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 خیانەتى نەتەوەیی و نیشتیمانى بوو 6991ئاب  31

 
 

 عوسمان عەلی عومەر 

اب ئ 13سەرەات ئەمەوێ ئەوەبلێم هیچ پەخشاێن هیچ هۆنراوەیە هیچ پاساوێ انتواێت خیانەىت  

ساڵ  30بوو  3001 نەبووە بەلکو  3011ى ڵساهۆىش اتکى کورددا برسێتەوە چونکە ۆبی ەل 

وەک کوردێ اب ئینتامیى حزیىب لێ چبێتە دەر بەخیانەتیىک نیشتامیىن و نەتەوەیی دەزامن . بەرەلئیس تا 

گەر یەکیىت ئەوەى بکردایە هەر ، تمی ێ یەک پەلکێىش سوپاى دوژمن کرا ، خۆمش  ەلبەر ئەوەی

 .  چ گەورە چ چبوک ێب ،  خیانەت هەر خیانەتە.  دەزاىن بەخیانەمت

تەهنا کورد شەرى انوخۆى  اکرەسااتنەى بەسەر گەالن دێت ، هەر شەرى انوخۆ یەکیکە ەلو 

ک گەالىن پێشکەوتوى دونیاى ئەمرۆمان شەرى انوخۆاین تیدا ێزۆرکو ڵبەتێدا بەرپا نەبووە 

 3421-3311شەرى انوخۆى نەروجی   ەلوانە، و وڕ بەرپا بووە پێىى مژیووەکەاین ئەاین خەمە 

، شەرى  3241 – 3211ەل ئینگلرتا  (wares of the roeses الوردتنی) شەرى دووگوەلکە 
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، شەرى انوخۆى  3104 – 3114، شەرى ئایىن ەل فەرەنسا  3211 -3211ئۆننی ەل ژاپۆن 

خۆى و ان شەرى ، 3043 – 3031، شەرى انوخۆى رووسەاکن  3411 – 3413ئەمریاک 

ەاکىن ڵسا، شەرە انوخۆاکىن چنی  3042 – 3041، شەرى انوخۆى ئایرەلندا  3034ندا نەلی ف 

، شەرى انوخۆى  3010 - 3011، شەرى انوخۆى ئیس پانیا  3020 و 3021 و 3011 و 3044

شەرى انوخۆى *   4113 - 3004شەرى انوخۆى ئەفغانس تان    3001 - 3011لوبناىن 

  ..... 3004 -  3002و 3011 - 3011کوردس تان 

س بەت گەەلکەمانەوە پاش چەندین سال ی رۆژێىک مژیوویی بوو بەن  3004/  1/  30رۆژى 

س ندوقەاکىن دەنگدان  ىک کوردس تان بەخۆىش و جىل ئاالو والاوە چونە سەرڵخەەلچەوسانەوە 

دەوەلتە  کرا ەلالیەنێل ێب ەلعیاق و کوردس تان دا بکرێ و پشتیواىن  ژبرادىن ئازادڵهەو یەکەم 

 ىک زۆرى کردێتەزۆیرات زلهزیەاکن و ووالتە ئەوروپیەاکن ، ەلگەل ئەوەى کە یەکیىت ئەیزاىن پارىت 

فیفىت رازیبون و بە وامنان بۆیە سەرەجناىم فیفىت ێن نەیدەویست گرژى و ئالۆزى بکەویتە  بوو هەر

فوئاد مەعێوم ەل  م بە سەرۆاکیەىت اکک دکتۆرێهەرکهیرناو یەکەم حکومەىت ێ پ دواتر پەرەلمان 

 .   بەسەرۆاکیەىت جەوهر انمیق  بوو  3004ى /1و پەرەلمانیش ەل ەلمانگى  2/1/3004

ەلانوچەى  3002/ 4/1م ەل ێبل ک ئەتوامن ێبیتەل شەرى انوخۆى ئەجمارە وەک پیشمەرگەو عدد 

ىت نیشتامیىن کوردس تان بوو ، ێیەک گرو بلیسەکەى تەشەنەى کرد کە ەلژێر دەسەالىت  قەالدزە

کە اکىت خۆى ەلو انوچەیە بوون مولک و ( کورەاکىن حەسۆ میخان ) ەى بەرزاىن ڵبنەماهێزیىک 

