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  كامةران مةنتككامةران مةنتك ...  ... !!!!!!يي نو نويي هةريمةوة بؤ عرياقيك هةريمةوة بؤ عرياقيكلة حكومةيتلة حكومةيت   قاهريةوة بؤ شةرةم شيخ قاهريةوة بؤ شةرةم شيخييلة كؤنطرةلة كؤنطرة

  
   يةكةميبةش

uk.co.yahoo@kamaranmantik  
  يثَيشةك

 زؤر يانكار طؤرِِ، يةكةم جيهايني جةنطي بةتايبةتيش دوا،م بيستةي سةدةيلةسةرةتا 
 ي كةم دةروازةةينبةالي.  بؤ كورد رةخساي مَيذووييوارَيكطةورة هاتة ئاراوةو ب

 خةونة ي كار بؤ هَينانةدواين كة بت، بؤ هَيناية ثَيشةوةي جديانةيهةولَدانَيك
  يلي نةتوانرا وةكو ثَيويست سوود،بةالَم ئةو دةرفةتة! بكاتي خؤنةتةوةييةكاين

ن بةو راستةقينةية  ثَيويستة دا، مَيذووييششيةوةيةكونوةك بةخؤداضو! يوةربطري
 ئةو كاتة بة ثَيضةوانةو دذ بة  زهلَيزةكاينيندة كة هةرضةندة بةرذةو،بنَيني

  بةداخةوة لة ئاسيت، كوردستانيشي ناوخؤي بةرة، كورد دةكةوتةوةبةرذةونديةكاين
  !سةردةم و ئةو طؤِرانكارية طةورانة دا نةبوو

 ي بزاظثؤخستين سيظةر وةكو بةجنَيك بةكارهَينرا بؤ سِر كردن و لةثةل و ةمياين ث1920 يلة سالَ 
  يرةنطدانةوةيةك و يكوردينةتةوةي

 لةخةبات كردن و زياتر ثشت  بةردةوام يبي ئةوةكورد لة جيايت. ر ئةو بزاظةدا هةبووة لةسي زؤر نَيطةتيظانة
 ! بؤ بكةني كةوا هاوثةميانةكان شتَيكي ئةوة بةخشيةي لَيكردةوةو هةموو هيوايةك ثشيت، ببةسيتيبةخؤ

 لةثالَ ئةمةشدا ، بارةيةوة بالَودةكردةوةم ذةهراويان لةيثةيتا ثةيتا ثِروثاطةندة واتة هاثةميانةكان ،ئةوانيش
 و يناوضةكة بثارَيزيو ئاسايش ي ثَيويستة كورد ئارام بةسةركردة سياسية كوردةكانيان رادةطةيانديبةراشكاو
   !!! ضارةسةر دةكةني كورديورةكان خؤيان لة كؤنطرةو دانيشتنة نَيو دةولَةتيةكاندا بزاظطةدةولَةتة

  دةولَةيتيتيايدا دوا شَيوة ، قاهرية بةستراي كؤنطرة1921 ي واتة لةسالَ، سيظةريش بةسالََيك ثةمياينيدوا 
 يكة ثةيوةنديةك ، طرنط دةرضووير قاهريةدا دوو بِريايلة كؤنطرة طوتنة،شايةين.  لةسةر دراي بِرياري نويعرياق

  حوسَييني كوِرييةكةميان بِرياريان دا فةيسةلَ.  كوردستانةوة هةيةي كورد لة باشوريراستةوخؤيان بة كَيشة
 ي سياسدايةيتر سةرك خستيني ضرووك كردن و ثشت طوي كة ئةمةيان واتا، عرياقي مةككة بكةن بة ثاشايشةريف

 يدوةميان ثشت بةسنت بوو بة هَيز! عةرةيبي عرياقي كوردستان بوو لة دوو توَيي ئةو ثارضةيةيكوردو تواندنةوة
  ئامسايني هَيزي بةكارهَيناي كة ئةمةشيان واتاي، نوي عرياق كردن لة دةولَةيتي بؤ بةرطر بةريتاينئامساين
 ضونكة ،ةختةكان لة ضياية سي كوردكاين راثةِرينة سةركوتكردينو ي عرياق حكومةيتي بوو بؤ هاريكاربةريتاين

