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هیی نیمانسۆڕ خاك ینیو د ئه قه ك به هییدارچ دیه  
 ڵ گه  لهیۆ خی انهشگڕۆ شیفتار هڕت، تا باشتر  بناسی آه سته دوژمنهیو خواز پی ئازادیڤۆمر
 .ھان بكاتیر ج سه هو ل  ناوچهیر ئاست سه  لهیاسی سیانڕۆ گیآان ناغهۆ قیآان هییت بهیتا  رجه لومه هه
آوردستان   ارهیت، دشآ ده ژه دریبات  خهیت آاروانناس  باش نهی آه  دوژمنهی هی وه ته و نه ئه
 ی شهن آیتر وره ، گه هیواندا  ئهیی زه  بهی هیر ساژ  لهیشیه ئازادبوونیی وه ته ونه نیكزمیالینۆلۆآ

  و پالره  هی ر چوارمان هه رآهیك داگ هی یبر له  مه ئیت هی آه  آوردستان چوار دوژمنهیخاآ
  شهۆرب هه. بوون رانه رآهیم داگ  ئهینا  پشت و پهیوام رده به  اش بهی دونیتان ویآان انهییۆنامر
 یآۆناآ  ارهیت، دچكه بخور پاروو و چكه  ر به ت ههآر  آوردستان دهی خاآی ئازادبوونی رهآول
 یچوونۆروبی بیاوازیوشت و ج هڕن و خویت و ئایر داب و نه زمان و یاوازی و جیی وه ته ونهن
ن و یسۆ و داپڵ مهۆ به آیآردن و آوشتنۆالچ  و قهیت هی مهۆ آیساڕاسا و ی و ینگ رهه فه
ش  هییاریشۆم ه ئه  ارهید. یی وه ته  نهیاریشۆ هی دروستكردنۆآارن بۆك ه هی وه ته  نهیدآردنیساۆنیج
ت ام بی ن په سته خاوهیوندوو پی زی وه ته نهشتنه، ی گه و تڕ روباوهیه و بییت هی مهۆ آیآ هی اردهید
، انی ژۆبارتر ب  لهیكژۆڕشتن به دوای وگه ره به  ه مهۆ آیانڕۆ گیوا و ئاواتی هیت هیوا ته  نهیاریشۆه
 ۆگونجاو ب یر سه  چارهی وه نهیزۆپاشان د  كردن وهیچ وتن و ملكه  دواآهیآان هیۆه  به  ستكردنه هه
 ی فه لسه  فهین ك خاوهل موو گه هه. آردنۆالچ وتن و قه و دواآه  وه وسانه  چهیآان آوشنده رده ده
ت آار بخر  بهڵ مهۆ آیش  لهیآان ندامه و ئه  موو خانه ت ههآر ش ده هی فه لسه و فه  و بهیت هیۆ خیانیژ
دا  سته رده ژیكل ناو گه له.  انهییت هی مهۆو آ یت هیوا ته نه رآه و ئه  ئهیوآردن هی رگرتن و په  وهۆب

 ی هیما  تهب ز دهۆ سینانارهآ ت، بهبات بكر  خهیوت هڕ به ڵ كه تیی زه ز و بهۆ سیت آارناآر
 ی دواۆت بریبگ ھر ههیز و مۆ سیآان موو بواره ت ههآر ، دهی ئازادیآان نگاوه  ههیجكردنیفلیئ
 یرست زپه گه هڕ و یزمی فاشی آهۆری آوردا بیل ناو گه ه لهییموانپمن . زگاربوونڕ یآان ناغهۆق
ن یش ناتوان مهش دوژمنمان بن ئیوان تا ئه ن ههیانكردووییق ه دیرمه دوژمنانمان فت، ئب هه
 به انیستا ئیآان  ناوچهۆوه ب انهیهاتن  آوو تورك له  وهیآ هی وه ته نه. نی بخهڕ ھر بهی میآان نگاوه هه
 یت سته ر دهژ  ز دا له1258 یل بوون له ساۆغ آان مه تورآه. آردن هاتوونۆالچ  و قهیتوققا
آان  دا فارسه ژووهم م له  ارهیان شكاندووه، دییسالمی ئیت هو ان گرتووه و دهیدا بغدادۆالآۆه

 یرۆ زیآ هی ژماره  كرد آهیوا  هڕ م شه  ئهیآارۆان بوون، هیۆ خیی عهی شیب زهه  مهین خاوه
پاشان . 1520تا   ز هه1378 یله سا" ینلیئاق قو" ك  وه وه  بچووآهیایئاس  ونه آان بكه تورآه

