
  نووسینی باستیان بربنر                                    بۆچی  ل رۆژھتی ناوین، بردەوام شڕە ؟

  و. ل ئامانییوە ھۆ برزنجیی                                                                                     

 ل ھیچ دەڤرکی جیھان دا، .ب بانوە لسر ئیسرائیل کوشتار ل سوریا،شڕ ل عراق و ھرای
ن ناڕژتی نزیک خوندەی رۆژھتھ.  

 لسرەوە ب تلی دڕکاوی گیرابن، بن، سنوورەکان،ھر چۆنک بن،شتکی بھادارن. جا وەک دیوارک
بن ل بیابان دا، چنراب گونی پ ل خۆڵ ھ یان ونی  پرژین وابن، یاخود ل چشنی شوورایکدا،

   ھلکی خیای،ک تنیا  لسر نخش دەبینرن. وەیان ھاوچشنی

  ئگر بت و دوو شت بجبھنن: سنوورەکان باشن،

دەتوانن لبرامبر  و ئوانی زۆر لیک دەچن، ل ناوەوە مرۆڤکان یکبخن، ،ل الیک ئگر بت
ئوانی  بکون. ھروەھا ئگر ل الیکی دیکوە،ک یاری "ک دەبت حوکممان بکات" ؟ ڕپرس

  لدەرەوە دەمننوە و لگڵ ئوانی ناوەوەدا ھرگیزاو و ھرگیز لسر یک وەم ناتوانن یک بگرن.

سنوور داخۆ  ئگر نا، .ی و ڕکخستنکوپکئایا سنوورک ئامرکی ڕ ت دی،ھاتونالینک  ھردوو
.رەنتی زەبروزەنگگ  

الزقی،شارک ل سوریا و دەکوت سر دەریای ناوەڕاست و کنارکی جوان و خۆشی ھی. ئم 
بۆ ئوەی خۆیان بدەن بر پرژەی شنی شپۆلی برز و نزم  ،ھاوینش خک لوێ دەچنوە بۆی

وێ شارک ل سوریا. لھروەھا ئدلیبیش   بوونوەی ئاوەکی، بدەم ھاژەی نرگل کشانوە.
چند  ،زیکی ئم ناوەلسرەتای ئم ساڵ ل گوندکی ن ھالھالیان دەکات. خکک، برمیلی بۆمبا

  کوتوون و دەمیان کفی لنیشتبووە.  گاز منداڵ ب ونی ب جیھاندا بوبۆوە،

حوکم دەکرن. دەوە سھردوو شارەک ل الین بشار ئ کم لیکوە دوورن. )١٢٠ (ئم دوو شارە تنیا
ین و ننوزۆرینی دانیشتوانی ئدلب سو زۆرینی دانیشتوانی الزقی علوین و ئم ب باش دەبینن.

ن لدەرەوە بمننوە. بالی بالم حز دەک ل ناوەوەن، ،کدەیانوێ بشار بوخنن. ئمان مرۆڤکان
  دیواری بندیخانی. سنووری دوور و درژ، ئمانوە،

  .دەکرد دوویان ھبوای لژر یک دەستدان و حزیان ینی و سوونعلو

ووباری گورە ی کوردان. وتک زنجیرە چیا و ڕنیشتمان کیلۆمترێ بوالوە برەو رۆژھت، سد  چند
تدەپڕێ  و ھورەھا ب ژمارەیکی زۆر ل  سنوور:  تدای و پدا و ب خوڕ و دۆڵ و نشوی قووی

سوریا ـ تورکیا، عراق ـ تورکیا، سوریا ـ ئراق،ئران ـ تورکیا، عراق ـ ئران دەوری گیراوە. کورد  سنووری
  یک ک خۆیان لناویدا بوونای. ای،ل چوار دەوتدا دەژین، پیان خۆش بوو، یک دەوتیان ھبوو

ک  دیسان محمد ناسر، رۆژئاوا،خوارووی  ل چۆوانییکی گردۆکیی چند سد کیلۆمترێ بوالوە،
لوێ  وسوە.ات گوندکی دریلۆمتر بالوە دەچدا دوو ک ٢٠١٦ھاوینی  ل رۆژکی سا، ١٧تمنی 

تنک و خۆی دەخزر ماس تدەکوتوە  ،ھکانک ،ژووری منداکی منداگادا  ١٣ی کچج ی لسا
بم  ھیچ شتکی تایبتی لگڵ ئو کچدا نیی، ،مدتا دەیکوژێ. مح خوتووە. دەدات بر چقۆ 

کوشتنکی  رۆژئاوای فلستینوە دەژی. ئمدەکوت کرتی  ،ئو کچ ل ناوچی کریات ئربا



.ستین سیاسییلوی فکی کوشتووە، یئناوی  ئیسرائیلییپ ل ڕەوان کتک بۆ حکومیاموەی پئ
  ی!.ئم وتی ئم :و ب بکات

  ؟.ل ناوەوە و یک لدەرەوە یک بکات ل نوانپ مانا، جیاوازی  ، چۆن دەبت سنوورک

ین،وای دادەن  کیرکردنێ. سرخۆ دەفسرەب لتی عر وسو ل کی ئاسمانیدایشتییناو کپیاو ل
چیاکانی ئنادۆوە تا ل زنجیرە  برزاییکانی ئران دەکات، بشی دەریای ناوەڕاست تا سنووری

  لسرەوە وەک نوکتیکی بچووک دەبین. ،وای دادەنن پیاو ھر یک ل دانیشتوان کنداوی فارس.

ملیۆن  ٨ملیۆن سوری،  ١٧ملیۆن سعودی عرەبی،  ٢٨عراقی، ملیۆن  ٣٨ملیۆن تورک،  ٨٠ی،ملیۆن ئران ٨٢
  ملیۆن فلستینی. ٥ملیۆن ئیسرائیلی، ٨ملیۆن ئردەنی، ٨لوبنانی، 

 ک لینملیۆن پیکسل/ ٢٧٤وPixel  وەروا ڕامان بکات .خار پیاو ھگی  ،ئو مرۆڤانموو ئوا ھک
و  وەک پیکسلی سپی ببینین ،ئاسوودە و بختوەرن و فۆڕمی دەستکیانلگڵ سنووری وتکیان 

ووبرکی پیکسلی ڕەشن. پیاوی چاوی دەکوت سر ڕ ،ئوانی دەیانوەی سنوور و سیستمکان بگۆڕن
  ک وەک وەرەمی شرپنج بربۆت ناوچک. زۆری ڕەش،

ۆژھتی ل ڕ ل بغدا وەستاونتوە. ،کانکان دژی حکومتی شیعکاننسوون ،ۆژئاوای عراقل ڕ
وە ،سعودیتکان ڕکیان دەبریاز ،شیع یان لکسوونیی تحکوم نارلزا،. کی رۆژئاوا، غ  ناوچ

   ۆژھتی سوریا ھمووی ڕەش دەنونت.ڕ کوردییکان،

Middle East,Proche Orient,Naher Osten، تی نزیکرۆژھ، ،ر زمانھ ب ئاسایی یم دوو وشئ 
  فلیم لدەداتوە. توە ھمانبخیت ناو مشک

خانوو و مای بۆمباران  گگرتووەکان،چانوت  یشدارەکان، ئوانی خۆیان دەتقننوە.تیرۆریست ڕ
کوشتار ل عراق.  جنگ ل سوریا. پیکاپی چک لسر دابستراو، کراوی داربسر بردەوە نماو.

 بات لئیسرائیل.خ ڕین لتورکیا. ڕاپ .نموو شوھ الماری تیرۆریستی لی  پد ساس ل
ملیۆن کس کوژراو و  ٦،٥ووی داوە. نزیکی وین ڕۆژھتی ناجنگ و قیران ل ڕ ٨٠ودا نزیکی ابووردوڕ

  بت.بوو ەنگ زیاتریش ون. ڕمردو

شانۆی  خونی ب ناھق ڕژاو و ب خون  ب تایبت رۆژھتی نزیک بۆت وو دەدات؟ بۆچیچۆن ئم ڕ
  تینوو؟

کووب کفوکوڵ و تووڕەیی  ،تسکدا ئاینزای زۆر لم دەڤرە ،گالنی فرە دە:  ئاسایی و باووەمی 
ھروەک کتبکی خراپ ب ڕھنان، جی باوە . بگومان ئم تنیا ل سرنجدانی سرەتاییدائایینی

 کۆتایی نایت، ڕاستی گرەکتی تبگات،بۆچی جنگ لم بشی جیھان دا،ک ب برگکی جوانوە.
  .ئم سنوورانی ئستا نبوون ،کپش ئستا بداتوە ، بۆ ئو سردەمی ،پویست ئاوڕ بۆ سدساڵ

ئم  تاک ئیمپراتۆرتکی بھزی بسرچوو ھبوو. ئوەی ل ئمۆدا ب " رۆژھتی ناوین" ناسراوە، 
کۆنستانتینۆپئیمپراتۆر ل ک عوسمانیی ی دە ل،تۆ پممبوڵ،وئستوە  وترێ ئکسن کالی ل ب

  .دەکرا خۆی دەوت سوتان،  حوکم



تورک،  دەژیان، کانسد ساڵ ئم ئیمپراتۆرت درژەی کشا و ل ساییدا گالن و ئاین ٧٠٠
،کمان، کریست و جولرەب،کورد، موسک عوەیش یان دەکرد گونجاوی بوە ھکئاشتی پ ب .   