 يثشت بة هَيز بؤية دةبواية.  نةدةكراي ثي كوردي ضيايي شةِري عرياقيدامةزراو تازة يوةك ئاشكراية سوثا
 ، تؤث هاوَيذ بووي فةوجَيك، عرياقي سوثاي ئةوةش يةكةم فةوج   لةثالَي،ببةستر  بةريتاينئامساين
 تؤث هاوَيذ ي فةوجي بةثشتطري ئامسايني هَيز كةواتة! هةبووثَيشوويان لةمةشدا هةماتن مةبةسيتئاشكراية

.  كوردستان بدةني ثَيشمةرطةي كاريطةر لة هَيزي كوردستان باش بكوتنةوةو زةبر ضياسةختةكايندةيانتواين
  !!! ئةو بؤضوونةمان دةسةملَينن راسيت، ئةو مَيذوةشي دوارووداوةكاين

  طرنط بؤ دامةزراندينيك بوة بنةماية، قاهريةيا كؤنطرة كةو، ئةوةية، ئَيمة لَيرةدا مةبةستمانة بيلََينييةئةو 
 ئةمِرؤ هةموو حكومةتة يديارة لةو كاتةوةش تاوةكو رؤذطار.  ئَيستا لة ئارادايةي عرياق بةو شَيوةيةدةولَةيت

دوا .  كوردستان بوةي خاك كوردوبة عةرةب كردين سةرةكيان لةناوبرديني عرياق، ئاماجن يةكةكاينييةك لةدوا
 كة زياتر لة نيو ،هات كوردستان بة كؤتا  طوندةكاين بة ئةنفال و خاثووركردين ئةم ثِرؤسةيةشغةكايناقؤن
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 ئةمة جطة لة ، هةندةران بووني ئةو ذمارةيةش ئاوارةي و دوو هَيندة كورد بوونة قورباينيملوَين مرؤظ
  !!! كوردستاني ئابووري بنةماخاثووركردين

 ي خؤ هاوثةميانان ثشيت بةلََينةكاين كردينر لة دوو سالَ بة ضاوةِرواينكورد زيات، قاهريةي كؤنطرةيدوا 
 نةكرد كؤسث خباتة بةردةم ي واي ئةطةر هةر نةبَيت كارَيكياخود، بؤ ثاراستي ناوضةكةيلَيكردةوةوئاسايش

ئةمة . و كوردستان بوي خاكيدابةشكردنةوةينيازيان سةر لةنوكة ، هاوثةميانةكاني ئةو ثِرؤذةيةجَيبةجَيكردين
 لَيوةبطريَيت و لة ثَيناو ي ناوضةكة سوودي تر لة اليةن بزاظة ناسيوناليستةكايني كورد نةتةوايةيتيوايكرد هَيز
 ، لؤزان طرَيدرا ثةمياين1923 يلَتا لة سا!! ! توركة كةماليستةكاني لةوانة بزاظ، ئةواندا خبرَيتة طةِرمةرامةكاين

 و  كةمايلة سةورز بؤ توركي كوردستان كراو راشكاوانةش طلَؤثيضارةنووسكة تياتيدا راشكاوانة مامةلَة لةسةر 
  بةدواوة دةولَةتة ناوضةييةكاين، لةو مَيذوةش كوردي نةتةوة عرياق داطريسا بؤ جينؤ سايد كردينعةرةبةكاين

 مؤر كردوةو كةوتنيان دذ بة كورد لةطةلَ يةكتردام ثةمياننامةو رَي بةردةوا،عرياق و توركياو ئَيران و سوريا
  !!!ي كوردي بزاظ يةكيان كردوة بؤ لَيدان و لةناوبردينيهاريكار