. رآردیان داگی آه تهوه و و آوردستانه  ژانهڕ ز 1447تا   ز دا هه1404 یسا له" ینلیقو ره قه"
 به ییتاۆن و آ ربكهیستا داگ ئینبو سته ئه"  نهینت قوسته" ز دا  29. 05.1403. ان لهییآان توان تورآه

 یتا ره سه آان له تورآه. ن  دروستبكهی عوسمانلیت هو نن و دهآان بھ هینینت زهی بیت سته ده
. بژارد ان ههیۆ خۆسالمدا بی ئینیئا  ان لهیی سوننیب زهه وه مه انهی آه ته هو  دهیدروستكردن

 یب زهه ر به مه  سهیت هو  ز ده1524تا   هه1502 یش له سایآان آان فارسه  تورآهیدوا دوابه
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دا بوو، ی  تورك و فارسدا پهیوانن  لهیو سونن  عهیوان ش نی شهوه آ وآاته  دروستكرد، لهانی عهیش
 ی عوسمانلیت هو ده. وان تورك و فارس نیآان هڕ وان شه نیرداش شدا آورد بووه به نهی م به له
 ۆدا له آوردستاندا ب  دهیاتری زین شویو اتر ههیو زآرد   دهی شه اتر گهیهات ز تا ده هه
 ی خاآیورب  بهیآ هی وهش وه به آانه ده وت سه  حهیم آه هی ی وهیش له ن م آاره رآردن، ئهیداگ

ت و  رامه م ده  آهوژار   ههیك خه   لهی رانه باج و سه  ندانهڕر دۆوه و تورك ز  گرتهیآوردستان
ناو  بووه له ر نهۆژ زن و تویچ  و آاته تا ئه  آوردا ههیل  گهیت گبه نه  ند، له سته  دهی آوردیارانیجوت
و  وه، له ته اآراونهیر ج چهۆ و آج شتهی نیودایر فۆدوو ج   آورد بهیك دا، خهی آوردی مهۆآ

 یكارانست آورت و آر ژار و ده  ههینیر چ سه ان بهیۆ خیتر گهی آارڵودای فینیدا چ مانه رده سه
 یئاآام له  دراوهان پیآ هییو زه آانا پارچه  تورآهی هیر ساژ  لهآان هودایف  ارهیبووه، د دا ههشار و د

مان و تورك پ   آوردهیكمو   آهی هییو زه و پارچه ت ئهان آردبی تورآۆكدا آه برآار هه
 یپ  بهی عوسمانلیت هو  ده.ن آه مان دهیاریمانكردبن دۆب  ك آهر به آار رانبه ان بهیوه  تهشۆف ئه
ش  ته عهیر و شه آرد به زاندا ده ت نه اسهی سیژار  ههی آوردیل  گهڵ گه  لهیفتار هڕسالم ی ئیت عهیر شه
نه  گه آان ده ناغهۆ قی وه پاش ئه.  و زاریو ن زه  خاوهیودای فنیتر وره  بووه گهی عوسمانلیت هو ده
بووه   ههی گرنگیكۆڕ بابان یت هیرایدا م رهت، لب دا دهی په  ورده  ت ورده هییبوون شارستانج شتهین
 ز 1784دا له یمان سلی شاری دروستكردنیآات ت له بهیتا   آورد بهیك  خهیكردنت  هیشارستان   بهۆب
 و ێدۆ نی"خ مارفش" ك   وهی آوردیو آات دوو زانا ئه.  باباندایم پاشایبراهی ئی هیر ساژ  لهدا
 . آوردی مهۆ آیوارآردن نده خوۆبووه ب ان ههی باشیكۆڕمانكات   ههیند قشبه  نهی"دیخال والنه مه" 
وه  ته آراوه نه وه ر لهیچ آات بیسالما بووه هی ئیتر ر چهژ الآان له قه م تهاو رده خابن به م مه به

 ی داهاتی وه نه  سود بهبتوان   آهآان هیینیه ئاڕ روباوهیب  ر له ده به  وه نه بكه   زانستانهیآ هی قوتابخانه
سالم یان له ئی باشیك چ فارس سودیش چ عوسمانلیو آات تا ئه  ارهیت، دن هی مان بگه آه له گه
 یتر ر چهژ نا تورك لهكھپان لیۆ خۆان بیۆخ ربه  ئازاد و سهیكت هو ان دهی آه هیر رگرت هه وه