باش ل ب تکا پکوە، سر سووڕھنران  گ،جاریش جن و جارە ،ەھرا و ناکۆکی ھبووبگومان 
ی ل دەوتکدا ب پرسیارتی خۆیرب فراوان، یکیئۆتۆنۆمیی ئوەی  نھنییک  دەکرد. گوزەرانیان

  .سنووردا ھبوو

نوێ ان توانوە و سرلل ژر ئاگری تۆپکاندا وت یکمی جیھانی  ھات.ئینجا جنگی 
خششکنوروپائ ل موە. ئتی داڕمان و ھی نوێ دروست بوونتداروە. دەسم ڕ رانووی دا، ب

ھ سرەکییکانیان   زیاتر بۆ رۆژھت. ل ئیمپراتۆرتی عوسمانی چندین دەوت کوتوە،
، حتمی نبوو. بکو یانکنو . شق و شوەپخشی ھموو دەنگوباسکاندا دەبینل  پیاو،لمۆدا

 سربازەکان، ،ئوان بڕوە دەبرد دیبلۆماتکاران و سیخوڕەکان، ،ئوە سیاستکار و جنڕاکان
سواری ھندک ب چکی مۆدرن و ھندکیش ب ڕاوەشاندنی شمشر ب  ک شڕیان دەکرد،ئوانی 

  حوشترەوە.

ھر سکیان  یککیان ھلپرست بوو. ن بیروباوەڕ بوون،ەکس بوون. دووانیان خاو ٣بیاردەر بم 
دەبت  ،سنوورگلککام  ھبوو،لوە ھرسکیشیان ڕامان و چاوەڕوانییکی تواویان  بریتانی بوون.

  دوای جنگ رۆژھتی ناوین رک بخات.

  .نگونجاەن پکوە ندبداخوە ڕامانکانیا

ھر وەک  توە بۆ رابووردوو،ساڵ ب ساڵ دەتبا ک بیر لو بزم و ھرایی ئیمۆ دەکیتوە، 
 ٣و ئ بۆ دواوە،ھتا ئو شونی پیاو، ل کۆتاییدا دەگات سر   ھدانوەی دەفتری ونی بزۆک

  دەموچاوە.

  ،وە ھکوت ١٩٧١ک ل سای ،Thomas Edward Lawrence الی ئفسر تۆماس ئدوارد لۆڕانس
کیک رنتی تراژیدیایی مۆدوانژووی پام وە لبۆ نووسین.  

بScott Anderson  نووسری ئمریکی ،دەربارەی ئو Mark Sykesالی ئرستۆکرات مارک سایکس
 ڕانی و بتی خراپی شن  مدا بدەی بیستسل وە،کک بدۆزیتسک تزەحم" :کورتی دەنووس

  ".ورانکاریئو ھموو سوپا بتوان ببت ھۆکاری 

 ب ب  ،دەبوو الوازترینی ئو سییان بوای ،ک لڕاستیدا Chaim Weizmannالی کیمیاکار خایم وایزمان
  ل ئاکامدا گورەترین سرکوتنی بدەست ھنا.لگڵ ئوەشدا،  ب پارە، ، دەزگایکی سیاسیدامو و 

ھیچ کچکی  بکو محمد ای،اوەنی دەوت بووکورد خ گ سوریا ئمۆ ن سووتای، لوانیڕەن
ب جۆرکی تر مامیان  ،پش سد ساڵ لموبر ،گر بھاتای ئم س کس ای ب چقۆ،تبنکوش

  .کردایب

 داون ستریت ،بکو ل لندەنوە ۆژھتی ناوین دەست پ ناکات،مژووی ھاوبشی ئمان ل ڕ
Dawning Street 10 نی دانیشتنیشو رەک وەلریتانیا،، سپاییزی  زیرانی ب ل دا ١٩١٥کات، 

پرسیار ل خۆیان دەکن: چۆن   و بسر نخشیکی گورەدا دەچمنوە ئندامانی کابینی جنگ،
  وە؟ک ئمان شڕەک ببن ،بکین لوە ئم ڕگری



ڕووەو برەی رۆژئاوا و ھموو  ،سربازەکان جاران ل چا قوڕاوییکانوە ھدەگڕان، ب ڕاکردن
ئمانکان ل الیک و بریتانی و فرەنسییکانیش ل  .نوی دژ بیکتر وویڕۆژک بۆ ڕووبڕ

: ک زیاتر پرسیار ئوەی  یک،وەک گورگکی دڕندە ک  ژیانی ملیۆنانیان ھوشی و فلیقاندەوە.ال
رگت؟ بدەگر  

 الینگری ئمانیا وەک حکومتی بریتانی مترسی ل نیشتبوو: ئمانیا و سوتانی عوسمانیش 
 شڕی پیرۆز/ بۆ ھموو موسمانانی جیھان کردووە، ل بانگوازی و تازە ب تازە، ھاتبووە جنگکوە

  .ل دژی ھاوپیمانان جیھادیان

دا ی١٩١٥ی سای ملیۆنان موسمان دەژیان. لم پاییز ،ل ژر ڕکڤی دەستی کۆلۆنیالی ئینگلیزدا 
  پویستی ب بیرۆکیکی ستراتیژی ھبوو. لندەن ب خرایی

ل قاھیرە  ،ئو بڕیوەبری دەستی کۆلۆنیالی بوو .ر ھات قس، ل میسکۆمیساری بای بریتانیا
ئامانج ل خۆ بگرت و ، ک ھر دوو  ئامانجک ب داڕشنی نخشیک ،ھاوکارەکانی دەستییان کرد

کڕا :بپنچۆکدا بھ کانیش بمانو ئ نکان بخنکمانترسی داری موستبوونی م.  

و کاتی، ئفتند ھم بووماوەی چکی ک،  کقاھیرە پیاو نی  دەژیا،لمی نابووە ت٢٧تازە پ 
ڕەنگ باشترین کسی رۆژھتی  لگڵ ئو تمن کمیشیدا، بوو، م برز ١،٦٥بای ھر و  ساییوە

  ناوینناسی حکومتی بریتانی بوو ـ ب النی کموە ئو وا خۆی دەبینی ـ ناوی ت. ئی. لۆڕانس بوو.

ر لنیا ھت وە بنجیینی گمتی ناوین کردووە ترۆژھ ی ، ڕوو لردانی  قو س
. ل خوارووی ڵ ھکندندابکارکردن ل چا کرد، دەستی ل سوریا خاچپرستکانی دەکرد. دواتر

ەوانی دەزانی و خک بیابانی دەکرد. زمانی عرەبی ب ڕفلستین  ھونری نخشکشان/ کارتۆگرافی 
لگڵ شڕ ھر زوو  ،یخوڕییکانی خاوەنشکۆکیدەزگا س ئیدی ئوە بوو، ،دەناسیچاک کولتوورەکی و 

  و ھنایان ریزی خۆیانوە. بکریان گرت ،ھگیرساندا

ھندێ جاریش  لۆڕانس نخشیکی گورەی دەستی عوسمانی ھواسی. ،ل بارەگای ئیدارەی بریتانی
دەکردەوە، ل  بیری قویو  ەم نخشکدا چندین خولک دەوەستا،لبرد دەنووسی، دواتر شتی

  کۆنترۆڵ کرابوو. کۆنستانتینۆپلی دوژمنوە ک ل الین سوتانیڕەھندەکانی وت ، 

  ؟بم ئایا ب ڕاستی ئو کۆنتۆی کرد

، جی بووە ھر زوو نرەرەکی ،گیشت قاھیرە نامیک ،دا ١٩١٥ل ھاوینی  چند ھفتک پشتر
بدەسترین پیاوی نیوە  سرەک ھۆزک ل مککوە، شریف حوسین،  .بایخی بریتانییکان

ل ک شڕ  کاری دەکرد، دورگی عرەبی. حوسین خۆی لگڵ دەستی سوتانی عوسمانیدا
فراوانوە  حوسین خونی ب دەستکی عرەبی پیاو ھوڵ دەدات بارودۆخ بقۆزتوە. ھگیرسا،

ک ئیمۆ سنووری تورکیا و سوریای  ،ب دروستی لو شوندا ئو دەیویست سنوورک بکش، دەبینی.
ل خۆی بگرێ،،بشی خوارووی  تورکیا بشی سرەوەی سنوورەک ،ئگر بت و سوتان پدا تدەپڕێ.