   قاهريةوة بؤ شةرةم ئةلشَيخيلة كؤنطرة
 سةر يهاوينةهةوار ،شَيخئةلم  قاهرية لة شةرةي كؤنطرة هةشتا سالَ بةسةر زَيتر لة تَيثةِر بووينيئةمِرؤ دوا 

 ئةجمارةيان ، تر بؤ هةمان مةبةست طرَيدراي كؤنطرةيةك، ترسناك نَيو دةولَةيتي طؤِرانَيكي ميسر، دوايدةرياي
 ي بزاظ بؤ بضووك كردنةوةو دواتريش لَيداين، كرد عةرةيبماسيةيتؤ ديثلَ ثَيشِرةوايةيتيبةداخةوة كورد خؤ

 ،وة بةخؤوة طرت كوردستايني هةرَيمي ناو سالَة كة زياتر لة دوانزة!!! كوردستاني لةو ثارضة ئازادكراوةي،كورد
 عرياق  سةالمةيتي بؤ هَيشتنةوةيخؤي  تواناككورد ي ئةوةلة اليةينواتة ( (،  اليةنةوة نةبَيتم لة، طوتنةشايةين

ئةو كؤنطرةية وةك طةرجا ئة، قاهرية دةضَيتيخ لة كؤنطرةشَيئةل  ترةوة شةرةميلةزؤر روو) ) !!!خباتة كار
 عرياق  كايت و حكومةيتي ميسررة بؤ ديثلَؤماسيةيت طةوي بةسةركةوتنَيك!!!ي عرياق فةرمووي دةرةوةيوةزير

 دوانزة سالَ بةسةر يكة دوا!وَينرَيتةوة دةخي كوردي بزاظي ئةذنؤ شكَينانةيئةوا بة شكستَيك،لةقةلَةم بدرَيت
.  بةخؤيةوة نةديوةيضارةنووس ئامَيزرةش و  وا  كارةسايت، شكستية زؤرةكايني سةربار، راثةِرينووينتَيثةِرب
 قِرقةث و  طَيل كردوةو بةشَيكيان خؤيان يل، فريو بدةني ث طةيلي كورد بؤ ئةوة سياسةمتةداراين،داخيشة يجَيطة
 لة خؤيدا ي كة ئةمة خؤ، دةزانني طةورةي تريشيان بةسةركةوتنَيكي بةشَيك، دةكةنيتانة تةماشاس هةلَوَييب

  .. . ت سةنطرينةوةو هةلَوةستة كردن دةكاي زيندوو دوضار طةالينوخالََيكة
  ي كوردي سياسيخ و وتارشَيئةلشةرةم 

 ثؤست  طؤِرانكاريةكايني،هةلَيكي كورد نةتةوايةيتي ضارةنوس ئامَيزة لة بزاظيشةرةم شَيخ قؤناغَيك 
 هَيناوةتة ي مَيذوويي كورد و هةلَيك ئاماجنةكاين بؤ وةدةست هَينايني زَيِرين دةذمَيردريمؤدَيرنيتةيةو بة زةمةنَيك

 ي، لَيوةرطري نةك هةرتةنيا نةيتوانيوة وةكو ثَيويست سوودي كوردي سياساخةوة سةركردايةيت كة بةد،ئارا
 ي بةكار نةتةوايةيتةتيكاينرذةوةندية بنةِر بةيةوانة و كةسيةكاندا رَيك بة ثَيضة حزيببةلَكو لة ثَيناو بةرذةوندي

 كة لة ، وا بؤ كورد هةلَنةكةوتوةيدايةتيةكر ئةوةية تا ئَيستا سةرك، هةبَيتيئةمةش ئةطةر تاكة واتايةك. هَيناوة
 بةو ، و خَيراييداي زانياري مامةلَة كردن لةطةلَ كاتدا لة ضاخ! بةر ثرسياريةتية مَيذووييةكاندا بَيتئاسيت

ةو ئاواتة بضووكانةش بَيبةش بطرة ل ،اينرؤذ بة رؤذ كورد لة ئاواتة نةك طةورةك،ئةقلَيةتة كلَؤلَ وكيسةلَ ئاسايية
 كة ئةمةش ! بضووك دةكرَيتةوةي ثي كوردي كوردةوة كَيشة كة زَيتر لة دوازدة سالَة لة اليةن سةركردايةيتدةكات