ک و ماەل بەزۆر وەربگرنەوە بەالم هەڤاالىن خۆمان و ڵمو یان هەبووە بەنیازى وەرگرتنەوەى ئەو ڵ ما

ىک ئەوان نییەو ڵمو کە ئەوە ، وو ڕ  انکەن و چەند بەڵگەیەک ئەخەنە ڵقبوخەلىک انوچەکە لێیان 

وە ەلکوێ ێئ تەخت کراوە ئەى ئەواکتە  3040اکىت خۆىش بەزۆردارى داگیکراوە و قەالدزە ەلساىل 

بوون ، دواتر تەقە ەل کومیتەى یەکیىت ئەکەن و مام جوتیار شەهید دەێب و عەىل نەبیش 

بۆیە  ێ ،دەکرئەویش شەهید  کۆدەاکتەوەو پەالماراین ئەدەن و دواتر زێه و  دەێبەلودەڤەرە 

 .هەموواین ئەکوژرین  نپیشمەرگەاکن کونرتۆىل خۆاین ەلدەست ئەدەن ئەوانەى تەقەاین کردوو

جەانىب ماجمەالل ەلدەرەوەى ووالت بوو بەپەەل بروسکەیەکى انرد ەل ڕێگاى بیتەىل  ێبوەک ەلایدم 

" ەالم انوەرۆکەکەى ئەوە بوو بۆ اکک مەسعود زۆر ابش دەقەکەمی بی نەماوە ب ەشامەومەکتەىب 
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تاکى برااینەم ئەوەیە بە حیمکەت و عەقل و مەنتیق و همیەىت خۆت خبەیتە گەر بۆ ئەوەى 

. دوو سەرکردایەىت و م  کولینەوە ەل هەرێل ەلوانوچەیە زایتر تەشەنە باکت و لژینەیەکى  ێدلرێنەه 

ت ێب ک اتونبار ێکەس  ر کە هە ىن ئەوەش ئەدەمڵێبەووداوە و ڕ ینەوە ەلو ڵ کو ێل بۆ  ێپیکهبێرنس 

م همیەىت برا ڵێئەدووابرە " .... وە ێش  وەش بەهەمان ێئ الى خۆمانەوە زساى قورىس ئەدەم و 

زەاکىن پارىت ێه ، بەالم " ێبکرات زووە ئەو کیشەیە چارەسەرو مەحدود ، گەورەییت خبەیتە گەر 

ەرگەاکىن یەکیىت و بەمنونە گە گرتن و خاىل پشکننی داانن ەلزۆر شوین  بۆ گرتىن پیشمڕێکەوتنە 

م بۆ قەالچوالان ویس مت بە کەس نەزان دا برۆم بە سەایرەى وخۆمش ئەورۆژە بەنیازى چون بو 

هەس امتن کرد کە سەیتەرەاین داانوە زۆر لێیانەوە  ێئەوبەالم کە گەیش تینە نزیک ، سکراتریەت 

، ، بەالم زۆر قارەماىن  گەکەمان گۆرى و گەراینەو بەقوش تەپەدا تێپەرین ڕێنزیک نەبوین بۆیە 

و شەهید ریباز و چەندین پیشمەرگە  ڵساى هەمان  31/1وەک شەهید حەسەن کویس تاىن ەل 

 .  بەغەدرو فیل و خیانەت شەهیدکران

ئالۆزیەاکن ات دەهاتن زایتر ئەبوون هەرچەندە هەوىل زۆر درا بۆ چارەسەر  بەرە بەرە گرژى و

تیش ەلوالوە خۆى ساز ئەدا ات ێ یەک  هەرخۆى ساز ئەدا وکردن ەلالیەن یەکیىت بەالم پارىت 

 ێهەندابرەگااکىن یەکرت ەلانو شارو شارۆچکەاکندا ، پارتیش  رش کردنە سەرێه ادەى ڕ گەیش تە 

گاى رەواندزو ئەوانەى بەرووى هزیەاکىن یەکیىت دادەخست و ڕێگاى وەک کەس نەزان و ڕێ

شەرانەدا هزیەاکمنان ابال دەست  ەلو ێهەندەلانچار هزیەاکىن خۆشامن بەرەو رواین دەبونەوەو 

