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Ã ومانيتَيدانية كة زؤربةمان رووداوي زؤر كؤمنان بريدَيتةوة هةرضةندة بضووكيش بَيت كة
من بةشبةحالَي خؤم زؤر . دةطةرَيتةوة بؤ ضةندين سالَ لةمةوبةر بة تايبةيت سةردةمي مندالَي 

ناخؤش هةتا ماوم لةبريم ناضَيتةوة هةرضةندة هةولَيش دةدةم   رووداو هةية سا ئةطةر خؤش يان 
 . . . هةندَيكياين فةرامؤش بكةم و لة بريخؤمي ببةمةوة

ئةم رووداوةي كة بؤتاين  . بةآلم بَيهوودةيةو هةر ئةوةندةم زاين بروسكة ئاسا لة نامخدا سةرهةلَدةدا
 ساآلنبوو 10ئةو كاتة تةمةمن . 1963سالَي  سالَ لةمةوبةر واتا بؤ ئايب 40باسدةكةم دةطةرَيتةوة بؤ 

كة ئةو كاتة سةربة شاري ) ناوضةي طةرميان( ي سةرةتايي بووم لة ناحيةي قادركةرةم 3خوَيندكاري ثؤيل 
ثَيش ئةوةي بضمة سةر باسي رووداوةكة ثَيمباشة بؤ ئَيوةي  . بوو" كةركووك"طري هةميشةيي بابةطورطوري 
 . . . . تان بؤ بكةم" قادركةرةم"كي بةرَيز و خؤشةويست كورتةباسَي

يةكَيكة لةو شارؤضكة مَيذووييانةي ناوضةي طةرميان و ئةطةر حكومةتة شؤظَينيية يةك لة دواي * قادركةرةم
يةكةكاين عَيراق لَيطةرابان دةورَيكي زؤر زياتري دةبوو لة هةموو بوارةكاين سياسي، رؤشنبريي، كؤمةآليةيت 

ة هةموو ناوضةكاين سةنطاو و ضةمضمالَ دةبةستَيتةوة بة ناةوضةكاين دووزو ئةم شارؤضكةي.  هتد. . .  و
تاكو ثَيش . . . ضونكة لة ناوةراسيت هةردوو ناوضةكاين سةرةوةداية" عةزَيم"نةوجول تا دةطاتة دةشتايي 

 طوندي لة خؤ طرتبوو كة 96 قادركةرةم وةك ناحية 1988سالَي ئةنفالة شوومةكةي بةعس واتة سالَي 
كة سنووري ئةم ناوضةية لة باكوور تاكو طوندي خوَيلََين  ) جةباري، شَيخان، زةنطنة و بناري طل(هاتةكاين دَي

و مةملةحة و لةباشوورةوة تاكو طوندي ميلناسرو كاين قادرو ئاوباريك و لة خؤرئاوا تاكو طوندي باواو 
 . هتد. . . تةرجل و لة خؤرهةآلتةوة ناكو طوندي بةكرةطةرةو تووكن و

 لة رووي رؤشنبرييةوة قادركةرةم سةنتةري ثَيشكةوتن بووة بؤ منوونة لة سالَةكاين ضلةكان و ثةجناكاندا 
بووة كة شةهيدي **" باسةرة" ضةندين نووسراوو رؤذنامة لة قادركةرةم دةرضوون يةكَيك لةو رؤذنامانةي 

 . احيةي قادركةرةم بووةنةمر مامؤستا شاكر فةتاح سةرثةرشيت كردووة ئةو كاتةي بةرَيوةبةري ن

 جطة لةوةش ضةندين سياسةمتةدارو رؤشنبريي لَيهةلَكةوتووة كة ناسراون بة نيشتمانثةروةرو خزمةيت 
 1963و شَيخ حوسَيين براي كة لة سالَي *** زؤريان بة طةل و نيشتمان كردووة لةوانة شةهيدان شَيخ مارف