 دنيادا رية خَيراكاين طؤِرانكا فراوانترو فراوانتر دةكاو لة ئاسيت،دا و ئةو بوارة رةخساي نويدابِرانةكة لةطةلَ دنيا
تة  بؤ، هةلَداوةي سةردذ بة ئةمريكاو هاوثةميانةكاين  والَتاين كة لة اليةني و سياسيانةيِرة رؤشنبريئةو شة!نية

 كة لةو قؤناغة هةستيارو ناسكةدا بؤ كورد ينيتةو لةطةلَ ئةو هةلةدا ناطوجن ثؤست مؤدَيري طرنطيتةنطذةيةك
   ئةوا ئةو ، لةطةلَ نةكاتي بؤية ئةطةر كورد زؤر بة ورياييةوة مامةلَة،رةخساوة

 ئةو ، ئةو طؤِرانكارية خَيرايانةدالة زةمةين.  كورد دةشكَيتةوة بةرذةوةنديةكايني دذيكطؤِرانانة زؤر بة نرسنا
بؤية .  داوةيكة تا ئَيستا بة فِريؤ يلةو كاتة زؤر كةمترة ي، لَيوةرطري سوود لةبةردةم كورد ماوة كة بتواينيكاتة
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 ئريادةيية  كورد نةكاوبةو يبينوس كورد ثَيويستة ضيتر بةو ئةذنؤ شلية طرةو لةسر ضارةلةسةر سةركردايةيت
 كة تاوةكو ئَيستا ، َيلََيتةوةي كورد طشيتي طؤِرانكاريةكانةوة و سةنطَيك بؤ راي نةخاتة دةست شةثؤلَيخؤ

 كورديش تا ئَيستا هةر  طشيتي راي خوا هةلَناطري ئةطةرض، بؤ نةكردوةي داوةو هيض حسَيبَيكي لة سفربةتةواوةيت
 يئةوة! بةلَكو تا ئَيستا وةكو ثَيويست نةخولقاوةي، بطَيري خؤيةك هةر نةيتوانيوة رؤلَن  لَيوةشاوةتةويئةوة
 ي ئةوة لة جيايت، بينيوةي كوردي سياسدايةيتر كة لة حيزبةكان و لةسةركي ئةو كةم و كوِريانة، داخيشةيجَيطا
 ي ورةييةك نةكردن و يبرسياريةيت هةست بة بةرثيزاندوةو دوضاريِرا تر دي هَيندة، بكاتةوةو وريا بَيتةوةيخةبةر
 بةلَكو ي، ثؤزةتيفانة بطَيريك رؤلََيو تةنانةت نةك هةر ناتواين داوةتة دةست شةثؤلَةكان يخؤ! كردوةيترسناك

 ضةند حزبَيك كردوةو بة  و ضةند اليةنَيكي تَيكةلَ بة هةلَةي خؤيبنوِرةتيةكة ناداو مةسةلةكةيبايةخيش ث
 جةخت يبؤية تا ئَيستا نةيتوانيوة ببَيتة هؤكارَيك! دةهَينَيتةوةي خؤ هةلَوَيستيةكاينيب ئةوان ثاساو بؤ هةلَةكاين

 يكة ئةمة كاريطةريةك!!! بؤ نةكرَيتيو هيض حيسابَيكيو رَيطا نةدا ضيتر بةو شَيوةية لة هاوكَيشةكاندا فت بكر
لَكو لة هةموو كؤِرو كؤبوونةوة  بة، هةر لةناوةوة نةكي، كوردي سياسيوتار يكردؤتة سةر سةنطي نَيطةتيفانة
 ي بةرامبةر حيسابَيكاليةنة ركابةرةكاين ،و بَينَيتة بةرضاوي بة لةرزؤك و الواز، و نَيو دةولَةتيةكانيشدايناوضةي

  .. .  بؤ نةكةنوةكو ثَيويسيت
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