شوین ئەوان ، هەولییش وەک پایتەخىت حکومەىت هەرمی ەلژیر دەسەالىت  ێەلهەنددەبوون و 

ىى خۆى و منەىت کەىس نەدەزاىن  ەلگەل ئەوەى ێ سەرپ پارىت بەراى من کەوتبوە  . خۆمان بوو

اىن بەالم هەر ابوەرى بە مام جەالل و  ەلزۆر بوار و مناسەبەت دا یەکیىت بە هاوپەمیاىن خۆى دەز 

یەکیىت نەدەکرد ، من وەک پیشمەرگەیەک ئاگادارى ئەوەم چۆن قەانعەتیان بە مەسعود ابرزاىن 

فیەى س تەهاتنە خوارەوە ، پارىت کەوتبوە  ێجۆربە چ  و 3003کرد کە ابوەر هبێىن بە راپەریىن 

 .  ک ەلاکتەاکن دژاین بوونێاکت داىن سورچیەاکن بوو چونکە ێل ەلوانە  ێیەکحساابت 



 

4 

شەرەاکن ات دەهاتن توند تر دەبوون ەلزۆر شوینەاکن خۆمان ابال دەست بوین و پارىت پاش  

زاین کرد بەالم ئەجناىم شکست بوو بەداخەوە ێبەه هیىش زۆر  ێسدەرکردنیان ەل هەولی دوو 

 .  ندار بوونچەندین پیشمەرگەى قارەمان و فەرماندەى وەک فاقە مەمخورى شەهید وبری 

یەکیىت تەواو تەنگى بەپارىت هەلچىن بوو گەر ەل  3001ەلساىل  شەرەاکن درێژەاین کیشا و

ىک بەرفراوانیان کرد ێهیش  ى ئاب هێزەاکمنان ەلقۆىل رەواندز  31/34رۆژەکەى هەەلنەمب شەوى 

و تەاننەت توانیان شەقالوەو شاىخ سەفنی کۆنرتۆل بکەن و سەریی رەش کەوتە بەر مەترىس ، 

. ک و زاخۆو ئامیدى و حەوزى ابەلاکیەىت و جادەى هاملتۆىن بەدەس تەوە مابوو ۆدهپارىت تەهنا 

وچەیەش پاکبکرێتەوە ات ان الشەوە هزیەاکمنان پالىن ئەوەاین داانبوو کە ەلدیوى ئیانەوە ئەووەل

ئەواکت بەندە ەل هەولی ەلانو ..... هیشە و دەگاتەوە رەواندز بەالم بەداخەوە سەرکەوتونەبوین ەل

کخستنە هنینیەاکمنان کە پەیوەنداین ڕێ ى خۆمان و ڵبەهەو  بیتەلمی دەکرد و ییسکراتریەت اکر

س و لق و . ود ابرزاىن  و م مان خەرىق بیتەىل مەسعوبەجەانىب اکک کۆرسەتەوە هەبوو تواىن بو 

ێىک هیش یان هەبوایە یەکسەر زانیاریەاکمنان ڵ هەو سەابزیەاکنیان بکەین و هەر  انوچەو هزیە

ئەوەمان دوابرەکردەوە بەالم  ێچەندجارئەگەایند بەهزیەاکمنان و هیشەاکنیان پوچەل دەبووە ، 

وەى دەرچوو دەرچوو ئەوەى سەرەجنام ئەوانەى ئەواکرەاین دەکرد بۆمان دایرە کەشف ببون ئە

ى مانگ 43و  41زانیاراینەى هەمان بوو ەل  ىى ئەوێ بەپ .... تر ئاگادارنمی چیان لێبەسەرهات 

نیچی ابرزاىن و ئازادبەروارى بەانمەیەکى مەسعودەوە نیدرابوون بۆ بەغدا و داواى هاواکرى 

وەو وەعدى هاواکرى ئەویش بە ئیجاىب وەالىم دابونە، دام حسنی کردبوو سەسەرابزاین ەل 

ەل تۆپ و تەقەمەىن بەالم ەلالیەکى ترەوە ـچەک و فیشەک گول ێهەندپێدابوون سەرەات بە 

هێزەاکىن فەیەلىق یەک و پینج و هزیەاکىن گاردیی کۆمارى وەک قوات عدانن و هللا و ئەکرب و 

ى اتیبەىت پیادەو پۆش و لیوایەکێ زرى پیادەو لیوایەکى 10هزیەاکىن تۆپخانەى ئەو گاردانەو لیواى 

