
ك نهر بهوباشو هده له بوهش راق و تى ع  

ش 3شارثريَس،   ر پ ئيَستا  کاتژم  
 

 
هبانى  د.نورى تا

له راق  ع هتى  ئابى  23دەو باشووبه   1921ى  دروستيكردووە،  كوردستان  ريتانيا  رى 

هته ل ك نهبووە لهو دەو  هو دەمه بهش

 

ل  ساڵ  سهد  پهربوونى  ت هتى بهبۆنهى  دەو لهاليهن  راق  ع هتى  دەو دامهزراندنى  هسهر 

ى   سا له  دەستنيشان  1921بريتانيا  راقی  ع نيشتمانى  ڕۆژى  به  ڕۆژە  ئهو  شنيازكرا  پ  ،

بهس هى  هه ئهو  ويسته  پ كورد  گهورەيه،  هيهكى  هه كه  ت،  نبكر نهپهر  ت  .هبيتردا 

 

رناوى       لهژ هبانى،  تا نوورى  د.  بهكهى  كت دووەمى  و لهبهرگى  :"بيرەوەری 

كرا، لهگهڵ بهرگى  لهم ڕۆژانهدا ت به زمانى كوردی"، كه  ک له نووسينهكانم  ژەباس بان

بهرچاوى  دەكهونه  ئينگليزى  زمانى  به  چوارەمى  بهرگى  و  عهرەبى  به  يهمى  س

ت ك  بابهت نهران،  بۆخو خۆى    هرخانكراوە  وەكو  دەزانم  ويستى  پ به  رە  ل تهوەرەيه،  ئهو 

وى بكهمهوە    .ب
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ى       سا له  بريتانيا  هتى  دەو لهشكرى  كه  دەزانين  زۆپۆتامياى  1918ههموو  م والتى   ،

شامهوە   له  حيجازى  نى  حس شا  كوڕيى  فهيسهلهى  مير  ماوەيهك  پاش  داگيركردبوو، 

پاشاي تاجى  تا  راق  ع بۆ  نابوو  تهسهر.ه بن و    هتى  راقی  ع ژوونووسانى  م له  ك  بهش

ر گوشاريى   يان وابوو لهژ راقيهكاندا ئينگليزەكان ئهو كارەيان ئهنجامداوە، عهرەبى پ ع

ى   سا شۆرشى  به  كۆتايى  بۆ  نیالعشر  ەپور(1921تا  هتهى  دەو ئهو  و  ت  ن ب  (

ژوونووسانى كورد ئاماژ ك له م راقييهكان دروستكردووە. وەكو بهش ە،  ەيان بۆ كردووع

ڤهرى   كردنى بهندەكانى پهيماننامهى س بهج ى ج ى  كورد لهودەمه چاوەڕ بوو،  1920سا

دانى حوكمى ئۆتۆنۆميى فراوانى به كورد دابوو، ههنگاوى پاشتر   نى پ كه ڕاشكاوانه به

به چهند   تهوە،  بگر واليهتى مووسل  ناوچهى  كه  بوو،  كى سياسيى  قهوارە دامهزراندنى 

كى    .فازيل شهوڕۆ     ديارى كراو.))مهرج

هبانى تا نوورى  دكتۆر  بابهتهكهی  دەقی   ه: ي  ئهمهش 

بهرژەوەندى      لهبهر  راق  ع هتى  دەو به  لكاندوە  ى  مووس وياليهتى  ئينگليز 

كهركووك  نهوتى  و  ناوچهكه  له  خۆى   ستراتيجيى 

مانى، له       بهندى كوردۆلۆجى سهر به زانكۆى سل كدا له مه تشرينى    ی30له سيمينار

رينم كاك دكتۆر كهمال مهزههر ڕيه ژا و دۆستى د كخرابوو، كهمى ئهمساڵ بۆ براى ه

ستى نهتهوەپهرستانى عهرەب بهرانبهر مهسهلهى  و ناوى: "هه ر  زى له ژ كى به پ باس

ژوويى،   م نموونهى  نانهوەى  بهه باسهكهيدا  له  كردووە.  شكهش  پ كورد"  نهتهوەيى 

ىدين پرسيار كڕووناكى خستۆته سهر چهن كه چاوەڕ مدانهوەيان دەكهن. كاك     ه دەم وە

ژووزان م كهمالى  عهرەبه دكتۆر  ناسيۆناليسته  ڕووى  لهسهر  پهردەى  كورد،  ى 

كى  ڕۆ راقدا  ع هتى  دەو دامهزراندنى  سهرەتاى  له  ئهوانهى  چ  البردووە،  توندڕەوەكان 

پاشماوەكان هته ههبووە، چ  دەو ئهو  بنياتنانى  له  گرسهرەكييان  له هه بيرى  يان  ى ههمان 

ئهو تر،  ناسيۆناليستهكانى  و  بهعسى  له  توندڕەو  حوكمى  نهتهوەيى  بهسهر  خۆيان  انهى 