  اواز لهی جی گهڕ آورد دوو یت گبه نه   لهدا هند وه نم دا له عهی شیتر ر چهژ دا و فارس لهیسونن
تدا و چ  رههۆخ   آورد چ لهی نهیرۆند ز رچه  خوا، ههیشكردنیوآردن و ستا هی  پهۆبووه ب ئارادا هه

 ینانآار ه  بهۆگرت ب رده وه  له م هه ان لهی باشیكآان سود هیی بوون عوسمانلیباآوردا سونن  له
وه  نهجو ت ده رههۆ خیآان ر آورده رامبه به  قانه هش دیآان ران، فارسه ئیت هو ه دیآان دژ آورده

ردوو  ، ههی سوننی عوسمانلیت هو  دهیكردنیكاری تر و هاریكب زهه مه  رهۆ جیبوون  ههی انگهیب به
 آورد یل  گهۆون بندبو رمه ره وام زه رده وه، به ه"یند قشبه نه" و " یقادر" خوا به یشكردنی ستای گهڕ

ان ی ته اسهیم س ر ئهۆآان ز ت تورآه بهیتا ، بهیآد هی ینان دژه  دهیآار  چ فارس بهیآه چ عوسمانل
خان  شی هما  بنهی الوازآردنۆآرد ب ان دهیند قشبه  نهینگر هیك الم ناوه دهآاره  آورددا بهڵ گه له
آرد آه  ان دهیآان  جافهینگر هیك الم ردبوو، دهداآی ان پهیكت سته ده  وهدۆ نیخ مارفش  له  آه
 یخ عبدالقادرش" له ی قادری گهڕ ارهیداآردبوو، دی ان پهیكت سته ده  وه  جافهی"محمود پاشا" له
 ی ناوچه   له1077 ی، ساێردرژم سالم دهی ئیر غمبه پی وه نه  به  داوه آه  ههیر سه  وه ه"یالنی گه
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 یند قشبه  نهی گهڕ آردووه، یی دوایچۆبغداد آ  دا له1166ی و له ساكبووهیدا الن لهی له
بات   دهیناو" ند قشبه  نهیشا" آه آورد به" یند قشبه  نهید مه خ محهش " یم رده  سهۆوه ب تهڕ گه ده
ك ینز  له"  عارفانیهندوان "یشكۆ آردووه له آیی دوایچۆ آ1389كبووه و له یدا  له1317 یسا
 یاریشۆ هیوت هڕ   لهیرۆك زل  گهیكانیز  هیگاڕم دوو  ئه .ژراوهكستان نزبۆئ  ا له بوخاریشار
 ینانھید  بهۆ بیعه و سوننی شی گهڕك  ت وهبووب  ههیگ سود  آوردداوه نهیل  گهیت هیوا ته نه
ن و ین قادرآما هی الی وه آرد به مان دهیآد هی یت هیآدا دژا هیناو  آورد لهی مه ئازاد، ئیكت هو ده
 ی تریكچ سودی آورد هیت هیوا ته  نهی وه  بزووتنهیزآردنھله ب  مه جگه  ئهیند قشبه آمان نه هیال
 ترمان، ی  الآهیووخانڕ ۆن بیز آردووه ان بهیآ هیآان ال وام تورآه رده به.  آوردیل  گهۆبووه ب نه
 ی وه ئه  نه ان بگهیچ آامی هه ت آه نه سته  دهیرازوو  تهی تایاگرتنڕك  اخود وهی  وه
ان یردووال هه   لهیوام ئاگا رده به  هیۆت ب هی ان نهیت قه ره وآات تورك ده ن ئه دا بكهی ك پهت سته ده

 یم رده سه ماندا و له  قارهیحمود خ مه شی باوآی"دیع خ سهش " یم رده سه له  م آاره اره ئهیبووه، د
  شتهی ت آار گه نانه نداچوو، تهیق هی و یت هی و دژاید   داخ لهیناخ ر بهۆ جافدا زیحمود پاشا مه
   تورآهیر نه نویمانحمود پاشا له سل وآات مه ئه  آه" یق ره  و تهیتحادیئ" یپالن   آه بهی وه ئه
وا  نهی  نهی شارۆن ب زانبكهاگوڕ یوه تووش هییمانسل  د لهیع خ سهآان بووه ش هییق ره  و تهیتحادیئ

 1908یسا  لهوادا نهی  نهیرا م سه رده به ان لهآ هییتحادی ئیست ده تا به وه هه نه  دووربخهیمانه سلو ل
م   ئهۆب  ژن،ڕ  ئهیندداو خویع خ سه شیر سه ن بهشآ  زل ئهیكرد به تاشه  دواوه ، لهێآوژر ئهدا 