اتنک  111کە تەقدیر ئەکرا بە ، ىک اتنک ێزێه چەند یەکەیەکى تر کە انوەاکمن بی نەماوە ەلگەل 

دام و چەندین سى کورى سەق هزیى هەلیکۆپتەر بەسەرکردایەىت هامش سولتان و سەرپەرش ىت 

 ڵەلگەئەفسەرى پەل بەرزى سوپاى عیاق خرابونە ئیزنارەوە و چاوەرواىن تەنس یقى تەواو بوون 

امن دەگەیشت سەرەات ێپ ىى ئەو زانیاراینەى ێ بەپ و هەر  ێبکرپارىت ، کەچۆن واکەى هیشەکە 
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دژە بەالم بەهۆى ئەوەى هەولێر ەلانوچەى  ، ى ئاب هێرش بکەن 44ای  41برایر وابوو کە 

چونکە ، پشتیواىن هزیى ئاسامىن نەى دەویست هیش باکت  بەێبفرین بوو سوپاى عیاقیش 

و سوپاکەى  نەێبگەر ترىس هزیى ئاسامنییان ، پێشمەرگەاکىن یەکیىت دەانىس چۆن شەر دەکەن 

و ( محید رەمەزان العزاوى ) ئەوهیشانە بەسەرکردایەىت . ىک دى لوت دەشکێننەوە ێجار

و کەتیبەیەکى دەابابت بەسەرکردایەىت عقید رکن فالح 31ەیەلىق دوو لیواى پیادەى فەرماندەى ف

ى پیادە بەسەرکردایەىت حسنی عبد عىل و  24لیواى   حسن سابت و معید رکن نزار یونس و

 ( . اب املتولک) کردە سەرابزیەاین انو انبوو  هزیەاکىن گاردى کۆمارى و ئەو

کە قەانعەت بە ئەمریکیەاکن و تورکە هاوپەمیانەاکىن ، بوو  بەراى من پارىت ەلوە سەرکەوتوو 

بیانوەى کە ئیان و سوپاى پاسداران  باکت و چراى سەوز بۆ سوپاى عیاق داگیس ێنن بەو

رى پایتەخت زۆر بووەو مەترىس زۆرە کە کوردس تان بکەویتە ژیر ێەلهەول تەواجوداین 

دوژمىن سەرسەخىت ئیانیەاکن بوو ،  بەالم دەسەالتیان و پش تگیى یەکیىت ئەکەن و ئەمریاکش 

یە ( ىس ئاى ئەى ) شکدا هات ئەمریاکیەک بەو هەموو ێ بەم رەدا ئەواکت ئەو پرس یارەم ێل 

ەل  ێکەماس ىت دروس ىت مەسەەلاکن نەزانن ؟ ایهەر مەبەستیان بوو ڕ بەهزیە چۆن نەیتوانیوە 

  هەمیەنەى یەکیىت بدەن ووش یارى بکەنەوە ؟

مام جەالل خەلاکىن واى هەبوو کە زانیارى راست و دروس ىت بگەیەننە دەست بیگومان جەانىب 

ىت هیندە مامتنەى ێیەک ىک ەلسەر مجوجوىل پارىت ئەزاىن بەالم ئاای ێشت بۆیە یەکیىت هەموو 

 ڕییابوە؟ ای  هەێبهیناىن سوپاى بەعس یان  ىێپ بەهزیەاکىن خۆمان هەبووە کە تواانى شکست 

ویس ىت ێپ  دەێبکە ئەوە کردەوەیەکى مەحدود ، جەانىب ماجمەالل و فەرماندەو سەرکردەاکن وابووە 

   پ ک  هەیە ؟ ای جەانىب مام جەالل ئەوەندە مامتنەى بە ییتەهنا و تەهنا بە خۆراگر

ۆژى ڕ ؟ ئەم پرس یارانە  ێتتێپەرین  11انهێلن سوپاى بەعس هیىل  کە، ئەمریکیەاکن هەبووە 

 .   شکام ئەخولیتەوەێ م س تاش هەر ەل ێ ئ و  ى ئاب13

ر و بەاتیبەت ێهەول رش کرایە سەر ێه بەهاوەن و اکتیوشا  ێجارى ئاب چەند  13پێش 

دام کە ئاغاى سەبەبەراى من ئەو رۆژە چراى سەوز درا . سکراتریەت و مەکتەىب س یاىس 
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ر ێهەول انرسابوو هیرنایە سلامیىن و ەلویشەوە بۆ (   ير طم) دى کە الى خەلک بە ئاغاى ـەمەحم