ئوەش قمەوکی فراوان  .دەویستحوسین بۆ خۆی ب زمانی عرەبی قسی تدا دەکرێ، ک وت، 
ل سوریا و لوبنان و عراق و ئیسرائیل و فلستین و ئردەن و تواوی نیوە دوورگی  ەووپکھات ،بوو

  عرەبی.



ئو عرەبی برەو یاخیبوون و  یک دەکات ل بریتانییکان:مامی تکا ،حوسین ل نامکیدا
برامبر بوە  جنگک ببنوە،تا  ،بریتانییکان دەکاتو ھاوکاری  ووی سوتان دا بردووڕابوون ب ڕ

  مزرن.بدوای سرکوتن دەوتک دا بریتانیکان یارمتی بدەن،

 ل بیرۆکی ئۆڤرەک سرنجاکش بوو، ەوە.م ئۆڤر و داوای ئاگادار کردل لندەنی، برپرسی لۆڕانس
ناو و شریف  ب پچوانی سوتانوە، راگیندراو، پیاوکی ریش سپییوەالین  ل ،دژی جیھاد

بۆ خۆیان    ل نوەی پغمبرە. ل بارەگای بریتانییکان، ب ھۆی ئوەی ناونیشانی پیرۆزی ھبوو،
 یانئمانکان قدپای: عرەب ل ناوەوە دەستی عوسمانی ھدەوەشنتوە و خیایان دەکردەوە

برەی سیمیان ل  ن،وە. ھر ل پکدا ئمانکاووت دەکردەوە ڕئوروپا ل خوارووی رۆژھتی
  ن. ی چۆکدادانیان کرداروودا کرایوە، ناچبالکان ب ڕ

دەوتکی  دۆڕن؟ھی بی پیاو چی ر لسر چارەنووسی جنگ بدات. جا دەیتوانی بیانخشکئم  
  .ھزار دەور دەگۆڕت شتی دیک دت پش و،زۆر کات تا ئو عرەبی پاش تواوبوونی جنگ؟

  ی گرت بررنامیب ئملندەن 

تر شتک دەدەن و وائوان د سوودکی گورەی ھی:، ئم سودای لگڵ حوسین دا، بۆ بریتانییکان
یاخیبوون ت کرا ب ئامادەکاری دەس ،کچی دەستبج ھقکی وەردەگرن. ل قویی وتی عرەبییوە

گفتی  ،ک حکومتکی ب ھۆی ھۆکارکی ستراتیژییوە خۆشحاڵ بوو، ل قاھیرە لۆڕانس استبوونوە.و ڕ
دامزراندنی دەوتک دەدات ب عرەب، لۆرانس پی وابوو براستی عرەب شایستن. لۆرانس رزی بۆ 

شیک و کامرایک و ب خۆیی و نخ ،خاوەنی ھیچ نبووکات ھر ب گنجی  عرەب ھبوو.
 بۆوە.دەڕووبڕووی میوانداری دۆستان  بردەوام دا دەکرد،کانگشتی ب بیابان دەمانچیکوە،

 یک ل کرکارەکان، زۆری حز لو ئیش دەکرد. ،ھکۆینی دەست پ کرد ی  کارییکاتکیش دوا
   ین ھاوڕێ.باشتربووە سرەتا بووە یاریدەدەری و پاشان  گنجکی سوری بوو،

دا بۆ  ١٩١٢: لۆڕانس ل  "ئم وت بۆ بگان زۆر  خۆش و نایاب. بۆ ئوەی ئم ھست ب وش دەربین"
ئوە س ساڵ تپڕی، کوا حکومتکی خۆی گرەنتی سربخۆبوونی دا ب : دایک و باوکی دەنووس

ک  ،جبجکردنی ئو گفتدا  پناویعرەب،ئو بیاری گردەبانی داوە ھموو شتک بکات ل
ل الیکی دیکوە ھوای سوداکی لگڵ  استی حوسین سنووری دەوتکی بۆ دیاری بکرت.بڕ

،دیبلۆماتکارانی بریتانی  چاویان ١٩١٥ل مانگی نۆڤمبری  حوسین دا،شۆکی دروست کردووە.
 ت بودەکFrancois Georges - Picot ستندەنل  ،پاشکۆ و وابل رەنسی لفارەتی فس ،  پیکۆ

،یمان و دۆستیاند، ھاوپڕاگ رەبیان پکان باس و خواستی عریتانییب م ساتواوی  بوتی " ت
            سربخۆیی" وەک بشداربوویک دەستی پوە دەگرێ.

   نگ لنی جزی تاھ کوژران،پیاو ناتوان رەنسییموو فو ھوەی ئتی ناوین دوای ئرۆژھ
سر  ریا و فلستینی کرد،ئایا وەک نۆرمانیئو باسی سو"  بخۆڕایی ببخش. پیکۆ ئم قسانی کرد.

  . "دەبن ب فرەنسا

پاریس و لندەن  ی کۆلۆنیالی بوو.کسیاستی دەرەوەی فرەنسی و ھروەھا بریتانی،جاران سیاست
فرەنسییکان ل رۆژئاوای ئفریکا دەستدار بوون و  جیھانیان بسر خۆیاندا دابش کرد بوو.



ئم جنگ بۆ جاری ا ئۆقیانووس.ھتدا دەکشا،  بریتانییکان ل رۆژھتی ئفریقاوە بسر ھیندستان
  ونداری سازداوە و پویست فرەنسا سوودی ل ببین.وھژمو یکم،دەرفتی بادەستی 

دا ب گوێ لندەن دا.فرەنسا سوریای دەوێ و خاکی پیرۆزی فلستینیش پیکۆ پیامکی روون و ئاشکرای 
و گاتی دەھات ب بیرۆکی دەستدارتییکی گورەی عرەبی. بریتانیا ھۆشیار کرایوە. لم 

نیی. توەری پاریس ـ لندەن ببرەی پشتی جنگی  کاتدا پویستیان ب بزم و ھرا لگڵ فرەنسادا
  انیای.دژی ئم

 Markپدەچ  چارەسر دەبت.  ەن دیبلۆماتکاران سرقای ئوە بوون، چۆن ئم کشی ل لند
Sykes  سایکسمارک نج، کمانتاری گرلی  پ ،تی ناوەڕاستباش شارەزای رۆژھ  کی پیبیرۆک

  بت؟

 ل  کی ال بوو،کاتیخشری /١٦سایکس نمبرەک وەزیران. سایکس  ١٩١٥دیسدا چووە کۆشکی س
ۆژھتی نیزیکی دەناسی و تازە کتبکی و پنج سا ئندام پرلمان و ڕساڵ بوو  ٣٦تمنی 

زۆر شتی ڕاسدەربارەی دەڤ وکردبۆوە. کب و ،لرەک س نییک س ئاگای لوا کک و ت نییی ئوان
 روەھا ننگ و ھوەزیری ج رەک وەزیران،نس و دەگرت،نیان لگو یانیینیبمقوەزیری ت 

David Lioyd George.ھیوابوو ب ک ،  

سایکس گرنگترین سیاستمدارەکانی وتکی بینی  بو پڕی باوەڕبخۆبوونی نجیبزادەیکی 
لe  و کردوەوە وتی: " من پشنیاز دەکم ھک بکشین ل ئینگلیزییوە . نخشکی لسر مزەک ب

ل کرکوک". ئو ب پنجی بسر نخشکدا رۆیشت. ھموو ناوچکانی   kتوەرەکوە تا  کۆتایی 
لوبنان،خوارووی تورکیا،باکووری عراق.ئوەشی  سوریای ئیمۆ،ەوەی ھک بر فرەنسا بکوت: سر

ھکوە دەبت بۆ بریتانیا مزن بت. ئیمۆی ئیسرائیل،فلستین،ئردەن،بشی دەکوت خوارەوە 
،ندەگونجا بۆ ئم جی سایکس ک ناوچکی دابشکردئو پن  و نیوە دورگی عرەبی. گورەی عراق

،بۆ بونیادە  جۆرە سنووران النی  نگ م جۆرە سنوورانوە ئوانچپ کان. ببۆ ئایینیی تنی و نئ
ماش کرد،ھۆز و بنک سنووردا. یدابر دوو دیوی یسش بوون بداب  

فرەنسا  بم شوەی پشنیازەکی سایکس ئاماژەیکی کۆلۆنیالی بوو،ل ب دی سرەک وەزیران بوو.
ھمن دەبتوە و بریتانیای مزنیش بازک دەچت پشوە.بگومان سرەک وەزیران دەزان ئم 

مسلکان ھر لمڕ ھمان  نیان داوە بر یک دەکون.ئو گفتی  ب حوسی چارەسرە،لگڵ
توە،زیان ب بیار بدات بۆ عرەب و دژی فرەنسا بوەست   وتوەی.ل ئو دەبت چی بکات؟

نیمانیا دەگئ ی دژ بکتییمانھاوپ  کان،ڕەنگرەبع کان  بدات دژ برەنسیییار بۆ فب.
  ئمان بچن برەی دوژمنوە.