شوباتى   شوومى  كوودەتاى  له  سهپاند  راقدا  نيسانى  1963ع تا   .2003وە 

 

كرابوو،       تهرخان  مووس  وياليهتى  شهى  ك بۆ  كه  باسهكهى  ديكهى  كى  بهش له 

كى تر   هتى  ئاراستهى ناسگلهييهكانى جار يۆناليسته توندڕەوەكانى پاش دامهزراندنى دەو

ت دە كردووە  راق  كورديان  ع نيايى  د بوو  بهوە  ويستييان  پ ئهوان  ڕۆژگارانهدا  "لهو   :

ئهوان  ستى  و هه لهسهر  مووس  وياليهتى  چارەنووسى  دياريكردنى  چونكه  بكردايه، 

و هه ڕۆژگارەنهدا  لهو  كورد  لهبهرئهوەى  جگاوەستابوو،  ئ كى  رانهى  ست جوام ر 
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ى بووبم، چو نكه له كۆڕەكهدا ئامادە نهبووم و  نواندووە...". ئهگهر بهباشى له قسهكانى حا

رانهى كورد  ستى جوام و : هه بههۆى ميدياوە ئاگادارى قسهكانى بووم، ويستوويهتى ب

راق كه ئينگليزەكان له   هتى ع ى  بووەته هۆى لكاندنى وياليهتى مووس به دەو   1921سا

ت،   دوو وياليهتى بهغدا و بهسرا دروستيان كردبوو. بۆچوونهكهى ئهگهر بهم  له وە ب ش

راق،   ويستى به شيكردنهوە ههيه، چونكه ِڕووداوەكانى ئهو سهردەمهى كوردستان و ع پ

وكراونهتهوە،   ب پاشان  كه  بريتانيا  دەرەوەى  وەزاڕەتى  نييانهى  نه نته  دۆكيم ئهو  لهگهڵ 

ۆسهكه ب وەيهكى تپ نتانه، ئينگليزەكان ه ش ى ئهو ِڕووداو و دۆكيم ر دەخهنه بهرچاو. بهپ

لهاليهن ڕۆ دروستكراو  راقى  هتى ع دەو به  وياليهتى مووس  لكاندنى  له  ى سهرەكييان 

ى كورد له ناوچهكانى  خۆيانهوە ههبووە، بۆ دابينكردنى بهرژەوەنديى تايبهتى خۆيان، ڕۆ

ۆسهيه گوم  كوردستان دژى ئهو پ نهى كورد بهشدارييان بووە. ب ك لهو پياوماقو ان بهش

"ڕاپ ناو  به  لهو  پاشهڕۆژى كردووە  دەستنيشانكردنى  بۆ  كخرابوو  ڕ رسی"يهى 

زۆربهى  م  به راق،  ع هتى  دەو سهر  ته  بخر داب  دەنگيشيان  ڕەنب  وياليهتهكه، 

ۆس پ ئامانجى  له  نهكراونهتهوە  ئاگادار  ڕوونى  به  يان  يان  بهشداربووان،  هكه، 

كئهل ل داوايان  چونكه  بهردەستيان،  خراوەته  ناههموار  و  تهسك  كى  مى  تهرناتيڤ وە راوە 

توركيا؟ له  يان  راق،  له ع ت  ب ك  بهش تهكهتان  و دەتانهوێ  بدەنهوە:  پرسيارە  ئهو    ئهم 

وەى توركيا   ى عوسمانى له چوارچ كانهى دەنگيان داوە بۆ مانهوەى وياليهتى مووس خه

ئهوزۆربهيان   نموونه    ئاگادارى  بۆ  رە  ل ڕووياندابوو.  توركيا  له  نهبوون  گۆڕانكارييانه 

كى ئاماژ ڕۆژنامهنووس كه  دەكهم،  كوردستان  باكوورى  كى  كورد چهند  مى  وە بۆ  ە 

تهكهياندا   كردبوون ڕايان چييه لهبارەى ئهو گۆڕانكارييانهى له و ڕۆژاوايى پرسيارى ل

تان. وەڕوويانداوە و بوونهته هۆى البردن يهم ههر ئهوە  ى سو ميان بۆ جارى دووەم و س

تا تان؟ له ڕاستيدا    ن البراوە و كبووە: دەمانهوێ بزانين سو گاكهى كراوە به سو له ج

ئهگهر   تهوە ههتا  ن تهنهت ههر دەم دانيشتوانى كوردستان ههروايان زانيوە سه زۆربهى 

حو سهردەمى  له  تان  سو گۆڕينى  ت،  بگۆڕدر تانيش  عوسمانيدسو زۆر كمى  كى  كار ا 

كى زۆر ئاگادارى ئهو گۆ ك ڕانكارييانه نهبوون كه له توركيا  نائاسايى نهبووە. كه واته خه