 .  دران و ضةندين شاعريو نووسةرو رؤشنبريي ديكة قارةماين ديكةي كوردا لة سَيدارة23بةعس لةطةلَ 

ثريي " لة رووي ئاينيشةوة ئةوةندة بةسة كة بزانني ئارامطةي زاناو رَينيشاندةري تةريقةيت قادري 
شَيخ حةسةين قةرةضَيواري بةرزجنيي لَيية، ثريي قةرةضَيوار شَيخَيكي خاوةن كةرامات و " قةرةضَيوار

بووة دةرويش و موريدي لة زؤر وآلتاين دونيا هةية و تاكو كودةتا شوومةكةي زانايةكي بةرزي موسوملانان 
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بةعس ساآلنة بةهةزاران دةهاتنة سةرداين ئةو شَيخة طةورةية لة وآلتاين ئَيران، توركيا، سوريا، 
 . هتد جطة لة كوردستان و عرياق. . . ئةفغانستان، هيندستان و ثاكستان و

رد بة هؤي ئةوةي قادركةرةم ناوةندي هةموو ئةو بزووتنةوانة بوو بة تايبةيت   وةك لةسةرةوة ئاماذةمان ثَيك
هةسيت بةرزي كوردايةيت و نيشتمانثةروةري هةموو حكومةتةكاين شؤظَيين عةرةب هةولَي بةردةواميان دةدا 

 بة بةآلم . . . تاكو قادركةرةم و ناوضةي طةرميان دةستةمؤ بكةن و هةسيت نةتةوايةيت خةلَكةكةي بكوذن
ثَيضةوانة تا دةهات خةلَكي طةرميان زياتر ثةرةي دةسةندو سةري شؤرنةدةكرد بؤ بةعس، بؤية هةركة بةعس 
هةسيت كرد كة ناتواينَ ئةو هةستة ثريؤزة بة ئاساين لة ناوببات ئيتر كةوتة طورز وةشاندين طةورة لةو 

راوة تاكو طةيشتة تةختكردن و ئةنفالة  جاران ناوضةي قادركةرةم سوتَينراوةو تاآلن ك5ناوضةية بؤ منوونة 
 طوندة تاآلن و ئةنفالكران، بةعس ئةوةندة داخي ناوضةي قادركةرةم و خةلَكةكةي 96بةدناوةكةو هةموو ئةو 

لة دلَدا بوو بة وَيرانكراويش لَيينةطةرا بةلَكو طةروترين مؤلَطاي سةربازي لة قادركةرةم دامةزراند تاكو  
 .  ضؤلَينةكرد2003 ئةثريلي 9و بؤطةين بةعس لة رووخاين رذَيمي شؤظَيين 

ضؤن درووستبووة ؟ " برا سةط برامت بَيمة ذوورةوة تامبكوذي" با بطةرَيينةوة سةر باسةكةمان و بزانني ئةو 
كة ئَيمةش هةر بة  " مام عةبدوآل" ئةمة طوتةي ثياوَيكي بةساآلضووي خةلَكي كوردستاين رؤذهةآلتة بة ناوي 

بانطمان دةكرد و دةروَيشَيكي ثريي قةرةضَيوار بوو، مام عةبدوآل هة لة قادركةرةم  " َيراينمام عةبدوآل ئ(
خزمةيت ئارامطةي ثريي دةكرد و ثياوَيكي دةست و دلَثاك و قسةخؤشو مةجليسي طةرم بوو تايبةت بؤ ئَيمةي 

 . ردمنداآلن كة زؤربةي كات لة دةوري كؤدةبووينةوة و طوَيمان بؤ قسة خؤشةكاين شلدةك

 و ثاش كودةتا شوومةكةي بةعسي 1963 سالَ لةمةوبةرو لة مانطي ئايب 40 وةك لة ثَيشةوة طومتان 
طؤربةطؤر كة تةنيا ضةند مانطَيكي بةسةردا تَيثةريبوو عةفلةقيةكان بة ثالَثشيت تانك و فرؤكةو جاشي 