دەستاوژی بدەستھنانی ئم ئامانجش،بریتیی لوەی پاراستنی  دەوت، سرەک وەزیران ھردوو الی
. ئگر ئوان گڵ فرەنسا کردوویانلو قسانی ل ئاگایان ابمسلکی ب نھنی. عرەبکان ن

براستی ھر سوور بوون لسر ئوەی دەوتی خۆیان دەوێ، ـ دەبت بن جارێ بردنوەی جنگ 
تبیانوو بدۆز ـ پیاو دەتوان ویستدا گرنگترەئاخر  وە.پنووکھ رەنسا لف  



بجھشت،کابینی جنگی قناعت پھنا،جوی  ١٠ستریتی کات مارک سایکس لو رۆژاندا داونت 
کس زمانی یسیاستی بریتانیا ل رۆژھتی نیزیک لدەستی خۆیدا بت. وەزیر باوەڕی وابوو سا

  عرەبی و تورکی دەزان،کچی ھیچیانی ندەزانی.

کورتدا دیکۆمنتکیان کی ل ماوەی سایکس چاوی ب پیکۆی فرەنسی کوت. واتر بۆ یکمجارپنج رۆژ د
ک تنیا س ، رکوتننامی سایکس ـ پیکۆک کاریکرتی ورانکارییک پلی ھاویشت.  ،ئامادە کرد

ی دیدا ھ ڕاکشراوە،ک سایکس و ک بناوجرگ ۆژھتی ناوینی ل خۆ گرتووەالپڕەی و نخشی ڕ
ب ڕەنگی  نگی شین ھی فرەنسای و خوارەوەیپشنیازی کابنتکی کردوە. سرەوەی ھک بڕە

ییان حوکمی سوور ھی بریتانیای. فلستینیش ب شارە پیرۆزەکانییوە ھردوو رکوتن نونتوە
استی خوارەوەی رکوتنامک ھردوو ئیمزای لسر دەکن و ئم دیکۆمنت زۆر تدا بکرێ. ل بشی ڕ

  ب نھنی پارزرا.

ب  بیدەن حفتیکی کمدا بریتانییکان، وتک ک تازە داگیریان کردبوو، گفتیان دا ل ماوەی چند
دوو الینی جیاواز . ئوە ھر وەک ئوە وای دوو شمندەفر بخیت سر یک سک و  ئینجا بسر 

یک ل دوو  وە،ووریان ل نوانیان دا ھی،ھروەھا  کات بدەمییوە مایکدا بۆن. ھشتا رگایکی د
  .شمندفرەک ال بدەیت سر سکیکی تر

شریف حوسینی  تاجی   ١٩١٦یونی  ٥سرەتا وا دیار بوو سیھمین یاری ئیش دەکات.ل مانگی 
تورکیدا سرکوتنی کۆشککی خۆی ل مکک لسر نا و چخماخیکی کۆنی ب ڕووی قی 

س دەکن. ل ھموو شونکی ناوچکدا ھزی بچووکی عرەبی ە عرەبییکان وا باتقاندوو،سرچاو
ئو ڕابوونی،ک حوسین گفتی سرەتای ئمش  دەستیان کرد ب دەستوەشاندن ل پگکانی عوسمانی.

ھرشی ئم جنگ.   نب بریتانییکان دابوو. ھروەھا ھردوو ھاوپیمان دەستیان کرد ب گورەتری
پاشان پالماردانک چقی و ل ھاوینیشدا   کانیان ل مکک و جددە دەرپڕاند.عرەبکان عوسمانیی

مانگ یک ملیۆن سرباز کوژران،ل برەی جنگ دوا  ٥ھاوپیمانان نیانتوانی پشەوی بکن. دوای 
پالنکی نخرا. ل کاتکدا ستراتیژی ھرش ل لندەن ل برەی رۆژئاوا راوەستندرا و بدوای بیرۆک و 

  نودا دەگڕان پیاوک ل الی عرەبکان بوو وازی ندھنا: ت.ئی.لۆڕانس.

ب ڕکوتننامی سایکس ـ پیکۆیان زانی، پکوە دیان  ساتوەخت خۆی و ھاوکارەکانی ل قاھیرە،
 وە ناپاکی لیکتن حکومالی ست دەکات لو وا ھئ،ر وەک چۆن دواتر دەنووسڵ ھات ،ھھت

مافی چارەنووسی Wilson Woodrowراوە.چۆن دەکرێ لم کاتدا،کوا سرۆکی ئمریکا ویلسۆنک
  بیرۆکی کۆلۆنیالی.ب  ردنوەکیاخورکوتنامیک بکیت ،  گالنی داوا دەکات،

ئو لۆڕانس بیاری دا، سایکس پیکۆ تک بدات،ھاوکاری عرەب بکات بۆ بدەستھنانی مافکانیان.
بۆ الی عرەبکان  دا ئچ١٩١٦ل ئۆکتۆبری  سیاستی دەرەوەی بریتانیا حسابی خۆی دەکات.لگڵ 

و عبایکی عرەبیشی ب عگالوە بستووە و دوو عرەب بۆردگاردیشی  ب سواری حوشترەوە
.کدایت٣٠(ل ( رەبوە بۆ الی عوەیڕو بتی عوسمانی دوژمندا دەڕوات. ئو ون ر بکاتژم

ل ت. ئی.  ئیدی ب ئو بۆ بشداری ل جنگکدا چوو. ،بۆ ئوەی یارمتییان بدات ،یاخیبووەکان
     لۆڕانسوە بوو ب لۆڕانسی عرەب.

وەک پاوانکی مژوو،ک سدەی بیستم  ،خۆی ترخان کردووە بۆ شڕ ،ل بیابان ،ل کاتکدا کسک
دەیناس ل لندەن پشھات روو دەدات،ناوچکانی سرووی ھ ،کمتر پوەندی ب  رۆژھتی 



 ل :کت بۆ ئایندەی ناوچدادان بی خۆ لگرنگترین ناوچ تدا ڕەنگقیقھ م لب .یوە ھناوین
دەبت سرەک وەزیرانی نوێ،یک لو  David Lloyd Georgeدا داڤید لیود جۆرج  ١٩١٦دیسمبری 

  .مارک سایکسی رازی کردلسر رۆژھتی نزیک،  ،ب توانا و شارەزایی خۆی ،پیاوانی سا پشتر

ر شتھر لوە، ،جۆرج بوروپا بباتئ نگ لت جرەک وەزیرانی نوێ دەبم سبیروڕای خۆی  ،ب
ست.ل سانی پشوودا بردەوام پیاوکی ریشدار،ب پسان سردانی ھی لسر رۆژھتی ناوەڕا

  دەکرد،ک جلوبرگکی شیکی جوانی لبردەکرد،زمانی ئینگلیزی ب ئکسنتی رووسی دەئاخڤی. 

و پیاوە خایم وایزمانئ Chaim Weizmann.  مجار ساکبۆ ی ١٩١٤سات  و کاتجۆرجی ناسی ئ
.ل ان کیمیاکار بوو،یاخود ڕاستتر بم کیمیاکار لگڵ حز و خواستی سیاسیداساڵ بوو.وایزم ٣٩تمنی 

سا  ١٠ووسیا لدایک بووە، ل ئمانیا خوندوویتی و ل سویسرا دکتۆرای بدەست ھناوە و ماوەی ڕ
،حز ک کاتک پیر بوو و مرد ل ژیانیدا بزرە، ە دەژی.بم تا ئستا نیشتمانکل بریتانیای گور

  .ترنژلوێ ب دەکات

 ل وایزمان کردوویتی ب ئرکی ژیانی خۆی،دروستی بکات. مان جارێ نیی.تکشک ئوەی ئو نیش
وایزمان سرکردەیکی زایۆنی بریتانیای مزن بوو و ئامانجی فلستینکی  وتک بۆ  جولککان.

 ون بسر فلستیندا،نایانوێ شتدەسدار بوبم عوسمانییکان ک تا پشتر  جولکیی بوو.
.جو ونکان دەکنگدا شتج و ل نگستا جت ئببزانن. ھ  

وتی کتبی  خایم وایزمانیش گرەکتی سنوورک ڕابکش. ،ت.ئی. لۆڕانس ،وەک مارک سایکس وەک
 ویستردەن دا،پوان دەریای ناوەڕاست و ئن پیرۆز، لتنوێ برلسکنیشتمانی جول و    .وە بئ

اوەدوونانوە دەچژن ،ھروەھا جولک ل ئازار بدەست ڕ مرۆڤانی ل رووسیا و پۆلۆنیا ل گتۆکاندا
الی ئمان  ھمیش و ل ھر شونکدا دژە جولک دەبت   ،ئمانیا و فرەنسا و بریتانیای مزندا

  مایت ب ئاگا ھاتنوەی نیشتمانی .

