب عروب کردوو
یویستی ھی خۆشگز و پورەتری ڕستا گینی . ئدەرب ناخی خۆی ل کی دیکنشو ل

من ب ھیوام پش ئوەی بمرم فیسڵ ل سنووری :" ادەگین و دەڕوەک پیام ئاواتدا،
پیەووپرۆگرامی پارتی بعسی عراقیش ھر .٨٣ل ".ئرانوە تا دەریای ناوەڕست حوکم بکات

.ھمان خونی ھبوو

ھندە ئایا ھروەک ھواگرێ فرمانی پکراوە،: لرەدا ئوەیئیدی متکی ھنھاتوو،
یاخود حز و خۆشویستی و ئارەزووی خمخۆر و دسۆزی عرەب و برژەوەندییکانیان بت،

یاخود عرەب تونیویتی کاریگرتی لسر ئم خانم ب .خۆیشی لم خادا رۆی بینیوە؟
ئم دواتر ل سبری نامکانی و دەربینی !. شیوەیک ل شوەکان دروست بکات؟

.استییانک دنینوە لسر سلماندنی ئم ڕنموونگلبیروڕاکانیدا،

مستفا "کانی کورد،گل ل کسایتییری کشی کورد بووە،ائم خانم، شارەزا و ئاگاد
ھتد ... قشبندییکانی ھورامان و لخانمی جاف و نپاشای یاموکی، حمدی پاشای بابان،عد

گڕاوە و ب گرمی و سلمانی ـدیوە و ناوچکانی کوردستان ـ شارباژ و شارەزوور و ھورامان
من" دا دەنووس٤١ل ل . و تواو ھاوکاری بوونپشوازییان ل کردووە و خزمت کراوە

لگل شوندا باس ل جوانی دفنی دیمنی ".کوردستانم خۆویست ب وت و خککیوە
گشتکم حوت کاتژمری سواریی برد بۆ شیوەکڵ ک نیو ".سروشتی جوانی کوردستان دەکات

" ب چاو ندیوەمن ھرگیز وتی وا جوان و دفنم. دوور بووسعات ل سنووری ئرانوە
١٢٠ل

ل رووییکی دیکشوە باری کۆمیتی پگی ئافرەتی ل کۆمگای کوردیدا ل نزیکوە 
ئافرەتی کورد سرپۆشیان بسرەوە نیی و تکی پیاوان دەبن و ."دیوە و پیی ئاشنا بووە

.١٣٣ل".خانمی گورەی مان چشنی ئم خانم و بۆ کویان دەوێ دەڕۆن

وەک کورد ئازاد و کراوە نبوون و سرپۆش بسر لرەدا لوە دەگین کوا ئافرەتی عرەب،ئا 
کوات ئمش خاکی تری ئرنیی . بۆیکا ئم ستایشی ئافرەتی کورد بم جۆرە دەکات.بوو

لگڵ دنیای ئامادە بووە،شارستانیتر و کراوەتر بووە،خاوەنی کۆمگیکی کوا بۆ کورد،
بۆت دۆست و فریادڕەسی کچی ئینگلیز ب ھانایوە نھاتووە و ۆدرندا ب ئاسانی بگونج،م

.دواکوتوو و جاھیلکان

بۆ ھاتنی ئینگلیز زۆر باش ئاگاداری پرۆشی خکی کوردستان بووە،،خانملمش زیاتر ئم 
ل کوردستان ھژار " و بڕیوەبردنی کوردستانرزگارکردنیان لژر دەستی تورکی عوسمانلی

٤٣ل ". و دەومند ھموویان ب پرۆشن بۆ ئیم و ئاواتخوازن وتکیان بڕوە ببین

ئینجا ب جددی کوات میس ب و حاکمی ئینگلیز، لم ھست و سۆزەی کورد ئاگاداریش بوون،
کشمی کخ بوون و لوەیدا نڕووی سیاسیی کردووە و بیروڕای لیان نپشتیوانی دۆزەک

کوردیان ناچارکردووە، خراپیان ب دەستدارانی ئینگلیزی ل ھنستان و ئینگلستان گیاندووە و 