به   ئهو جۆرە دەنگوباسانه  نه  تهلهڤزيۆن ههبووە،  نه ڕاديۆ و  لهو سهردەمه  ڕوويانداوە، 

ت كى دواكهوتووى وەك كوردستان. لهوە دەچ ت وبوونهتهوە له و ك    ئاسانى ب ههتا بهش

كى   ئاگاداري باشووريش  له  كوردستانى  سهردەمهى  ئهو  سياسهتمهدارانى  ئهوتۆيان  له 

زۆر  ماوەيهكى  بۆ  كه  (ئۆزدەمير)  ت.  نهبووب كهمالى  توركياى  سياسى  بارى  لهمهڕ 

تر،  گاكانى  ناوچهى ڕەواندز و ج له  خ مهحموودەوە كردووە  نهرانى ش نو به  پهيوەندى 

نهرى موستهفا كهمال اوى ئهوەوە گفتوگۆى لهگهڵ كردوون. سهير لهوەدايه بووە و به ن نو

نهرانى نو له  ك  لهشكرى   بهش ناو  ئهفسهرى  كۆنه  گفتوگۆيانه  لهو  مهحموود  خ  ش
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عوسمانى بوون و دەبوايا موستهفا كهمال بناسن. له مامۆستا تۆفيق وەهبى بهگم بيستووە، 

ى له نزيكهوە ناسيوە، وستهفا كهمالكه ئهفسهرى تۆپچى بووە له ناو لهشكرى عوسمانى، م

بووە.   بهتاليۆنهكهى  فهرماندارى  ماوەيهك  ئهو  چونكه  ڕووناكبيرانى  له  زۆر  ئهگهر 

كهمال   موستهفا  شارەزاى  عوسمانى  لهشكرى  ئهفسهرانى  كۆنه  له  كورد،  سهردەمهى 

تى حوكمى  دەسه ر  كى كوردستانى ژ بن؟ خه تر چهند شارەزاى  كانى  نهبن، دەب خه

كى تريان نهبووە و  نى له برسيهت عوسما ندەوارى و دواكهوتن بهوالوە هيچ ماف ى و نهخو

كى ئاوەدانى. جهنگى يهكهمی جيهانى (كه به  ههم ك ب بهش بوون لهههموو ڕوو وو دەم

خهلكى   بۆ  سهرگهردانى  و  برسيهتى  پهرەسهندنى  هۆى  ببووە  ناودەبرا)  بهلگ  سهفهر 

وەيهك خهري ك بوون بۆ خۆيان و  كى پهيداكردنكوردستان، كه به ههموو ش ى پارووە نان

ندەوا ه برسيهكانيان. ژيانى خو كانى تر،  مندا ندەوارانى كورد له ژيانى خه ر و نيمچه خو

نان بوون   پارووە  پهيداكردنى  ى  ئهوانيش سهرقا نهبووە،  نهبووب چاكتر  ئهگهر خراپتر 

ئ گۆڕانكارييهكانى  ئاگادارى  چۆن  ئيتر  زانهكانيان،  خ ببۆ  سهردەمه   ن؟هو 

 

پاشه ڕۆژى ويالي      باسى چۆنيهتيى دەستنيشانكردنى  ينهوە سهر  منيش  ب  . هتى مووس

راقدا ههرگيز  شهى كورد له ع م: ك له قسهكانى كاك دكتۆر كهمال دەكهم دە پشتگيرى 

جۆراوجۆرەكانى  مه  ڕژ وان  ن شهى  ك كو  به نهبووە،  عهرەب  و  كورد  وان  ن شهى  ك

كو گهلى  و  راق  نيع زە  ه و  ئهو رد  لهاليهن  بهردەوامى  به  كورد  بووە.  شتمانييهكانى 

مى   مانهوە زو وايى و گۆشهگيريى ال دروست كردووە.  ڕژ كى ب ب هت كراوە، كه حا ل

ن و ج پهنجهى ئهو كارە ناڕەوايانهى دەرحهقيان  هته بۆ ماوەيهكى زۆريش دەم ئهم حا

تهو ن دەم كورد  كهسايهتى  دەروونى  له  نابكراوە  م  به كه ە.  بكهين  لهبير  ئهوەيش   

وەى   لهسهر ش له عهرەبه گۆڕانكارييهكى گهورە ڕوويداوە  كى زۆر  بهش بيركردنهوەى 

نى نهوەتهكان بهدواوە. جاران زۆربهى ڕووناكبيرانى   ناسيۆناليستهكان، بهتايبهتى له سا

د "ههو به  كورديان  گهلى  ڕەواكانى  داواكارييه  عهرەبى  نهتهوەيى  بۆ فيكرى  ان 

هم"!دامهزر كى دووەم لهسهر خاك و نيشتمانى عهرەب دەدايه قه ۆكه   اندنى ئيسرائيل ئهم

هوەڕەكانى وەك (الجزيرە) و (العربيه) زاتى ئهوەيان نييه داواكارييهكانى   ه هه ههتا كهنا