دەیوێ بریتانییکان رازی بکات،دوای جنگ فلستین بدەن دەست جولک و بۆ ئم خواست  یزمانوا
تدەکۆش. توانای رۆشنبیری یارمتی دەدا، ھاوڕێ خاوەن کاریگڕتکانی  ل سانی یکمی جنگدا 

زتوە ھروەھا بۆ الی وایزمان خرا رگای برەو الی پل باکانی دەست و تاقمی بریتانیا مزن بدۆ
  ھبوو. بۆ بلیمتکی کیمیاکار پکردنی کارک لم کاتدا   ،وەزیری تقمنی جۆرج

  

جۆرج پویستی ب ئسیتۆن بوو،ئم مادە کیمیاویی بۆ دروستکردنی تۆپ تقاندن بکار دت. وایزمان 
زۆر ئسیتۆن  و توانی داھنانکی نوێ بکات ،ئویش لماوەیکی کورتدا بکی شو و رۆژ کاری دەکرد

وایزمان ،سوود و قازانجی دەوتکی جولکی  ،لتک جۆرج دا ،موو گفتوگۆیکدابرھم بھنرێ. ل ھ
ل  داخۆ ئم دەوتی جولکی وا،  نابت بشک .ن بۆ  بریتانیای مزن جختی دەکردەوەل فلستی

ستانی بریتانیاوە؟   ئاخۆ فلستینی جولک ناگونج دپردی بستنوەی میسری بریتانیا ب ھین
ۆرج دا؟ ئرێ ئوە دادپروەری نیی، باوەڕ و ئیمانی جلگڵ ونی جیھانی کریستی ـ جولکیی 



 یان پگر،تمیلل ب تم وستین،ئلف ل،تو ب تم میللئ  کبن؟ وە جول جبدرێ نیشت
یی ئایا وایزمانی ئمکدار، شایست پاداشتک نیی،برامبر بو کاری دروستکردنی تقمنی

   دۆزییوە؟

وایزمان دەزان،ک پیاوکی  ،دا ١٩١٦ی زایۆنیزم.ل دسمبری جۆرج دەبت الینگری بیروباوەڕ
  دروستی دۆزیوەتوە،گۆرج دەبت سرەک وەزیران.

 ٣ئاڕاستوە  ٣ل بم جۆرە  ان توانی ئوە بکات،شمندەفری سیم بخات سر سکک.وایزم
   شمندفر کوتۆت گڕ برەو ڕووی یکتر،یککی عرەبی،یککی فرەنسی و یککی زایۆنیستی.

 کی ساڵ دەستپگل .یوانیاندا ھن ک لودا و دوورییشتا مم ھیا دا ١٩١٧بکر ین  ھ
  تاویان دای خۆیان.

،بۆ ناو ڕەشمای بیابانی عرەب کات لۆڕانس ل کارەکی،تکدانی رکوتننامی سایکس ـ پیکۆ
لۆرانس دەبت ب باشترین  کوت ب فیسی کوڕی حوسین.ی راپڕیوەکان غاری دا، چاو

  ری سوپا ڕاپڕیوەک.فرماندائامۆژگاریکاری فیسل و ل ڕاستیشدا 

دا  برەو باکوور دەڕۆن،فیسڵ ل پشوە ب جلی سپییوە،لۆرانیش ب تنیشتییوە  ١٩١٧ل یانوەری 
بیداخی حریری ئرخوانی بستراوە ب دارکی نووک  ٣ب جلی سپی و سوورەوە و ل دواوە 

ی بریقدارەوە حوشتر ، ب چیی خک دەچوو بۆ الیان ب خنجر) ١٢٠٠( تپژەن و ٣دواتریش تیژەوە،
  چی ،حشامک ل ئاژەڵ و مرۆڤ،وەک دەریا شپۆلی دەدا.دی جنگیان  ب ھزاران گروو دەو سروو

،وەک جنگاوەرەکانی سردەمی کۆن و لسر ئوان ل بم شوەی لۆڕانس دوایی وای ھست کرد 
  ی دکتۆراکی نووسیوە.ئۆکسفۆرد نام

لۆڕانس فیسڵ دەبات الوە و ھندێ جورئت دەکات و  یانوەردا،ل سرەتای مانگی  ژان،ڕۆژک ل ڕۆ
دەگتوە. ئو دە : بۆچی دەتوانرێ سزای مرگی بدەن: ئو باسی ھاوڕکانی ل سایکس ـ پیکۆ 

و پالنکی نوێ دادەڕژێ. گر پیاو بتوان  داوا بکات شاو برن سر ھزەکانی دەکات  ناپاکی ئاشکرا
رەنسی،ئو وتی ک حوسینی باوکی فیسڵ، گرەکتی دەستدارتی عرەبی بریتانی و ف

  دابمزرن، بتنیا داگیر بکات،پیاو دەتوان شتی نائاسایی و ناھموار ئاسایی و ھموار بکات.

 ڕۆیشتوو وتک داگیر بکات، مافی ھی،دەست ئو بیروباوەڕە ل دنیادا بوە،ھر کس ب خونی خۆی
یکان بوو ل بت لو وتدا.لۆڕانس سرەتا دەیویست شاری عقب داگیر بکات،ک دوا قی عوسمانی

پکان لسر دەریا بوو.ل ووی ئاوەک ھموو شت مسۆگر بوو، ڕووی ھموو تۆدەریای سوور.برەو ڕ
نیی. ب بگومان  ،لوێ بواری تپڕبوونی سوپای وتوە چیای سخت و لژ برزبوونتوەباکوور

لوێ دەربندک ھی،لییوە دەتوانن ھزکی دەستوەشن ل پشتوە بچت ناو شارەوە وەک 
  پالمارکی لناکاو.

، حوت سرکردەی زایۆنی ١٩١٧فبروەری  /٧ل ماکی دەوری لندەن،سرلبیانی رۆژی 
 میوانک کرد.ئویش سکرتری کابینی جنگی بریتانیا،خایم وایزمانیشیان ل نودا بوو،پشوازییان ل

.ویش مارک سایکسرەک وەزیران  جۆرج تازە دایناوە،ئتی نیزیک، سرۆژھ  



وایزمان و ئوانی  یداو بیانیرانکی بوو ب الی زایۆنیزمدا. لسایکس ئاگای ل میلی سرەک وەزی
،دیک وا ئارەزووی دەووەیان بۆ سایکس کرد،کباسی ئ ن.بریتانیدا دەکر تاجی بژل ککی جولت

دەویست کاریگرتییکی فرەنسی بسر فلستینییکانوە ھبت. ئوان ھیچیان  ھیچ جۆرک نیان
 یان سارەکرامبب ک،نیینھ و پالندەزانی،دەربارەی ئی سایکس پیکۆوە نوتننامکڕ ڕمل

فرەنسیکان لسر دروست: گاریگرتی   یاییدیقت و ور ،لوەو پش سازی دابوو
،ئوانیش ھروەھا ئاگایان لو گفتی بعرەب دراوە نیی و سایکسیش ھندە نھن فلستینییکان

  پارزە، وەک برد نقی لوە نایت.

 ئاپر /٣لرەک وەزیران جۆرجی سکشتش گک پرند کاتژمڕێ،چ وتتی ناوین کرەو رۆژھل ب، 
، ھیچ گفتک ب سرکردەی عرەبکان حوسین ندا،بتایبت سبارەت ب ئاگاداری ئاگاداری کردەوە

فلستین."جولک دەتوانن زیاتر ب ککمان بن تا عرەب" .زایۆنیزم ئستا بشک ل سیاستی 
  دەرەوەی بریتانیا.

دا، تاکم کاتش مارک سایکس ل  ر سھ ئاگای ل،کسکمیھ رەکڕندەفڕووب کتر ،کووی ی
  ب خرایی لدەخوڕن.

مندەفری فرەنسی ب کۆسپ بردەم دەڕوات،سایکس ل الین سرەک وەزیرانکیوە ل کاتکدا ش
بۆ ئوە دەبت لۆرانس فرمانی پدراوە، شمندەفری زایۆنیزم تاو پ بدات و ھی عرەب بوەستنت. 