ئم ل ھموو سیروسمرەتر ئوەی،.ملکچی بیارەکانی دەوتی عرەبی عراقی بت
ی ل دەوتی تازە دروستکراوی خانم ھرکس باسوخواستی داخوازییکانی گلی کورد

و غزاندوویتیساوە و دژی وەستاوەتوە و بوی ھڕک و قینی لعراقدا لتکدا کرد بت،
.دوزمان باسیان دەکات

ئم شاوی بر،ک خۆی ئینگلیز بووە،تنانت مجر نۆئیلی ناسراو ب دۆستی کوردیش
سرچاوەی پرسیار ئوەی،جا . تورەیی و نفرەتی میس ب لسر داکۆکی ل کورد کوتووە

ئم رک و قین لبوون چیی؟

نوەکانی تبربرەکانی داخوازییکانی کورد و بزووسردەمان ئینگلیز ب ھموو توانایوە،
ئم . دادگایی دەکن و ڕەوان ھیندستانی دەکنشخشخ محمود لو سردەمدا دەکات،

و سلمانیبھن و حوکمداریدی باکوور،خانم بیر لوە دەکاتوە، شخ تھای شمزینی،کور
" دا دەنووس١١٥ل ل . گوای شخ تھا گوێ لمستی ئوان بووە.بدات دەسترەواندزی
وات ب ھۆشیارییوە جووەتوە ."ـسربخۆ ـ من تنانت نام کوردستانسلمانیی

.زانیویتی چی دەکات و چ دەت

،ت کۆنگرەی ئاشتی پاریسدەیوێ دەنگی کورد بگین١٩١٩سای کات شریف پاشای بابان،
. میس ب ئم ب فیتی فرەنسییکان دەزان و ناوزڕاوی دەکات

ی ی وایکانیدا زەمی کورد دەکات و پنام زۆر ل پررکگل س ھیچ . اکتیداتوو نین لب
گر کورد کریم بگی فتاح بگی ھموەندی .عرەبمان بۆ ناھنتوەنموونیکی ناشیرینی

ب ل بۆنی دیکشدا دوو ئفسری ئینگلیزی کوشتوە،خۆ عرەب ل شۆڕشی بیستدا،جارک، 
و ب دڕندە ئاماژەیک بوە ناداتکچی چ . دەیان ئفسر و سربازی ئینگلیزیان کوشتووە

. باسیان ناکات

جردە و یاخی ل دەن و ،وەکیرینیوی شخ محمود دن نازناوکی ناشھاوکات ھرکات نا
لبرئوەیبکار دن،،وەک سرکردەیکی نتوەخوازھمان نازناویش بۆ سمکۆی شوکاک

. کچی پالن و فرمانکانی ئوان نبوونئمان داکۆکییان ل ویست و داوای کورد کردووە، مل
ان بۆ کورد ھیچی تدا ھگبکیچونک ھر ل نوەڕۆکی پیمانی سایکس پیکۆدا دەردەکوێ،

شکاریی و بندەستی. نییداگیرکاریی و داب ل جگ.

دیارە میس ب زمانی عرەبی و فارسی و باش زانیوە و کم کم ب تورکیش قسی کردووە،
کچی ئوەی جی . نسی و ئمانیشی باش زانیوە و ل ئیتالیش وەک تورکی حای بووەفرە

.تنانت وەک الینی فرھنگیش!.سرنج چ بایخکی بۆ زمانی کوردی و پرسی کوردی نبوو

 ل بریتیی بم کتو ٢٩٢ئ کی چکییشو پبدوکی ستران عکییشپ کورت ڕە و بالپ
ی وەرگەوە،پ و تۆماری چاالکیی نام  ک ،ر میس بسزانیاری ورد ل ل تژیی ک



 کانی لرگدا،١٤سیاسییک بتوە٧لوکراوەتوە و بدا کۆکراوەتنزار وی ١٦٠٠. ھنام
ڕەنگ ب ھزاران ڕاپۆرتیشی بۆ دەزگای ھواگیریی و کۆمیسیۆنی .بۆ باوکی و دایکی نووسیوە