و ناوضةكاين شَيخان و زةنطنةو درندةو بؤطةن هَيرشَيكي بةربآلوي كردة سةر قادركةرةم ****) حةرةس قةومي(
 جار بةتةواوي ئةو 5و ثاشان بؤ ) ئةوة دةستثَيكردين كاولكاري بةعس بوو بؤ طةرميان(جةباري و بناري طل 

لة راستيدا طةجنةكاين . . . ناوضةية وَيرانكرا، بةهةرحالَ لةو كاتةدا ئةو طوتةيةي سةرةوة هاتة كايةوة
ؤشيو ثَيكةنني باس دةكردو ئةو كاتة من مندالَ بووم و ئاسيت وشيارمي قادركةرةم ئةو رستةيةي سةرةوة بؤ خ

برينةدةكردة ئةوةي بتوامن ماناكةي بة ضاكي لَيكدةمةوة وةيلَ ثاشتر هةستم كرد كة ئةو رستةية ضةند   
كة هَيرشةكةي بةعس دةسيت ثَيكرد، لة بريمة كة ناوي ئامري ليواكةي كة سةرثةرشيت   . . . ثرماناو قوولَة

ي النةي ئةوساو ئيستاي هةتيوةكاين "حةوجية" بوو خةلَكي ناوضةي ) عةقيد خةليل(رشةكةي دةكرد ناوي هَي
نةبوو بةلَكو رَيطايةكي *****  قادركةرةم قريتاو–حةرةس قةومي و بةعس بوو، ئةوكاتة رَيطاي كةركووك 

َيدةثةري كة باخةكةش هي  دا ت" كوورة"سةخيت خؤلَ و دوورو درَيذ بوو، ئةو رَيطاية بة تةنيشت باخي  
بنةمالَةي ثريي قةرةضَيوار بوو لةو كاتةدا مام عةبدوآل لة باخةكةوة بة ثيادة بةرةو مالَةوة بؤ قادركةرةم 
دةطةرَيتةوة كة لة رَيطا ئؤتومبيلَيكي سةربازي كة ثردةبَيت لة حةرةس قةومي دةطةنة تةنيشت مام عةبدوآلو 

 . ئةويش تةنيا يةك وشةي عارةيب نةدةزاين****** ةلَ مام عةبدوالَ رادةوةسنت و دةستدةكةنة طفتوطؤ لةط
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خةلَكي طوندي  " حةمة سالَةح حاجي سةعيد " لةناو حةرةس قةوميةكاندا كابرايةك هةبوو بة ناوي  
قةرةضَيوار بوو ئةويش وةك ضاوساغ لةطةلَ حةرةس قةوميكاندا لة كةركووكةوة دَيت، لةو رؤذةوة ئةو 

كة مام عةبدوآل لة . ناوزةد كراو تا ئيستاش تا نةلََيي سالةجاش كةس نايناسَيت" لة جاشسا" كابراية بة 
ئةويش ) ) ئةرَي حةمة سالَةح ئةمانة ضي ئَيذن ؟؟( (عارةبةكان هيض تَيناطات لة سالة جاش دةثرسَيت و ئةلََي 

رةم، مام عةبدوآلش ئةلََي نا من لة  لة وةآلمدا ئةلََي ئةوانة ئَيذن وةرة سةركةوة با ثَيكةوة بضينةوة بؤ قادركة
لةم كاتةدا حةرةس قةوميكان هةر قسة ئةكةن و مام عةبدوآلش ديسان . . . طةلَ ئَيوة نايةم بة ثيادة دةرؤمةوة

لة سالة جاش دةثرسَي كة ئةم عارةبانة ضي ئَيذن ؟ سالةش دةلََي مام عةبدوآل ئةوة ئَيذن مةترسة ئَيمة براتني 
برا سةط برامت بَيمة ذوورةوة تا """" ينةوة ؟؟؟ مام عةبدوآل سةرَيكي بؤ دةلةقَيَين و دةلََي وةرة سةركةوة با بض