بر لتی ناوین دەکات.فریو بدات و ھشتی رۆژھسایکس گ شمر ئ  

رەبی یکتریان دوورگی ع سایکس و لۆرانس ل بندەری ناوچیکی نیوە ،سرەتای مانگی مای
دی.تۆمارکی وردەکارییکانی ئم دیدارە نیی،ل دیارە،لۆڕانس حای بووە،ک لندەن برامبر بو 

رەب نیاری ەنگ سایکسیش بۆی گابتوە،ک عتوە،ڕپاشگز دەب  ،گفتی ب حوسینی  داوە
  ئایندەی زایۆنیزمن.

 بقرەو شاری عو بیاباندا بن سواری بی ڕاگرت و ، بڕەکر شکسی بوو،یلکدا لوڕانس پپ ل
نارەحت بوو.ک ن زەبروزەنگی پشھاتوو ،ک  ی لگڵ سایکسا،تووشی شۆکی کرد.تواورۆیشت. دیدارەک

دەدا،ن ھاواری  ک ئزتی ی لماوی ب درژایی رۆژ، ن گرما،لۆرانس بتاقت بکات،ن ڕەشبا
 کان،ککانی کوشت، ٣حوشتری مردارەوە بوو یاخود مارە ژەھراوییھاوە ل  ی ،لکمکو ناپاکی رژب

  کردووە.دەفتری رۆژانیدا ئمی تۆمار 

یش شرم دەکات.دواتر دەنووس :" سنیی،لۆڕان ھاوبشکارە عرەبکانی ئاگایان ل متمان شکاندن
 چیدیکبچنوە ماوە و .ی من ئامۆژکاریکرکی راستگۆی عرەب بوومای،دەبوو پیان بمئگر بھاتا

  ھیوای مابوو.ھشتا  تان مکن!". بم ئمی نکرد.لرە گیانبازی ب ژیانی خۆ

کسی سوپای عوسمانی بدیکرا.نزیکی  ٥٠٠ل دەوروبری عقب،یکیکی بھزی  والیسرەتای ژ
،کات عرەبکان ل ھموو الیوە تقیان ل کردن. بسواری حوشترەکانیاوە کس لدوژمن کوژرا ٣٠٠

ل پشتی سری حوشترەکی بدوایان ڕایان دەکرد.،شڕەک ھند سخت بوو،لۆڕانس نیزانی تقی 
پشەوییان کرد و ب تق  عقبیان گرت. لۆڕانس  ل شو  ،پاش ئوە ل دەربندکوە خۆی کرد.

   رۆژکدا بووە پاوانی جنگ.



 و ھاوتا ھموو شت وەک ئوەی ئو بھیوای بوو،کتومت ھات دی.لۆڕانس ئستا دەتوان ل یک ئاستدا
قس لگڵ جنڕا بریتانییکان بکات،ک سوپاکیان ل قاھیرە خریکی ئامادەکاری داستانی جنگ 

عرەبکانی ئو ب ھۆیوە بکو  بوون لسر فلستین.لۆڕانس ل نخش و پالنکان ھاوکاری کردن.
  وت بالی خۆیدا ڕاکش؟

اریان دەکرد،ھستی کرد،ک ئیدی لمودا لۆڕانس مارک سایکس ک پکوە ک ھروەھا ھاوڕێ ممکی
 تبۆدەب شرئیسی فرتووفوو ھتی ناوین  دەدا. ی. ئرۆژھ کی لکدا بۆ ناسیاوینام ل

شکۆدار و گورە بوو،من دەموت ئو ب  سوارچاک ناو دەربکات.  ئمی دەنووس:"نخشکی لۆڕانس 
ان،پویست ئو خۆی وەک کسک ھسوکوت بکات و دیدی وەک وت،ئستا ئو ک پیاوکی قارەم

عرەبیش نتوەیکن. ئوەی ھی فراوان بکات. دە ساڵ  ل ژر سایی سرکردایتییکماندا و 
   ."ای برستی و ئاژاوەیسربخۆیی کتوپ ،مان

دڵ ڕەنجاندنکی  الپڕەیی دەنووس،بشکی ب توسوە و بشکی ٧جارکی نامیکی لۆڕانس 
  یک ناتوان بیگینت دەست سایکس.ەچاوەڕوان نکراو، وا خراپی دەنووس فرماند

بم نزیکان لۆرانس جارکی تر جنگ ڕادەگرێ. ل پشت سنوورەکانی دوژمنوە دەیوێ شوازی تری 
ێ بۆ سر  ھزە او برن،پرد بتقنیتوە، سککان  تک بدات، شوەک خباتی گریالیی ھگیرس

  عوسمانییکان. 

و  سۆزی پشت پردە ایم وایزمانیش ھنگاوک چوو بووە پشوە.ر لۆڕانس پلی نبوو، ھروەھا خھ
ئو داوای ڕاگیاندنکی  بشی ئوی ندەکرد،، بۆ دامزراندنی دەوتکی جولک ژوورە نھنییکان

ی جنک زایۆنیزم خۆی پشتی پ ببست. بۆ ئوەی شت ک دوا ھیوابخشی حکومتی بریتانی دەکرد.
 گب لبردەم سرانی جولکدا،بۆ بۆ تنیا جارک دانچکی ئم بدەست بھن ،ئو  

ھاوبشکارە بریتانییکی سبارەت  بو برەو پشچوون دراماتیکییی  وی دژەجولک.ی قوھنانوە
  ،گوێ ل بگرت.١٩١٧ھاوینی 

شۆڕشک سری ھدا و  ،بریتانیا بجدت.ل رووسیای ھاوپیمان بختی جنگ، وا دیارە
ئاشتییکی یکالین ل نوان ئمانیا و رووسیادا رۆژبرۆژ ئگری زیاتر دەبت. ئمش بۆ 

کان دەتوانن ھمانئ:یڕەشورەترین ھزن گریتانیای موە بۆ بترەی رۆژھب زەکانیان ل
یتانیا دوو ھیوا مایوە. ۆژئاوا برن.  ئمش مانای سرکوتن بۆ ئمانیا. بۆ برکردنی برەی ڕبھز

ەوە و ن دەکات.دووەم: ئمریکا دت شڕنییکائماھزە گری ل یکم: ڕووسیا خۆی ڕادەگرت و ڕ
  الینی ھاوپیمانان دەگرت.

و دەتوانئ ردوایزمان دەھ تی بدات لشنیاز دەکات، .وو،یارموایزمان پ ڕ تکا ل ککان جولووس
ەھا جگ لمش دەتوانن روھ ا بھنوە.دووسیا ل جنگ ھاوکاری کاریگرییان ل مۆسکۆ، ڕب بکات

  جنگکوە. ت ناوبوە ڕازی بکن،بتواوی ب ، سرەک ویلسنجولک ئمریکییکان

. " ئو باوەڕی کشسازی ھزی جولکی جیھانی دەبست /تایپییریۆوایزمان  پشت ب ئارگومنتی ست
وابوو، ک دەتوان سوود ل دژەجولکیی ببین،ئاخرییکشی ئوەی کرد". مژوونووسی ئیسرائیلی 

Motti Golani   وار وایزمان.دەسل ورەیکی گی بیوگرافیایرقاستا سئ ک،  



 و دۆخوائیدی بۆ ئشتا تھ ر و ڕی کگری: ئس کی زیاتر دەخاتیگبوو، وایزمان بوون ن
ا، ئوا ئمانکان ھموو بریتانییکان ئارەزوومندی پکوە کارکردن نبن لگڵ زایۆنیستکاند

  ئامادەن. ساتوەختی

ھیچ  یشووسکانمانکان ئامادە نبوون، جولک ڕ: ئنسرجم ئمان بلۆفکی گورە بوو
دەیان  یش ب ئاستمتیان لسر سیاستی جنگی مۆسکۆ نبوو و جولک ئمریکییکانکاریگر

ل ھۆکی کۆنفراسی  ١٩١٧ئۆکتۆبری /٣١کار ل ویلسۆن بکن. لندەن ھات سر ئوباوەڕەی.ل  توانی
  .بنوەسرلنوێ کابینی جنگ کۆب شاری لندەنوەزارەتی دەرەوەی 

ب ل بردەم دەرگای، ژوورکدا وایزمان دانیشتووە و چاوەڕێ دەکات.  دوای ئو مارک سایکسی درەوشاوە 
 "!نجگ مکانی "د. وایزمان ئووشکتکی ئامادە کابینکستوازمانی وەرگرت. کراویت  

بو کردەوە."  کەڕاگیاندن ناسراو Balfourبلفۆر/پیمانی دوو رۆژ دواتر وەزیری دەرەوەی بریتانیا 
حکومت و خاوەنشکۆ، ب خرخوازییوە دامزراندنی نیشتمان بۆ گلی جولک ل فلستین و بو 

  ات".ھوی بدیھنانی ئم ئامانج دەدپڕی توانایوە 

ن ڤاگۆنکی بال بیا ب شڕەکانیوە ب دەوروبریدا تدەپڕین.ئو ساتان ل فلستین .لۆڕانس 
بم شوە سربازی تورکی لسر سک ترازان و ئوەی تیدا مابوو ب گوللباران کرد درون کران.