دەكات   داواى  كورد  ييهتهى  فيدڕا ئهو  ن:  دە ئهوان  نن.  بشوبه تۆمهته  بهو  كورد 

گاخۆشكهرە ب وەى بيركردنهوەى ۆ جيابوونهوەڕ راق. ئهمه ههر بۆچوون و ش يان له ع

به نييه،  وە  ئهوان  ش بهو  راقيش  ع مهزههبيهكانى  و  سياسى  اليهنه  له  زۆر  كى  بهش كو 

هم قه دەدەنه  كورد  "دۆستى"  به  خۆيان  كيان  ههند كه   .بيردەكهنهوە 

 

گا خۆشكهرن بۆ چوونه ناو باسى چۆ     نى وياليهتى  نيهتيى لكاندقسهكانى سهرەوەمان ڕ
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بۆ   ئاماژە  ت  ناكر رەدا  ل راقهوە،  ع هتى  دەو به  و ههمووس  نت  دۆكيمه ئهو  موو 

م دەكرێ   راق، به هتى ع ِڕووداوانه بكهم كه بوونهته هۆى لكاندنى ئهم وياليهته به دەو

چهن كه  ياداشتانهى  و  نووسين  و  نت  دۆكيم ئهو  بهتايبهتى  بكهم،  كيان  بهش د  دەستنيشانى 

يدا به ڕوونى پهردەيانكاربهدەست ت ى خۆيان   كى ئينگليزى ئهو سهردەمه  و    لهسهر ڕۆ

راقهوە ع هتى  دەو به  مووس  وياليهتى  لكاندنى  ناو  پ له  البردووە   .هاوكارانيان 

 

ى       سا تاكو  مووس  كهركووك    1878وياليهتى  و  ناوبراوە  شارەزوور  وياليهتى  به 

وياليهته ئهم  بووە،  بهندى  بووە    مه ك  لهاليهن  بهش داگيركردنى  تا  هتى عوسمانى  دەو له 

كۆت له  بريتانياوە  وياليهتهكه  لهشكرى  دانيشتوانى  يهكهمى جيهانى. زۆربهى  ايى جهنگى 

سهردەمهى   ئهو  حكومهتى  و  خۆيان  ئينگليزەكان  كه  ئامارانه  ئهو  ى  بهپ بوون  كورد 

راق ى     ع سا ئهو    1924له  ى  بهپ كردوويانه.  مهزەندە  بارى  به  نهتهوەيى  ئامارە 

وەيه بووە  :دانيشتوانى وياليهتهكه بهم ش

 

 .% توركمان 5, 5   عهرەب و  % 23, 8كورد و  % 70, 6

نيى سايكس      ككهوتننامهى نه بيكۆى   -پاشهڕۆژى وياليهتى مووس بۆ يهكهمجار له ر

دەستن تر  كى  هت دەو چهند  و  فهرەنسا  و  بريتانيا  هتانى  دەو ههردوو  وان  لهن   يشانكراوە 

ى   فهرە1916سا به  درابوو  مووس  وياليهتى  پهيماننامهيه،  ئهو  ى  بهپ ههردوو  .  نسا، 

بۆ   ڕاستييهمان  ئهو  لهخۆيدا  خۆى  دابهشكردنه  ئهم  بريتانيا.  به  بهسرا  و  بهغدا  وياليهتى 

تهماشاى  ۆوە  ئهم چاوى  به  سهردەمه  ئهو  زەى  زله هته  دەو دوو  ئهو  كه  ن  دەسهلم

راقيان نهكر كى يهكگرتوويان نهزانيوەدووە، به كياع  .ن

لهاليهن      مووس  وياليهتى  دامهزراندنى  داگيركردنى  هۆى  بووە  بريتانياوە  لهشكرى 

سياسى.  كى  ئهفسهر چهند  سهرپهرشتيكردنى  به  وياليهتهكه،  له  ئينگليزى  ئيدارەيهكى 

چهوانهى پهيماننامهى ساي و. بيكۆ بو  - كس  مانهوەى لهشكرى بريتانى له وياليهتهكه به پ

ئينگليزەكانهوە  لهاليهن  كهركووك  ناوچهى  له  زۆر  كى  نهوت هۆى   دۆزينهوەى  بووە 

ناوچهكه.  بۆ  نوێ  كى  ستراتيجيهت داڕشتنى  و  شوويان  پ سياسهتى  به  انهوەيان  چاوگ

ى بريتانى و كاربهدەستانيان   انس لهاليهن وەزاڕەتى كۆلۆنيا چهندەها كۆبوونهوە و كۆنف

ب هيندستان  كه  له  سياسهتى هستراون،  وەبردنى  بهڕ له  بوون  بهرپرس  ئهوانيش 

هتهكهيان له ناوچهك  .هدەو
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ى        له سا بريتانيا  دەرەوەى  وەزاڕەتى  كه  نى  نه كى  نت دۆكيم ئاراستهى   1916له  دا 