 یوام رده به  آان به ورآه تت،گر رده وه  هییدیم  حهی رهیل" 3000" جاف یحمود پاشا مه  آاره
آان و  هییوروپ  ئهیڕ وه شه هییسالمی ئیزا  غهیناو نگ به  جهیآان ره  بهۆچكردووه باپڕان یآورد

ان یآ هییو زه  ند پارچه آان چه شدا تورآه انهڕ م شه  ئهینجام ئه  كردووه لهان پین رمه ووس و ئهڕ
 یسا ان لهیۆ تاپیاسایآان  آان آردووه، تورآه هییآورد  ره هیشا ك عه ره ز و سهك ه ره  سهیارید

 یكمو  ته آه ببانداتی  دهی انهییو و پارچه زه  ئهی وه آان دروستكرد، به  آوردهۆ دا ب1858
. شتۆف آان ده هییآورد  هودایف   بهیرۆ زیك و زاریو وه زه شه هی گهڕم  ان لهیۆ خی نهیق استهڕ

شكرا  راندا دابه تورك و ئیت هو ردوو ده  ههیوانن  لهیھنن  ه بهژبوور له م  آوردستان ههیخاآ
ان له یۆ خیت سته  دهی ن ناوچه آه ر دهۆم  ماننامهی ون په آه كدهڕ  زهم دوو ه  ز ئه1639 یبوو سا

 یخاآ  اتر لهیداوه زانیو وام هه رده ان بهیردووال هه  نده رچه هه  وه، آه نه آه ادهیآوردستاندا ج
ر ۆآان ز وه آورده ژده  ههی ده  سهیكردنستپ  دهیتا ره سه له. ربكاتی داگیۆ خۆآوردستان ب

 یت سته  دهی هیاسر ژ وام له رده انكردووه تا بهیبات وه و خه ته  تورك بوونهینگار هر  بهیتووند به
 یت هیرای میم رده سه ت له هبیتا وه به ننهآاندا بم هیآورد  نهیرنشی میت سته ر دهژ انا و لهیۆ خیخود
 یۆ و خیڕ اپهڕ تورك یدژ  واندز آه هڕ یریم  ارهی، دواندز هڕ یریم" رهۆ آیپاشا"وه  انهرۆس

 یآان تداره سته  دههر هه ك بووه لهآ هی  رهۆ آی آه پاشای عوسمانلیڕ  شهۆآرد ب ئاماده
 یتوانی وه نه خابوونه  مهیڕ وپه شدا به وه   ئهڵ گه  بووه لهیۆ خی پخانهۆ تین و خاوه  مه رده وسه ئه
 ی تریآان ره هیشا عه   لهیداوا  رهۆ آیپاشا  ارهیووخا، دڕآان و   تورآهیت هیدژا  بدات بهیوام رده به
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وه  هیینگ ته هان بیس  آهیچ دا آهی آه نهیرنشی می وه  مانهیناوپ  ن له  بكهیكاریآورد آردبوو آه هار
 یآان هیی والیناو آان به ر آورده  آردبووه سهینی ئایر آارۆق ز ه دیعوسمانلچووبوون،  نه
س  رآه ن هه بدهڕوه جا آانه وته مزگه   هاندابوو آه لهیالآان دا مه چهو ناێند هه ت له نانه وه، ته سالمهیئ

 ٭ت  خهیال  مهتو آه  دهیق  تهی عوسمانلیت هو  دهیڕ  شهۆران بكات بۆ سیری میوانیپشت
  بووه آه ر نهیشنبۆڕت و  مهیبل  ندهو آات آورد ه تر ئهی، ئداوهی هڕم جا  ئهی انهیال و مه ووه لهكبآ هی

شت تا انھیج نھا به ته  ران و بهۆ سیریم  انكردهیر پشتۆ زیككان آات، خه نه  هی م قسه  بهڕ باوه
 یت هیوا ته  نهیآ هی وه هناو آوردا بزووتن له. ره هاتۆ آی پاشایت سته ده  بهییتاۆ آ1836 یسا
 ینیڕ اپهڕ یر فی آوردیك و خه مان آات ئه هه"  درخان پاشا ت به الده جه " یتا هاتن بووه هه نه
  آوردستاندایر ئاژ وه له كه آوردستان پی تریآان موو پارچه  ههی وه ستنه  و بهیر رتاسه سه