 ل ریتانییان دەکرد،کلیم/ /١١ئامادەکاری داگیرکاری سوپای بر ئۆرشمبسقودس یان داگیر  د
تۆماری  ی گرتوە.ی شاری پیرۆزایساڵ سوپایکی ئوروپ)  ٦٠٠(کرد.رۆژکی ھتاوی سارد بوو ،کات دوای

چۆن فرمانداری بریتانی لبردەم دەروازەی یافادا ،دەچت ناو شارە  نیشانی دەدات، فلیم،
  .دا لگڵ پیکۆی فرەنسی لۆرانسی دەم ب خندە دەبینرت  ل دوای ئوەوەکۆنکوە.

ک بریتانییکان ل ئستا وتی پیرۆز بدەست بریتانیای مزنوەی.دروست ئو بارودۆخ ساز بووە،
بۆ ئم وت گفتیان ب س الین دابوو،ئستا  یک کاتدا، ھیوایان بۆ دەخواست و لیشی دەترسان:

  پویست بیار بدەن،کام ل گفتکان دەبن سر و کامان دەشکنن.

 مانداری بریتانی دەکات و دە:" سبی، جنڕااھنگی ئوارەدا ،پیکۆ ڕوو ل فرل ئ
خۆشویستکم،ھنگاوە پویستکان دەگرم بر ،بۆ دامزراندنی حکومتکی سڤیل ل شاردا". 
 ،بووە." زەالت کخۆیشی ئامادەی دانیشتن ک رە دروست بوو،لۆرانس دەنووسمیروسکی سندنگییب

دروای دانرابوون لندەست ل ندەویچ ،بڵمریشک،  سگ ل مئ دا،  کاتکمان  خواردنڕانج
  ڕوانی".

وەمک،تاک دەستدار لو میاندا ھی سوپای ئینگلیزی بوو،وات خودی خۆی. ھتا ئو کاتی جنگ 
ویستی کک لم بردەوام بت،ھیچ بیارک نادرێ،بم شوەی قس کرا. لۆڕانس ماوەیک ماو و 

دەکوژن و  دەدەن، ن دەتقننوە و پالمارجنگی برەو باکوور برد، ئوا کرەکانی ،وەرگرت. ب شڕ
ن و لردەوام ئازاد دەکی بپلوە چرەبییماوەری عن جدەرێ انالیبۆ ل.  

ییان کرد ب تسکات ئوان ب سواری حوشترەکانیانوە چوون دیمشقوە،خک لسر شقام  دە
. عوسمانییکان بزین،بم  بھاکی ۆڕانی و سماکردن و ژنان ل بالکۆنکانوە گوبارانیان کردنگ

مندەفرەکی تر ڕادەوەستن؟ ڕگ دەدات ب عرەبکان دەوتی خۆیان شچیی؟ جۆرج  دوو 
  ھبت؟



،نووکرەک وەزیران بۆ ھتی  ست نایتی،قھیوای سایکس ب وەی کدا،ئردەم بارودۆخبدواجار ل
گیانبازییان ب ژیانی  ،عرەبکانی دەوری لۆڕانسکردەوە. دی. پیکۆ جختی لسر  داواکی فرەنسا

 ل نزیکوە داخوازییکانیان پ خۆیان کرد. وایزمانیش سردانی رۆژھتی ناوینی کردووە،بۆ ئوەی
  بسپرێ.

ب وایزمان گیشت ھستی کرد،ک  ،سات لۆرانس ل رام ،گوندکی بچووک ل فلستین
ئو  ڕایی بووە.وایزمان وریا بوو،قت ڕاستوخۆ باسی دەوتی جولکی ندەکرد.ماندووبوونکی ب خۆ

بم  ھوی ئوەی دەدا خک دنیا بکاتوە کۆچی جولک،نرنی نیی بۆ جماوەری عرەبی.
ب ھیوای وایزمان ھر دەیوانیی ڕەوانبژییکی. دوای پکوە قسکردنکیان دەنووس:" د. وایزمان 

یی تا ئو کات ل پشت  ستینکی جولکفلستینکی جولکیی بوو ل پنجا ساڵ دا و فل واویت
  .بریتانییوە"  ڕوخارکی

بم وشان لۆڕانس وەسفی ئایندە ب وردی دەکات،تنیا ل یک خادا خۆی ب ھدا دەبات: پنجا 
ساڵ ناخاین،بکو  سی ساڵ دەخاین ،دوایی جولک دەوتی خۆیان دادەمزرنن و ناوی دەنن 

  .وایزمان دەبت ب یکم سرەک کۆمارئیسرائیل و 

ل  ١٩١٩خۆیاندا پشبک بکن  سرەتای دیسمبری  ،لنوانشمندەفرەکان  ،جۆرج لدەگڕێ
دت پشوە و لGeorge Clemenceau   جۆرج کلیمنسو لندەن  دوای یکالکرەوە ل نوان خۆیی و

  ملفی بریتانیدا راگیراوە.

مت". نسوکلچیت دەو م بلپ " :  

  جۆرج : " من موسم دەوێ."

  ی چی تر"."ھقی خۆت، ئ   سوکلمن

  جۆرج بی ئۆرشلیم".

منسوکل ."قی خۆتھ"        

حکومتی بریتانی گفتکی خۆی لگڵ عرەبدا دەشکن.  ل کۆنفرانسی ئاشتیدا، سنوورەکانی 
  ل کوردستان ـ واقیعکی یاسایی نودەوتی . ربوونوەتا ال سایکس پیکۆ 

جۆرج دە:" دۆستایتی فرەنسا بۆ ئم دەجار بھادارترە ل سوریا" و واز ل سوریا و لوبنانی ئیمۆ 
 دەیس ن ،سرکوت بککان سڕینڕاپ ویستپ جرەنسی . دەستبنن بۆ مانداتی فد

  فرەنسییکان ل سوریا خون دەرژن.

ن ب تواوی سرقای ئوەن دەستی بگانی لم دەم و ساتدا شتکی سیر ڕوو دەدات: عرەبکا
سنوورەکان بخن ژر ،بجۆرک براستی نیان دەویست فرەنسی لم ناوچیی سوریا دەرپڕنن

لو دیوی سنوورەوە  . سنوورەکانی سایکس پیکۆ خۆی چسپاند،نک ھر لم الیوە.پرسیارەوە
 اق و ئردەن. ل عراق سرکردەی عرەبەوە،عربریتانییکان دوو دەوتی دەستکردیان قووتکرد

ل عممان عبدوی  شڕەکان. فیسیان کردە پاشا،فالستر/ لزگیکی برینی سرەخۆشی بۆ 



برایان خست سر تختی دەست.کوڕەکانی حوسین ھردوو ئارەزوومند بوون دەستکیان و 
  سنوورەکی بپارزن.

کان خۆیان حوکمیان گرت دەست،بم پشتیوانی کۆچکردنی جولکیان کرد،ھر ل فلستین ئینگلیزە
مانداتی  سای ٣٠یو ملیۆن جولک ل ماوەی بو شوەیی وەک گفتیان ب وایزمان دابوو. نزیکی ن

 کان رزگاریان ببوو. لڕاوەدونانی نازیی ی لوانویاندا زۆر لن ل ،.تم وئینگلیزیدا کۆچیان کردە ئ
کاتکدا فلستین وتکی ب میللت نبوو،ک تنیا چاوەڕێ ئم خکی کرد بت،ل ماوەیکی 

 ١٩٤٨سای . و  کۆچکردووەکدانیشتوان عرەبک ل دژی جولک کورتدا کوشتن دەستی پکرد.
جولک بۆشایی ھز و دەستیان پ  ب ئوەی ئاوڕێ ل دواوە بدەن .، بریتانیا ل فلستین کشایوە

.،ک بوو کرد. لبر ئوەی ل ژر دەستی بریتانییکاندا ژرخانکی شوە دەوتییان دامزراند
  بوو.ئو کارەیان نکرد عرەبکان

ش لمئ .دایکبوونی ئیسرائیل  

ل.جۆرج  و ج کلیمنکۆیز دوا موچکی ئیمپریالیزم بوون، بم یککی وا بھز  و بتین ،ک تا ئیمۆ 
، لDavid Fromkin دەرکیی پ دەکرت. ل کۆتایی کۆنفرانسی ئاشتیدا ،مژوونووسی ئمریکی 

ست خۆی ل  س: " رۆژھتی ناوەڕابم جۆرە دەنوو A Peace to End All Peace شاکارەکیدا 
  .و پرەسندنی تیرۆریزم بڕوە چووگایکدا بینییوە، ک برەو شڕکی ب  بانوە ڕ

 عرەب دەستدارتی سنوورەکانی  جاران ب فراوانی ھروەھا ھی ئیمۆشن. چی دەبوو،ئگر 
ناوچک دەبووە پناگ و گنجینی ئاشتی؟ گالنی ئم دەستدارتیی لسر شوەیکی  بدرایت؟

  پکوە ھیان دەکرد؟ سرسوڕھنر 

ڕەنگ حوسینی عرەبکان بیتوانییای دۆخی پش شڕی عوسمانییکان ل لچواندنکی نزیکدا : 
ئم تنیا کات سوتان ل  زدا ـوتکی گورەی ب سنوور،لتک دەستکی ناوەندی الوا

،جنگ روو ب دنیاییوە ل دەوتکی وادا  .بوای بکو شریف ل مکک تانتینۆپل نمای،کۆنس
ک ئم مژوویکی خمناکی برھم ھناوە،وەک  ،ڕامانی ئوە بکین بدات ـ " ھروەھا زەحمت

ی ،بوانی  ڕئد ساس ندەرسۆن راستی ڕوویان داوە لابووردوودا" سکۆت ئScott Anderson  ی
  نووسری بیۆگرافیای لۆرانس نووسیویتی.