ى ڕادەگهيدوون نهكهن نزيكى ئهو  راق، پ سوپاساالرى لهشكرى بريتانياى كردووە له ع

يه.  ناوچانه ببنهوە كه   رتزل"ى لهسهرە،  كوردى ل ر " ئارسهر ه نووسراوەكه ئيمزاى س

رى بهشى س  .ياسى بووە له وەزاڕەتى دەرەوەكه سكرت

چياكانى   زنجيرە  نزيكى  چاكترە  تهوە  ن د بيرى  به  تر  كى  جار نووسراودا  لهههمان 

پهڕى نهكات. ههر لهو نووسراوەدا سنوورى چياكانى   ك ت وەي ت و بههيچ ش حهمرين نهب

دەس رانه) حهمرين  ئ (مهبهستى  فارسهوە  تى  و سنوورى  "له  وەيه:  ش بهم    تنيشانكراوە 

سهر (فهتحه)ى  تاكو  دەكات  پ شارۆچكهى    دەست  تا  دەڕوات  وە  لهو ديجله،  ڕووبارى 

شه  ك پهيدابوونى  هۆى  ته  دەب ناوچهيه  ئهو  "چوونه  نووسراوە  دا  لهو ههر  (هيت)". 

ب1كوردەكان".(   لهگهڵ ڕوونى  به  نووسراوە  ئهم  وەزاڕەتى )  كه  دەردەخات  ۆمان 

ى   سا له  بريتانيا  بايهخ  1916دەرەوەى  نهددا  مووس  وياليهتى  به  ئهوتۆى  ابوو.  كى 

ككهوتننامهى سايكس   نييهكانى ڕ ى بهندە نه بيكۆ كه   -ڕازيبوونى حكومهتى بريتانيا بهپ

م داگيركردنى ئهم   . به ن م ته فهرەنسا ئهو ڕاستيه دەسه وياليهته وياليهتى مووس بدر

(نۆڤهمبهرى)   يهكهمى  تشرينى  مانگى  گۆڕانكا  1918له  هۆى  له  بووە  گهورە  رييهكى 

حكومهتى وياليهتى    سياسهتى  پاشهڕۆژى  به  سهبارەت  بهغدا  له  ئيدارەكهى  و  بريتانيا 

وياليهتهكه.  له  مانهوە  بۆ  دان  ههو كهوته  جددى  به  بهغدا  له  بريتانى  ئيدارەى   . مووس

له  مۆركردنى پهيماننامهى   نيسانى  24سان ڕيمۆ  بريتانيا و فهرەنسا،    1920ى  وان  ن له 

هه وەزيرانبههۆى  سهرەك  جۆرج  لويد  هكانى  سهرەك  و كليمهنسۆ  لهگهڵ  بريتانيا  ى 

، بهرامبهر  گرتنى فهرەنسا له وياليهتى مووس وەزيرانى فهرەنسا بوونه هۆى دەست هه

كۆمپانيا ئهم  توركى.  نهوتى  كۆمپانياى  له  نانى بهشداريكردنى  دەره ئيمتيازى  شتر  پ يه 

بهغد و  مووس  وياليهتى  ههردوو  له  تان  نهوتى  سو سهردەمى  له  درابوو  پ اى 

مانهكان دايانمهزراندبوو به هاوكاريكردنى توركهكان، پاشان  ع هبدولحهميد. كۆمپانياكه ئه

نرا راقى ل  .ناوەكهى گۆڕدرا، ناوى كۆمپانياى نهوتى ع

ر    هردوو وياليهتى بهغدا و بهسراى اق كه ڕاستهوخۆ حوكمى هئيدارەى بريتانى له ع

دان بۆ لكاندنى ويالدەكرد، كهوته   هتهى له تهمموزى ههوڵ و تهقه يهتى مووس بهو دەو

ى   ى كوڕى شاە    1921سا فهيسه مير  و  دروستى كردبوو  راق)  (مهملهكهتى ع بهناوى 

بهسهر مهليك  به  كردبووى  نابوو  ه بۆ  حيجازەوە  له  نى  و حوس نى  نه ه  ههو يهوە. 