شكرابوو،   تورك و فارسدا بهیوانن  له وه شه دوو به  آوردستان آرابوو بهو آات ئه   آهآردبوو،
 ی هی و پارچه تا ئه ره ت سهو هی ت دهگر رده آان وه  فارسهیزھدا سود له بی آه نهیڕ اپهڕدرخان له  به
 یست رده ژی آه  پارچهیزگارآردنڕ ۆك ب هی بنكه   بكاتهێو زگار بكات و ئهڕآان   فارسهیست ردهژ

 ی دا سكه رهیز  جهیشار  آات و له  آورد دهیۆخ ربه  سهیكت هو ده ی هش  بانگه بدرخانتورك،
 ی آه شهڕۆگومان شوه، ب آاته ادهی تورك و فارس جیت سته ر دهژ  لهیۆدات خ ده لیۆ خی پاره

 ی"رزدان ش هی" كردن آهت ل انهیخ  شكاوه  بهیۆ آورد خیست ر ده سه له  وهمان ش ش ههیبدرخان
در  به، یووخانڕ ۆدرخان ب  بهی آه شكره له  آاته ران پشتده ئیت هو  دهیاویپ  تهب ده بدرخان یزاۆئام

 ینبو سته  ئهی وانه هڕ ۆوخ استهڕوه   فارسهیآان زهن ه هیال  لهێآر ر دهیستگ ت و دهشك خان ئه
وه  هبون سته ت، بدرخان له ئهنره تان دهۆ بیری میت سته ده  بهییتاۆآ ز1847 ین سا آه ده
  هییح سایآ هڕ  له گهێو شق له مهی دۆرن بنی ا پاشان دهیغارت له بوآر ده" ارناڤ "ی شاری وانه هڕ
 " ڵن سایند  چهیبوونڕ پهت  وه به ردخانه ت به الده  جهیدوا له. آات  دهیی دوایچۆ ز آ1868 یسا
 تورك و فارس یوه دژ تهآا سان دووپاتدهیش دڕۆ ز ش1880 یسا" یهر  نهی دهی خ عوبهش
 یۆخ ربه  سهیكت هو  دهیآات و داوا ده  ئازاد ههی آوردستانی ئا دهی خ عوبهمان آات ش هه

 ی آه شهڕۆش  وهو ت و لهربگر ران وه ئی هییزھو ب سان سود لهیت دو هی ش دهیو آات ئه آورد ده
  كخستبوو آهڕآانا  ووسهڕ ڵ  گه  لهیباش یآ هییند وهی خ پهوآات ش ئه  ارهیبكات، دست پ ده
ند  رچه ، ههی آوردیكت هو  دهیزراندن  دامهۆ بگرن بیخ پشت به شاندابووین آان به ووسهڕ
  بوو چونكه ان نهی پیڕ خ باوهم ش  بهدا، خ ئهش  ڵ گه ان لهی وه كبوونهی نزیو ر ههۆآان ز زهینگلیئ
 آورد یكت هو  دهیریبوو پشتگ نه  وه  ئهی آرد ئاماده  دهیس تورك و فاریریر پشتگۆز زینگلیئ

گووت  آورد ی ر دهش  ش بهیووسڕ و یزان  دهیوڕ   بهیزینگلی ئ دهی خ عوبهش  هیۆبكات، ب
 یور ر جهژ  آان له ووسهڕ  وه آه داخه م به ، بهیوڕ   بهگ  نهتست ر ببهش  پشت به باشتره

نادات ۆر ک خ ههش  ارهی شكا، دی آه شهڕۆ و ش دهی خ عوبهش  انكردهیدا پشتآان  فارسهی وه انهڕپا
 ی آه مانهیشتی نول   گهۆ بی آوردیكت هو  دهیآان وه  خهینانھید  بهۆت بب باتدا  ده وام له خه رده و به
ز و یلنگی تورك و فارس و ئیپالن  سان بهیوه د آاته شدهڕۆت و شڕ په ادهڕسان ی د1882 یسا
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روونه  نده سكه  ئهۆت پاشان بآر  دهڵنبوو سته  ئهی وانه هڕت ریگ ت و دهشك  دهی آه شهڕۆووس شڕ
 یت هینۆ چی وه انهگ  ارهید. تمر داخاندا ئه   لهێو آكه له  مهۆرووت پاشان بی  بهۆب  وهو له
 ییتاۆك  آند د چه  هآه ب  تره وره گه  وه ر لهۆ ز دهی خ عوبهدرخان و ش  بهیآان شهڕۆش
  ارهید. ترنایم و چ آان بده ووداوهڕ  ك لهنووسپ ره نھا سه ته  رآمه دا گه رهم من ل ت بهنربھپ