ل ل واقیعدا  باشتر بوای ل دەستکی بھز ل نزیکوە. ڕەنگ دەستکی ناوەندی الواز و دوور،
ت،ھر دەستدارتییکی برفراواندا،ک تیدا ھر میللت و گروپک خۆی خۆی بڕوە بڕ

ئوە یارمتی  دەربینکی نارەزایی مانای یکسر ڕاپرین نادات،کوا دەمودەست سرکووت بکرێ.
 ک پارچرچاومان. یب نینک زەوی بھینوێ سنوردارەکان  وەک پارچ تدەدات، دەو

  وت،بدەوریدا ئقاوئق پرژین.

،زەویی م پارچر ئسل ویسترۆژان پ ک لک رۆژکخ ،وە بژینکرگی پھ وە ککوێ پز نایان
کیان ل یکترە. لوتی تازە قوتکراوەی عراق دا بۆ نموون ،سوونی،شیعی و کورد. ل گوزەران بکن، ڕ

سوریای دروستکراودا، سوونی ،علوی،کورد و کریستیانی. ئا لرەدا تنانت ئاماژەدان ب  چمکی 
اق"  ھزار سا بوونی ھی یارمتی نادات و "سوریا" کۆنترە.ئم وشان ھرمی/تریتۆریالی "عر

  .ھمیش تنیا مانای نادیار دەبخشن،نک دەوتی نتوەیی



ورە نویک ب دی کس نبوو،ئاڕاستی پرژینکان ـ ھیچ کسک جگ لوەی ھزی کشانی سنو
ناویان فیسڵ  و پارچ زەویی نوی. ل سرەتاداکۆلۆنیالی دەستکی سپاندووە،بت خاوەنی ئ

کاراکار و فرەنسی دەستیکی نوێ و و عبدو بوو،پاشان سددام و ئسد.بم شوەی بریتانی 
بکری سیاسییان دروست کرد. بجارک دەستدار پیدا بوو، ئو سنوورە ک ب  ھوەس کشرا بوون، 

  ل دەکرد. ب ڕق و زۆرەملی برگریکیان

ھروەھا لبر ئوەی خک ک لسر ئم پارچ زەویی دەژیان، ھندە جیاواز بوون، ھندە نگونجاو 
و پچوان بوون ل بیرباوەری ئاینی و بنچدا، دەتوانرێ تنیا یک شوە دروست بکات حوکمیان 

 ٢١ھرای دەوت ل  ٢٠،ل سوریا بکرت: ب دەستکی پۆیین. رژمکی الواز زوو ب زوو کشی دەبوو
 ۆ ،بکیان نا،حافز االسد،باوکی حوکمداری ئیمندوتوو بوون و ھرککیان سندبووە و ھدا ھسا
وتک سقامگیرییکی دیکتاتۆرییانی بخشی.،مرجی ئوەی لم کۆمگایوەدیموکراتی بن،ھر 

وەیرەتاوە بیرکردنسبووە.ل کی ھ  

 نووکھ کان دا. بزە کۆلۆنییر ملی ھسبدەی ب کتاوان،وە ئاسانئ،نلمپیاو دەتوانی بیس
ە،پرژینکان ھکنن . کورتی ل سد ساڵ دا،گل دەرفت ھات پشوە، سنوورەکان ڕاست بکرتو

بھاوتایی استکردنوەیکی لم جۆرە ھموو توانا و ل پراکتیدا ڕ است.ئم ل ڕووی تیورییوە ڕ
  ھنان. دەستواز ل  خستی چاکی دەستدارکی گرەک بوو:

ل بنڕەتدا ئوان  دات، ل ئۆتۆکراتی ئوە ب نزیکی نناسراوەەد دیارە ل دیموکراتی زۆر کم ڕوو
ا برچاوتر نین، ک لم دەوتاندا دن سر دەست،بکو ئوان ، ک تماح لیداون . ھروەھ

ەکات. ئگر دیکتاتۆرک بیوێ واز بھن، ئو ناتوان بۆ خۆی دنیا و زامن بت،جگرەوەکی چی لو د
ل سروو ئمانشوە کشی تایبتی  دەستی دەست دەگمن. و ل کوێ رك برقرار بوو،دەستتا

دا،مانای ئوە نیی، کوا  رۆژھتی ناوین دت پشوە: کشانوەی فرەنسا و بریتانیا،ل سانی چل
ئوێ خاكی بیابان نوتی ب سنووری عرەب ب ئارامی کشی سنوورەکانیان دەتوانن چارەسر بکن.

دایریکا  تموەرداوە. ئکان  دەستتیان تزە جیھانیوە گرنگ بوو،ھڕووی جیوستراتیژیی ل کو ناوچ
وییکدا گرداوە،ئوان ویستوویان ئو بمننوە ئو یان رووسیا،پوەندییکیان لگڵ خاوەن پارچ زە

زۆر کس کشی ھی لگڵ دانیشتوانی ناوچکیدا،ب خۆشییوە بەک پارە یان چکیان بۆ ناردووە. 
دانیشتوان ڕووییاخیبوو ل ل ئیدیۆلۆژیا ەک  تیان بکانئیسالم خزمکی بۆ  یستش کمکرد،ئ

  سقامگیری نخوارد.

، لودا یک ب دوای چرکساتکدا دەپشکنسدسای رابووردووی ۆژھتی ناوینی و مژووی ڕپیا
 ،رتنی ئاشی خون لبچوون، بۆ راگھبت ی یکالکرەوەییک بیار تییبتوانببینتوە   دەستدار

  ھردەم ب جۆرک ل جۆرەکان زەحمت بووە. ئم کارە  پیاو بۆی دەردەکوێ، بم 

ێ کوشتاری ب بانوە کۆتایی و چی ل دەست دت، بۆ ئوەی بکر کوات پیاو دەتوان ئیمۆ چی بکات
لو بارەوەی ئمریکا  پارچزەوییکان تاوانبار بکات؟ پ بھن؟ پیاو ناتوان ھروا ب ئاسانی خاوەن

تنانت گر ئسدیش  .دباتک گفتوگۆکان دەچن سر کرۆکی کشک ووسیا ھرایان ل سوریا.و ڕ
درا. ھتا ئوکاتی مرۆڤکان ل بوات، ئوە بس نیی. ھروەک بس نبوو سدان حسین ڕوخن

یاخود ئردەنی  خۆیان نبین،بکو وەک شیعی و سوننی و  ۆژھتی ناوین دا وەک عراقی و سوریڕ
  توانای ژیانیان ھی،ا ئو کات تنیدەوتکان  اوەک کورد یان عرەب،جولک یان کریست ،ئو

  ڕەنگ بم  درز و دابشبوون بدەنوە. سنوورەکانیان،بت و ئگر 



. لوێ لسر رفتی کۆنفرانسکی ئاشتی دنت پشوەدە ب نزیکی ھر جنگکی رۆژھتی ناوین 
 ت،کبت نک بابر یسنیا لموو بژاردە و شیاوەکان گفتوگۆ دەکرێ،تت ئاشتی ھراستی دەتوانب

  اکشراون.کراوان،ک پش سد ساڵ ڕل بھنت: کشانوەی سرلنوی ئو سنوورە گون

  

ڕەنگ ل ئاکامدا الزقیی و ئیدلیب نکون ھمان وتوە. ڕەنگ کوردەکان خۆیان حوکمی خۆیان بکن 
 /نجاون ل ھموو ناوچکدا،ب تنیا یک ئاوارتوە رەسران شیاوی بیرلکردنوە و گو. ئم چا

داوای ھمان وت بکن،سنوور دت سر سنوورەکیان. ئینجا تنیا  شازەوە ـ فلستین. گر دوو میللت
                ھز ھژماری بۆ دەکرێ. 
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