تايبه  به  بهغدا،  له  بريتانى  ئيدارەى  ل)  ئاشكراكانى  ب و (مس  (كۆكس)  هكانى  له  تى ههو

وكراوەكانى  ب ياداشته  و  نووسين  له  كه  انسه،  كۆنف ئهو  پاش  و  قاهيرە  انسى  كۆنف

هتى تازە دروستكراوى  خۆياندا دەردەكهون، بوونه هۆى لكاندنى وياليهتى مووس به دەو
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ر ى  ع سا له  كراوى 2(  1925اق  باوەڕپ ماوەيهك  كه  سن)  وي د  ر(ئهرنۆ س  .(

بريتانيپ سامى  نووسيويهتی:  ايهبهرزى/موعتهمهدى  ياداشتهكانيدا  له  بهغدا،  له  بووە  ا 

وياليهتى  لكاندنى  هۆى  بووە  (مارشاڵ)ەوە  جهنهرال  لهاليهن  مووس  ناوەوەى  "چوونه 

دروستكراو" تازە  راقى  ع هتى  دەو به  لهو  3(   مووس  كه  لۆنگريك)  (ستيڤن  كاپتن   .(

ل بووە  سياسى  كى  ئهفسهر دووبارسهردەمه  سن  وي قسهكانى  ناوچهكه،  و  ه  دەكاتهوە  ە 

  1918ی تشرينى  30نووسيويهتى داگيركردنى مووس له پاش ئاگربهستى مۆدرۆس له  

راق" (  بووە هۆى ئهوەى ئهم ك له ع ته بهش ەحمان ب4وياليهته بب هزاز ). دكتۆر عهبدول

سا كوودەتاى  سهركهوتنى  لهپاش  لهندەن  له  راق  ع سهفيرى  كرايه  له 1963ى  كه   ،

تهلهڤزيۆني كى  ناوەڕاستى  پهيڤين له  ئينگليزى  زمانى  به  بريتانياى    1963دا  سوپاسى  دا 

راق درايهوە بۆ ع  ."كرد، "چونكه به هۆى ئهوانهوە وياليهتى مووس گ

هى     كخراوى "كۆمه نا. گهالن"يان بۆ گهيشتن به ئامان  ئينگليزەكان ڕ جهكانيان بهكاره

نه داواكردنى وياليهتى مووس ئاگربهستى مۆدرۆس، توركهكان كهوتله پاش مۆركردنى  

  . به بيانگهى ئهوەى لهشكرى بريتانيا پاش مۆركردنى ئهو ئاگربهسته چووەته ناو مووس

ئينگليزەكان كهوتنه   توركيا،  داواكانى  كردنهوەى  پووچه دەستنيشانكردنى  بۆ  بۆ  دان  ههو

وان وياليهتى مووس   كى كاتيى له ن ى گهالنهوە  سنوور (عصبه  و توركيا بههۆى كۆمه

يهكهمى   تشرينى  مانگى  له  كدا    1924االمم).  يار ب له  گهالن،  هى  كۆمه ئهنجومهنى 

وان توركيا  كى كاتيى لهن ل" وەكو سنوور ى بروكس كى وەهمى داڕشت به ناوى "ه ه

نرا تا  و و ينهوە ناول كۆ يارەدا دەستهيهكى ل . ههر لهو ب ته وياليهتهكه ياليهتى مووس بچ

ينهوەو كۆ ل ينهوە   بۆ  كۆ ل ئهو دەستهى  پاشهڕۆژى سياسيى وياليهتهكه.  دەستنيشانكردنى 

هى   1925ی حوزەيرانى    16له   ئهنجومهنى كۆمه به  شكهش  پ پۆزيتيڤانهى  كى  ڕاپۆرت

تيايدا   كردبوو،  مووسگهالن  وياليهتى  كردبوو  شنيازى  رى    پ رچاود ژ ته  بخر

بريتا  تى)  ماوەى  (ماند بۆ  ڕا  25نيا  لهو  ههر  وەبردنى  ساڵ.  بهڕ داواكرابوو  پۆرتهدا 

ت و زمانى كوردی له  كاروبارى ئيدارى و دادوەرى و پهروەردە به دەستى كوردەوە ب

ئهنج كردنى  دەستپ ش  پ م  به ت،  ب فهرمى  زمانى  به وياليهتهكه  گهالن  ومهنى 

ل چهكدارانه  كى  شۆڕش گرنگه،  ڕاپۆرته  ئهو  به تهماشاكردنى  كوردستان  باكوورى  ه 

كهمال  سهرۆكايهت موستهفا  حكومهتى  به  دژ  هاوكارانى  و  پيران  سهعيدى  خ  ش يى 

ستى موستهفا كهمال، چونكه   و تهوە بۆ هه بهرپابوو. هۆى بهرپابوونى شۆڕشهكه دەگهڕ

ى  پ شتر  پ نانهى  به كوردنشينهكانى    لهو  ناوچه  به  فراوان  كى  ئۆتۆنۆمي كه  دابوون، 

بدات كوردەكانتوركيا  ببوەوە.  پهشيمان  ش   ،  موستهفا پ زەكانى  ه لهگهڵ  هاوكارييان  تر 

كهمال بۆ دەركردنى لهشكرى يۆنانى لهسهر خاكى توركيا كردبوو، ئهويش بهرانبهر ئهو  
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دابوون حوكمى زاتى به ناوچه   نى پ كوردنشينهكان بدات. ئينگليزەكان ئهم هاوكاريه، به

قۆ باكووريان  كوردى  دانهى  گهالسهرهه هى  كۆمه له  داوايان  و  ى ستهوە  "ه كرد  ن 