ز  1837 ینان سای بادیریك م ناو بردووه وه  آاندا له ناو آورده  لهیشی ترینیرنشیتورك دوو م
 ییتا تاهه  ههۆانداوه بی وه  ئهیال قه وتهو  ههیوام رده به  تورك به. ز1851 ی بابان سایت هیرایوه م
و  چ آات ئهیم ه  بهانبگرنیاڕانا یۆ خیآان رمانه ر فهژ وه و له نه مبكه آان آه  آوردهیت سته ده
ش ی خراپیزموون  ئهین ند خاوه رچه  آورد ههیل گه  ر چونكه سه  تهۆچ  نهۆ بیوام رده به  ان بهی رامه مه

 یك بكات، خه  گانه بۆ بیچ وام ملكه رده ستبدات و به ده  لهی آه  و خاآهیۆستووه خیوی ت نهبووب
و  ره آان به وه بواره زدهۆ نی ده  سهیتا ره سه انكردووه، لهیشڕۆان و شیوه دژیڕ اپهڕوام  رده آورد به
 یشۆروهیو بشت یۆڕ  دهیوار نده خوی تریكو ئاست ره  آورد بهیك  شتن خهیۆڕ  تر دهیكئامانج

 ی وه  ئهیش شمان بهۆروهیوه ب داخه به ر شتا ههم ه جاران، به  ك له نا وهه آار ده باشتر به
 1914 ۆ ب1913 یآان هله سا. دا ندانهڕم د  ئهیست ردهژ ن لهی آردووه آه آورداستان ئازاد بكه نه
  رپاآرد آه  بهیوسمانل عیت هو  دهی دژی پهوآگ   بهیكشڕۆش" ی بارزانیخ عبدالسالمش"
 یپرسراول" فیز مان نهس" وآات  ئه  وه آه تهنبستدا لان له موسیت سته ست دهیوی ده

 یآان  ناوچهۆت بد  خ ههت و شنشك  عبدالسالم دهی آه شهڕۆوا ش نهی نه  آان بوو له هییعوسمانل
وه  كهت و پب  دهۆ سمكیك ال هی وهما" ۆسمك" شوآاك یل ئاغایسماعی ئی الۆب" یۆخ"و " ماس سه"

  ن آه ده دهان پین نن و بهیب ووس دهڕ یكندار تمه اسهیند س ن و چه آه ا دهیووسڕ یردان سه
 ڵنبو سته ئه   لهی عالیدا باب م آاته ، لهی عوسمانلیت سته  دهیووخانڕ ۆن ب  آورد بكهیكاریهار
 چ  ییمردوو   چ بهیل عوسمانیت سته  دهیالۆت بنخ عبدالسالم بھ شیرچ آات هه رمان ده فه
 ۆوه ب تهر ت بگهو هی ك ده هی  ماوهیخ عبدالسالم دواش. تگر رده ت وه ن خهیوا باشتر ندوو ئهیز

  دات له ال ئه" نیچ نگه گه "یگوند  ك لهو گا شهڕ آات و له  دهۆسمك  لهیئاوارزان ما  بهیآان ناوچه
ت و خه خ عبدالسالم دهوآات آه ش و ئه بوو، شه  آه  گوندهین خاوه  آه" بدو  عهیفۆس " یما
وا له  نهی  نهی دا له شار14.12.1914وه له  آانه  تورآهیست ده دات بهی آات و ئه  دهیست ستبه ده
مان ۆ خیست ده آان به هرگب جه  ساته آمان باسكردووه آاره هییرچ ستا ههتا ئ هه. ن ده  ئهی دارهس