م هیچ یەکەیەکى سوپاى پاسداران نە ێئەیل بۆ مژیوش . ەلویش قسە بە ئەمریکیەاکن بلێت 

یف و س  مەەلشەرەاکن بەشداراین کردووە جگە ەلو ابرەگااینەى عیالقات کە پارتیش هەیبو ەل 

بۆ پارىت  یبۆچک خۆى دینیتە پیش ێپرس یاررەدا ێل ر هەمان بوو ، ێهەول خوشامن ەل سلامیىن و 

ایرمەىت  ێببۆچى بۆ یەکیىت حەرام  ێوەربگرایرمەىت لۆجس ىت ەل توکیا و سوپاى بەعس  ێبحەالل 

کە پارىت و ، اکتەوەى ئەو هەوالانەمان زاىن  ەلو . ؟ ێبکرلۆجیس ىت ەل ئیان و بەپارەى خۆى 

ەلاکن بەشەو و رۆژ بەدایر بیتەەلاکمنانەوە تەێ ب رن  هەموو عدد ێهەول رىش سەر ێه بەعس بەنیازى 

دەرۆیش متەوە بۆالاین نەمش  ر بوون نەێهەول مناەلکەم ەلانو  ڵ ومابوین چەندین رۆژ بوو هەرچەندە 

ىل تەەلفۆمنان نەبوو نە مۆابیلیش هەبوو وەک ێه ابلیان چییە ؟ چونکە ئەواکتە  ڵ وحادەزاىن 

کامنەوە خزیانەکەم تەەلفۆىن ێدۆست ى ڵماتەەلفۆىن ک ەلێجارس تا تەهنا ەلو رۆژە شومەدا چەند ێ ئ 

 بۆکردم کە ەلانو سکراتریەت دەرمچ و خۆم دەرابزکەم  چونکە ئەاینزاىن ەل هەر چوارالوە دەورە

 ڵەلگەکە دەرچووم ، سکراتریەتە  ش تا هیۆخان ەلانوێ ه منیش وەالمم ئەدایەوە ئەموت ، دراوین 

هیۆ هەمومی   دادەییگەو دەفتەرەاکىن بروسکە بەئاگادارڵبەئەوان دەردەمچ و بەفیعىل ات هەموو 

تەهنا خۆم نەبوم بەلکو  گومان بەندە هەرێب سواتند و هەندى ەلو بیتەالنەى کەهاتبونەوە المان 

کەوە بوین ەلگەل ئەو عدد بیتەالنەى ئەهاتنە المان ئەمان شاکندن و ێپ وەس تاعبدول و فاروق 

وەرنەگریت ، ێل کیان ێ سودیساییەاکنەوە بۆ ئەوەى پارىت هیچ ئەمان خستنە بیى پ  کامن ئەدان وێت 

قسەاین  ێهەندتەهنا بیتەەلکەى خۆمان مابوو ، زۆرجار کە مام جەالل دەهاتە خەت بۆقسەکردن 

جەانىب ، تەەلوە ێ ب گەى ڕێەلبکەم  ڵەلگەەلگەل دەکرد و دواتر ابنگى منیان دەکرد کە قسەى 

هەوال " ر نەگیا بوو ێهەول ش تا ێ ه ى ئابدا کە  13رۆژى کردم ەل ڵەلگەماجمەالل چەندجار قسەى 

ش تا بەردەوامن ێ ه منیش بە ووردى ئاگادارم دەکردەوە کە شەرەاکن ، و دەنگو ابسەاکىن لێ پرس می 

ر ێهەول بەالم نەگەیش تونەتە انو ،  ەلهزیەاکمنان پاشەکشەاین کردووە ەلشوینەاکىن خۆاین ێهەندو 

 ێتنەب اکک بورهان  دەنگیان نەماوە  تەهنا ئەوەى اکک کۆرسەت وتەىل جەهبەاکن ێ ب  ێهەند