راق. ههوڵ و كۆششيان  وان توركيا و ع ت به سنوورى يهكجارەكى له ن ل" بكر برۆكس

ه بووە  هتييه  دەو و  ن كخراوە  ڕ ئهو  لهناو  سياسييان  نفووزى  نانى  بهكاره ۆى لهگهڵ 

له   گهالن  هى  كۆمه ئهنجومهنى  لهاليهن  نوێ  كى  يار ب كانوونى  ی    16دەرچوونى 

(ديسهمبهر)   وان    ،1925يهكهمى  ن له  فهرمى  كى  سنوور وەكو  بروكس  ى  ه يدا  ت

راق به سنوورى تازەيهوە، كه ههرس   يارەدا ع كرا. ههر لهو ب راق و توركيا قبوو ع

دەگ ى  مووس بهسراو  و  بهغدا  ماوەى  وياليهتى  بۆ  تى   25رتهوە،  ماند ر  ژ خرايه  ساڵ 

ژوو  م له  ك  بهش ئينگليزەكانبريتانيا.  وەردانى  دەست هاندانى    نووسان  له  نابينن  بهدوور 

دانى  سهرهه بهرپاكردنى  له  بكهن  پهله  تاكو  باكوور  له  كورد  شۆڕشهى  ئهو  سهرانى 

 .چهكداری

 

به         بهرچاو  خستوومانهته  رەدا  ل باسهى  كورته  هكانى لهم  ههو دەردەكهوێ  ڕوونى 

داگير لهپاش  مووسئينگليز  وياليهتى  بوونهته    كردنى  لهشكرەكهيهوە  اليهن  هۆى له 

راقهوە. بهالى منهوە دۆزينهوەى نهوتى كهركووك و   هتى ع لكاندنى ئهم وياليهته به دەو

سنوورى   دەگاته  تا  راقهوە  ع خاكى  لهناو  تايبهتهوە  بۆڕى  هۆى  به  نهوته  ئهو  ناردنى 

ل هۆى  ڕۆژاوا،  بۆ  پاشان  سپى  دەرياى  سهر  بۆ  وە  لهو فهلهستين،  و  كاندنى  سوريا 

ع به  بووە  توركيا خراپ وياليهتى مووس  و  ئينگليز  پهيوەنديى  لهو ڕۆژگارانهدا  راق. 

ت وەكو   گاى توركياوە ڕەوانهى ئهوروپا بكر بووە، بۆيه نهدەكرا نهوتى كهركووك له ڕ

كردى ن  حوس سهدام  پاشان  بۆ ئهوەى  زۆريان  يهكى  تهقه و  ههوڵ  ئينگليزەكان   .

كردنى ئهم پالنهيا بهج  .ن دا و به مهرامى خۆيان گهيشتنج

بۆ      داكردووە و دەنگى داوە  ت بهو "ڕاپرسی"يهى كه گوايا كورد بهشدارى  سهبارەت 

زۆربهى  بووەو  هتى  ڕوا ۆسهيهكى  پ ڕاستيدا  له  راق،  ع به  مووس  وياليهتى  لكاندنى 

خه ناوچهزۆرى  دانيشتوانى  بهتايبهتى  نهكردووە،  دا  ت بهشدارييان  كوردستان  كانى كى 

كهرك له  كهركووك.  و  مانى  بهشدارييان سل زۆربهيان  كه  كورد  له  جگه  ووك 

خۆيان.   مهرامى  بۆ  م  به ههبووە،  ستيان  و هه ههمان  توركمانهكانيش  دانهكردبوو،  ت

چاالكييهكانيان  و  كار  كخستنى  ڕ ناوى  پ له  ڕاپرسييه،    ئهوان  لهو  نهكردن  بهشدارى  بۆ 

نابوو كه كى تايبهتييان پ كخراو ۆپاگهندەكردن دژى ئهو  ڕ ۆ    بۆ پ سهيه. توركمانهكانى  پ

ك له توركيا دەزانن، بۆيه ناش و ناكرێ   كهركووك لهو سهردەمهوە ئهو ناوچهيه به بهش

ت ۆسهى ڕاپرسی لهسهر دواڕۆژى بكر  .پ
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ۆسهى        پ ئهو  تهلهڕاستيدا  كخرابوو  ڕ و  ڕاپرسييه  شار  نى  ماقوو پياو  نيا 

بهشدارييانشارۆچكهكان و سهرۆك   داكردبوو. ڕاپرسييهكه    عهشيرەت و موختارەكان  ت

مدانهوەى ئهم رەدا     بريتى بوو لهوە راقى، يان به تورك؟! ل پرسيارە: دەتهوێ ببى به ع

ت، مامۆستا مهال "عهلى حاجى تۆفيق" ى خۆشب تهوە، قسهيهكى خوا ل ى كۆيهم بهبير د

زمانى مهالى گهو به  له سهرەتاى ههشتاكاندا  لكه  دەيگوت  امهوە.  گ بۆی  كۆيه  ه  رەى 