ن جار یند  چهیماشاآردن  تهی دواۆمیتمان ئبیوام توانیه ناوه، بهمانمانا هۆر خ سه بووه به
 ت،رگرتب وه  م خاك و ئاوه  ئهیكردنیزگارڕ ۆ باشمان بیآ هی ش و ئازار وانه ئها پ  وهیسات آاره
كرد،  پیست دا ده"ندرخا زاق به هبدول عه " یبردن وهڕ ر بهژ  لهیریشنبۆڕ یشڕۆدا شمان سا هه له
وام  رده به  هیۆت، بت ئازاد بت ناتوانب ر نهیشنبۆڕتا آورد  بوو هه وه  بهیڕ ر باوهۆزاق ز هبدول عه
 ی زمان  لهی باشیآ هییزا درخان شاره  آورد بووه، بهیل  گهیوارآردن نده خوۆب یال قه وتهو هه
 یزا وه شاره كهینز  اوه لهین ژ نده  له لهڵ ساشت  ههی  بووه ماوهدایزینگلی و ئینس ره  و فهیووسڕ
ر ژ زگار بكات لهڕبووه آه آوردستان  ز نهینگلیئ   بهیڕ ز باوهیرگ هه  هیۆزبووه بینگلی ئیت اسهیس
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 دا به 1906 یدرخان له سا بووه، به آان هه ووسهڕ  اتر بهی زیوایم ه  تورك و فارسدا بهیست ده
 ینھ نیشی ئاسایزگا  دهیآۆر دا آه سه"زوان پاشا هڕ " یتنكردن له آوش گوومان لیتاوان

وه  تهڕ گه  ده1910 یرابلس له سا  تهۆوه ب تهخر ت و دووردهآر ر دهیستگ آان بووه ده هییعوسمانل
ان یرۆ زیكن آاندا به ووسهڕ ڵ گه ت لهب وام ده رده شش بهۆوآو هه  سان لهید. ڵنبو سته  ئهۆب
  ن قوتابخانهیم آه هیز دا  24.11.1914وه له  آانه ناو آورده  نه  بخهیوار ندهآه خوت گر رده وهل
 "  هی م قوتابخانه وه ئه تهآر ه  شوکاك دیت سته ده ر به سه" یۆخ "یآان له شار ووسهڕ یوانیپشت به

 آورد ین، مندانگ نگ ده دا ئاهه آه  قوتابخانهی وه  آردنهیژۆڕم  آه هی  بووه له  ههیراندآخو" 29
 ی آوردیزمان  بوون و به  دهیووسڕ و ی آوردینیو نووس  وه ندنه خویردا ف هی م قوتابخانه له
زراند آه  دامه" یۆخ "ی له شاریشیآ هی  چاپخانه1913 یشتر له سادرخان پ به  ارهیند، دانخوی ده

دا یرسكۆنی مڵ گه شتر لهپ  بوو آه وه ئهزاق  هبدول  عهیآان  ئاواته.شا آیم وا رده ك به سای ماوه
 بگات و ئازاد یۆ خیآان وا و ئامانجهیوه به ه هییوار نده خوی گهڕ  آورد لهیل كردبوو آه گهیباس
ك ژۆڕام آه یند  وه نرا ئه هی گه نجام نه ئه  كانم بهڕمن و هاو  به  م آاره ر هاتوو ئه گه ت ئه هت، دب
 یی سته ردهژ وان بتوانن آوردستان له كووم ئه ت به مهیوار و بل نده خویكل هگ  تهب دهت آورد ددا
ناو  ش لهیدرخان  بهیآان  ئاواتهیر سهی  قهییایووسڕ یناوچوون له  خابن به مه  ارهین، د زگار بكهڕ
ن ایر ر سه بهۆآتۆ ئیشڕۆ شیا بوون به هاتنیووسڕ   آه لهی رهیشنبۆڕ  آورده  سته و ده چن ئه ده
ت آه ب ان دهیكآ هیزاق  هبدول وانه عه  لهڵنبو سته  ئهۆوه ب نهڕ گه ان دهیكند وت و ههش دهل

 یآ هی سهۆگا بڕ  م له ن، به آه  دهیوا نهی  نهی  دادگاآهی وانه هڕگرن و   دهیست ده  آان وه هییعوسمانل
و   وهۆكیكس بی سایمانی  پهیواد  لهیدیئ. كوژنی ت ده بكریی دادگای  وه ش ئهن پن  دادهۆب

 یخۆوه باروود ره بهۆآتۆ ئیشڕۆ شیآان سته ن ده هیال  لهۆكیكس بی سایآان  پالنهیئاشكرابوون
دا  آه ناوچه   لهیۆ خیآان  پالنهیانڕۆگ  كرد بهیست ز دهینگلیوه ئ هیداینگ هڕ ی دیآ هی وهش به  آه ناوچه
 یراق عیت ویكردنت دروسینا، پالنره نسا و تورك ده ره  فهیست ده  لهف   بهیوا نهی  نهیشار
 ییاكت   بهی آوردستانیورش بایآان  ناوچهی عوسمانلیت هو  دهی وه نگاربوونه ره به  وته نا و آهداه
   تورك لهینانره ده  وهۆز بینگلیئ  ارهیآان، د  آوردهیوانینا به پشتره ده  وهی عوسمانلیست ده له