و حکومتباریتانی نوسیبتی ب . وانتی و ،٦٣٣لوە نووسیویراقع یان لنام
ک سای مردنتی و ھر ل بغدا نژاوە لسر ،١٩٢٦ـ١٩١٦ل نوان سانی ناردوویتی،
.وەستی خۆی

ئم خانم . لی گرنگ و ھستیاری ختی ئیمپراتۆریتی بریتانیای وەرگرتووەبرامبر ب رۆ
.الپڕە درژە١٠نام ھی . و، لماوەی ھفتیدا نامی بۆ دایک و باوکی ناردووەجار ھبو

ئم خانم بۆ وا ب وردی و ب دیقتوە ھرگیز باوەڕ ناکیت،کات نامکان دەخونیتوە،
.باس کردووەئم  ھموو بابتی بۆ کسوکاری

پسپۆری و دەستەنگین  و لھاتوویی مامۆستا محمدی وەرگریش ئوەی ماوەتوە بییین، 
ل ئامادەکردن و وەرگران و ،جارکی تریش لم برھمدا نسان داوە و ھۆشیاری خۆی،خۆی

کات ئم کتب دەخونیتوە،وا ھست دەکیت چیرۆک و . ەکاندا نخشاندووەپراوزنووسینی 
.خرج کردووەوەرگ سلیقیکی باشی تدا. بابتکی مژوویی دەخونیتوە

،دانی ئاماژە پزیکی جستادا نئ وەی ١٠٠لو قوتکردن م نامانر ئسق بی ڕەبسا
ھبژاردن و خۆماندووکردنی وەرگر بم بابتوە،.دەوتی زۆکی ئراقدا تدەپڕێ

،ورەیکی گرۆشی پژووی رابووردووماننیشانوەی پاشخانی و مدیارە . بۆ رۆشنکردن
 بکات، ک نزتد و چارەنووسر  گرنگی ئسندەکانی کار لموو ڕەھھ کورد ل ویستپ

.ڕووبڕووی بۆتوە

،دانوە،شایانی ئاماژە پکی ھاوشدا بارودۆخنووکھ دا لتو دەوری ئڕووب ل
جیرە زن. ک ئینگلیز وەک کوالنی دەستکردی خۆی بردەوام داکۆکی ل کردووەدەگوزەرێ،

،تیرۆریست تز و دەوم ھڕی دژ بدانی داعش و شرھنداو و سڕەکانی ککی شئاکام ب
پووکاوەتوە و سنوورەکانی عراق بایخیان نماوە و ناوەندی بھزی سوننگرا،وا گیشتووە،

یتی ھودەومی و نری ھکی دیکنگو س گکورد پ.،کی دیکواتایر بسنوورە گ
استوخۆی دوای جنگی ھمی ڕبردەستکردەکانی دەوتانی عراق و سوریا و تورکیا و ئران،

و ئیمۆ شڕکی دیک ھڕەش لو سنووران دەکات،وا ،ـ ک ھر واشـجیھانی یکم بن
.لبردەمدایی نوێ گۆڕانکاری گورەھوەشانوەیان و ئگری 

ی بت، بشداری و ئامادەیی کورد خۆیتی، ب سارژکردنوەی برین ئوەی جی بایخ و گرنگ
. ل دون بۆ نوەکانی ئایندەقوکانی جستیی و بۆ مسۆگرکردنی ئایندەیکی باشتر،

،کند فاکت و ڕاستییی چش  بارمتمت ئبوەیی و ھتکی نتییکوەی یچوارچ ل
ەندیی باکانی کورد  و چاالککردنی بواری دبلۆماسی و  ھبوونی برنامیکی تۆکمی برژەو

بۆ بدەستھنانی دۆستی زیاتر و کمکردنوەی ناحزی وەک میس بگڕخستنی لۆبییکی کارا،
ک دەکات سارکی ئرنی ل دەستداریتی، ڕاستوڕاستب و نیشاندانی روخ

.دەستبرداربوونی برژەوەندی کسی حیزبی و ناوچیی



ھیوادارم قم ب بشتکی مامۆستا محمد،وای دەستی ل برا و ھاوڕی زدە ئازیزم ،
. بۆ خزمتی کتبخانی کوردیھردەم نووک تیژ و لکار دا بت،