پرسياريان   كۆيه،  هاتووته  ليژنهيه  ئهو  (كات  وتوويهتى:  بيستووە  گهورەى  مهالى 

ى وتوون واديارە دەتانهوێ   مدا پ كردووە ئايا دەتهوێ بتدەينه عهرەب يان تورك؟) لهوە ل

كوردبه ناوچانهى  لهو  دەوێ؟  چيتان  ناپرسن  مان  ل بۆ  ئهگينا  بدەن!  كه شوومان  ستان 

بهشدارييان ل ر و دەڤهرى  دانيشتوانى  ناوچهى ههول ه ڕاپرسييهكه كردووە، بهتايبهتى له 

تهوە.  ن تى بريتانيا بم ر ماند كانه داوايان كردووە كوردستان له ژ ك لهو خه بادينان، بهش

به ش يان داواى كه واته كورد  لهو "ڕاپرسييه"،  نهكردووە  بهشدارييان  يان  وەی گشتى، 

كانى دى ههبووە داوايان كردووە وەى ئينگليزيان كردووە له كوردستمانه بهته خه ان. هه

وەكو   نهبوون  زۆر  كانه  خه ئهو  ڕادەى  م  به راق،  ع له  ك  بهش به  ت  بب وياليهتهكه 

دمۆن ت ئ دمۆندز) ئيدعا دەكات. لهوەدەچ ۆپاگهندانه (ئ وكردنهوەى ئهم جۆرە پ دز به ب

دوو ك  بهرد به  واپيشا  ويستوويهتى  يهكهميان   . ن بشك كوردەكانى نيشانه  كه  بدات  ن 

راق، ئينگليز ناچارى   ك له ع ته بهش تهكهيان بب وياليهتى موس خۆيان ڕازى بوون و

كوردە دۆستى  بدات  واپيشان  خۆى  ئهوەبووە  دووەمى  مهبهستى  كهچى  نهكردوون.   ،

بهرژەوە خزمهتكردنى  بۆ  تهرخانكردبوو  خۆى  تواناى  ههموو  تهكهى ههميشه  و نديى 

پت و وكۆمپانياكانى  ئاوات  لهگهڵ  بهرژەوەندييانه  ئهو  جاران  زۆر  كه  بريتانى،  ى  ۆ

ى   كدا له ناوەڕاستى سا   1964بهرژەوەندييهكانى گهلى كورد نهگونجاو بوون. له سيمينار

ئينستيتو له  ڕاشكاوى بهسترابوو  به  ناوەڕاست،  تى  ڕۆژهه به  تايبهت  ستراتيژى  كى 

تدارا راقى  دەسه ع سهردەمهى  ئهو  حكومهتى  له نى  حكومهت  "هيچ  نابووەوە  ه بهئاگا 

له   بكات  دى  كى  اليهن بهشداريكردنى  له  باس  ئهگهر  تهوە  ن بم لهسهركار  ناتوان  بهغدا 

 .نهوتى كهركووك"، مهبهستى مورد بووە

 

بهش     نهئهم  ئاكامى دارى  ڕاپرسييه،  لهو  كوردستان  كى  خه زۆرى  بهشى  كردنهى 

كوردستقانوو ۆى  ئهم بۆ  تهوە  دەب ل گهلى  نيى  ههيه.  تايبهتى  كى  بايهخ و  ان 

بنهماى     كوردستان لهسهر  دەكات  راق  ع هتى  دەو دامهزراندنهوەى  داواى  كه  ۆ  ئهم

دا له  بهشدارى  خۆى  كاتى  چونكه  ئارەزوومهندانه،  ككهوتنى  هته ڕ دەو ئهم  مهزراندنى 

تهكهيان خس راق. ئهگهر بنهكردووە و پرسى پ نهكراوە كه و ين تووەته سهر خاكى ع
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سهر  ته  بخر تا  كردووە  ى  مووس وياليهتى  لكاندنى  اليهنگيرى  سهردەمه  لهو  كورد 

اندۆم بۆ  راق و ڕيف هتى ع راق، داواكهى سهبارەت به دامهزرانهدنهوەى دەو هتى ع دەو

بهالى  دەستن ت.  دەكر تهماشا  تر  وەيهكى  به ش پاشهڕۆژى كوردستان،  منهوە يشانكردنى 

له   كوردستان  كى  له  زۆربهى خه بهشدارييان  راقهوە  ع هتى  دەو دامهزراندنى  سهرەتاى 

ئهم  دامهزراندنهوەى  داواى  دەتوان  ۆكه  ئهم بۆيه  نهكردووە،  هته  دەو ئهم  بنياتنانى 

دەست خۆى  ئايندەى  و  بكات  هته  دەيهوێدەو خۆى  چهشنهى  بهو  بكات   .نيشان 

 -------------------------------------------------------------- - 
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