رآووآدا  آه  بوو لهی هه   آهی مه آه  زهو ه به   آرد، چونكهدا آوردڵ گه  لهیرۆ زیآ هیۆآوردستاندا در
 یكل هه  نده رچه گژ تورآدا هه  آرد بهیآان  آورده و فۆ درین به  بوو به  نهی تورآیاونانڕ یتوانا

 ۆگ ب بووه نه زیگلنی ئۆر ب  ههی آه م قازانجه  ت، بهاوبنڕ آورد تورك له باشوردا  ۆباشبوو ب
 یمان سلی  ناوچه بووه له زینگلی ئیاسی سیر ه ر و دادو ونهآات نو  ئه  آه" لئۆر ن جهم"آورد، 

 آات تا بزان  باآور دهیكردان  سه1919 ی آردووه، سایمداندا آار  قارهیحمود  خ مه شڵ گه له
اتر یش زیو تن، ئه هو  دهیازین وه به آاته دهیآان تاق  آوردهیم ، آه ده هییان چیازیآان ن آورده
  هیی نیازڕز ینگلیت آه ئ  تورك دهیران  سهیال  تهچ ده  ستن، آه  تورك بووهیدات دژ اندهیهان
  وه زبنه ت پاشگهب آانتانداوه ده آورده  آه بهی نه و به ئه   هیۆت، بب باآوردا هه   لهی آوردیكت هو ده
 ینھا شكان  تورك تهیست به ت، مهآان داب آورده   بهی گفتیاستڕ ت بهب هن ش وهیتورآ  ارهی د،یل
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  آه هڕ آان شه  آوردهیوانیپشت  آان به ك تورآه تر  آاتیچیآان بووه و ه هیینانۆی یسوپاس
آردووه ۆالچ  قهیت آورد آرابیۆتا ب تاتوورآدا هه  ئهیر بهو س  هیر ساژ  تورك لهیدیوه ئ نه به ده
 یزۆ سین و دوایتاو هخ ش و به پالن ههۆ خی قسه  وام به رده  آورد بهی مهئ  هی وهم ش به
 یباشور   لهییكایمر  ئهیآان زهندا آه هامۆمی ئی خهۆم باروود ستاش لهن، ئیوتوو ت آه اسهیس

آمان  هی  آورد وانهی مهم آه ئ آه د دهوام و ئومیه رآردووه، بهیقامگ ان سهیۆ خیپ گهآوردستاندا ج
 ڵ گه مان لهۆ خیآان هییند وه رژه ت به اسهیس و به  قهیل ن به سهیت، بتوانرگرتب مان وهۆ خیابوردڕله 
 یل  گهی خوازیزگارڕ ی وه ك له بزووتنه هییاستڕن، یندا بگونجی  و سوپاآهییكایر هم  ئهیت اسهیس

 یھان ئازادی و جیرآ  دهیت اسهی سیكاری هار آورد بیل لماندووه آه گه  سهی وه آوردا ئه
  ارهی دیوڕگ  ت نهر ب شینگر هیت الب  آورد دهیل  ئاسا گه دهی خ عوبهت، شنست ناه ده به
 و ی ئاشتیرۆن آه خی وه  ئهیاریھانه خوازی جیت اسهی سیپان هڕۆر گ  سهیركا شیر مه ش ئهۆمیئ

ت، ستاب  وهدا آوردی مه ئیوانڕ  چاوهیرگا  دهم رده به له  انهیمكراسی دی ئازادیكانی و ژیندان ئاوه
ك   بزانن وه م خاك و ئاوه  ئهیرپرس به  ان بهیۆوه خ كهموو پ ا ههك آورد پیل گه  وام آهیه به
دات و  ده آوردستان لۆان بیا دك آورد پیل ش آه گهیھانیموو ج  ههۆ ب دوژمنان وۆان بیلماند سه

 آوردستاندا، ی باشوریرآردنی داگیآان نگاوه هه  وه له ستنه وه شست ده فای تورآیران رآهیدژ به داگ
ر  گه ئه  مهان ئاشكرا آرد آه ئی هییاستڕو  ت ئه وی وه ره ده  ت چ له وی وه ناوه   آورد  چ لهیك خه
، نیڕ ك باوه هیا كموو پ ت هه ویران رآهی داگیوا دژ ن ئهیب ك نه هی یاسی سیت هیژۆلۆیدیك ئا وه

؟ هییمانسۆڕ خاك ینیو ئه  د قه ك به هییدارن چ دمبپ ئاخ ده  
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