ضونكة مام عةبدوآل هةزار سةآلو لة طياين ثاكي ئةوانةي ضاك دةناسي كة لة هيض كات و """"""  مبكوذي
َيمةي دلَساف و تا ئيستاش زةمانَيكدا برا نةبوون بةلَكو لة ذَير ثةردةي برايةيت هةرضي نةشيا كرديان بة ئ

هةمان قةوان لَيدةدةن و خؤزطة ئةو رؤذة دةهات ئَيمةش وةك مام عةبدوآل ئةو برايانةمان بة ضاكي دةناسي و 
 . . . . . . .  انةمان نةدةنؤشي) مارو دووثشك(ضيتر ذةهري ئةو برا 

 فةخرةدين طةرمياين 
  ئةفريكا– كؤنطؤي دميوكرات 

 2003 ئايب 09 
 كيلؤمةتر و رووباري باسةرة بة ناو قادركةرةمدا 72ةم دةكوَيتة رؤذهةآليت شاري كةركووك بة قادركةر* 

 . دةروات و دةيكاتة دوو بةشةوة
رؤذنامةي باسةرة ثاش رووخاين بةعس ئيستا دووبارة لة كةركووك دةسيت كردووة بة دةرضوون كة ** 

ن ئيمتيازةو بةرَيز كاك جةليل كاكةوةيس مامؤستا و رؤشنبريي كورد بةرَيز فةلةكةدين كاكةيي خاوة 
 .  سةرنووسةرَييت

 لة طةلَ ثؤلَيك لة   1963شةهيداين نةمر شَيخ مارف و شَيخ حوسَين شَيخ عةبدولكةرمي بةرزجني سالَي ***
رؤلَة بة ئةمةكةكاين كوردستان لة كةركووك لة سَيدارة دران و لة طؤرستاين شَيخ حميةديين كةركووك نزيك   

شةهيد شَي مارف سةرؤك شارةواين كةركووك بوو شَيخ . ئيمام قاسم بة خاك سثَيردرانبة طةرةكي 
 . حوسَينيش ثارَيزةربوو

حةرةس قةومي كؤمةلَة درندةيةك بوون كة زؤربةيان خةلَكي حةوجيةو لة بةدووةكاين بياباين سةر  **** 
ةم درندانة سواري سةيارةي لؤري  ئ"  ثرضةكياين كرد بؤ طيان كورد 1963سنووري ئةردةن بوون بةعس سالَي 

واتا ئَيمة ) احنا البدو وين العدو؟(دةبوون و هؤسةيان دةكرد بة عارةيب، يةكَيك لة هؤسةكانيان دةيانطوت 
واتا ئَيمة عارةبني ) احنا العرب اهل الغرية ماخنلي اكراد هبا الديرة  (بةدووين كواين دوذمنان؟ يان دةيانطوت 

 هتد. . . . رد لةم وآلتة ناهَيلَني وو خةلَكي بة غريةتني و كو
 بةدوواوة قريتاو كرا ئةويش وةك زؤربة رَيطاكاين ديكةي 1973رَيطاي كةركووك قادركةرةم لة سالَي ***** 

 . كوردستان لةبةر خاتري كورد نةبوو بةلَكو تا بة ئاساين ناوضةكان داطري بكات
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ر خؤيةوة هةردةم شيعرةكاين شاعريو زاناي طةورةي مام عةبدوآل فارسيةكي ضاكي دةزاين بؤية لةبة ****** 
حافزي شريازي و طولستاين دةطوتةوة، مام عةبدولَآل زؤر قسةي نةستةق و خؤشي دةزاين بؤية ئَيمة رؤذانة 

 . ثاش طةرانةوة لة قوتاخبانة لةدةوري كؤدةبووينةوة
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