 و  اکک کۆرسەتییفەرموى ئاگادار.  ئەدەێنن ڵامهەوا ێکهەند خەت وسەر  ماوەماوە دینە

ىک ێجار"  کە ئەمریکیەاکن بەفرۆکە ەل سوپاکەى بەعس ئەدەن  ، سەرجەم فەرماندەاکن بکەنەوە
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دەنگوابسەاکىن پرىس منیش ، و قسەى ەلگەل کردمەوە بەیتەل دەوروبەرى نیوەرۆ بو بە تر هەر 

رەى ێبەگوم راگەیەنرا بوو ەلگەل هەواەلاکىن بیتەىل اکک کۆرسەت وومت ێپ تەىل چبوک ێ ب ئەوەى بە 

هیش تا نەگەیش تونەتە الى ( عىل مشارف احلى العسکرى ) ووت  ىێپ زانیاریەاکن  بەعەرەىب ئەوەم 

شەریش الى  ئەجنومەىن وەزیرانە ەلگەل فەرماندەاکن وش تا ەل ێ ه اکک کۆرسەت  پەرەلمان و

گەر بەهەەلدا نەچومب قسەىش ەلگەل  کراێبەلوالیەشەوە پیرشەوى  ێدەچێپ قوش تەپە هەرماوە 

راگەایندبوو کەخۆاین ئمیەاین دابوو  ىێپ زانیاراینەى ئمیەاین  اکک کۆرسەت کرد بوو هەمان ئەو

بەالم منیش بە اکک ئاکۆى هاواکرم ووت کە دواتر راست بوو فرۆکەاین بەاکرهێنا ..... 

راس پادەکەى ئەوم گەایند بەاکک کۆرسەت و  فەرماندەاکن بەالم  ڵڵبەلقەالچوالان بوو بە مام 

نىک تراین داوە نەک ێ ەلشوبەفرۆکە "  ێتئەش ێل قامچ  ێدئەو  ێدیشمن پش مت "  ڵێببەمام  

 2ىب اکک کۆرسەت نزیکەى اکتژمی بۆ مژیوو زۆربەى فەرماندەاکن و جەان.... سوپاى هیشکەر 

، زەاکىن سکراتریەت و دەوروبەرى کرایەوە ێه وارە بوو هاتنەوە انو سکراتریەت و ئاگادارى ێئ ى 

گەى ڕێزەاکىن تر ێه و زەاکىن اکک بورهان سەعید سۆىف ێبەه مە ێئ کە اکر ەلاکر ترازاوە و 

ەلو فەرماندانە ئەاین ووت ەلانو  ێهەندبەالم  ،  ابدەوامان اتمنی کردوە بۆ دەرابز بوون

الشەوە ەلپش تەوەى سکراتریەت دەاببەاکن وەل. نی و شەر ئەکەین ێدائەمەزرسکراتریەت 

گەى مەس یفیشەوە ئەوەى ئاگادارمب ڕێیەاکىن خۆمانەوەو ەلسەر اببەرەن تۆپیان ئەان وبەدەرکەوتبو 

نە انو ێ ب یان دا ڵ ەو هەلدەرگاى دووەىم سکراتریەت چەند سەایرەیەکى میک زەمیىن  ێجار

یان دان ، دواتر ێ ل بەالم هزیەاکمنان زۆر بوتوندى ، کراوە ڵچو   بووزاىنوااین  ، سکراتریەت

گەیەى ڕێمەش بەنیاز بوین بەو ێئ وارە خۆکۆکرایەوە بۆ دەرچون ێئ دەقەی  11و  1نزیکەى اکتژمی 

نەوە تەقە ێ شو ێكەلهەندشەوە دەرچون بەالم ێ ەلپ ئەوان ، کورسەت داینابوو دەرچنی ک اک

جادەى نەخۆشخانەى ەلدایک بوون  بۆیە گەراینەوە انو سکراتریەت ەلسەر، زەاکمنان کرا ێەله 

ابىن ئەوماالنەى دەوروبەرەوە  ووىداو ەل سەرڕ ک ەلهزیەاکمنان ێبەش   ڵەلگەشەرى دەس تەویەخە 

هیوخان دوو م ڵێئەرش ئەکرایە سەرمان و بۆ مژیووش ئەوە ێه شەوەى سکراتریەت ێ پ و دەرگاى 

چونکە دەیوت ،  کەن ییپیشمەرگە چووبونە بنباىل ات بەزۆر سوارى سەایرەکەى بکەن و دەرابز

 .رە انمچە دەرەوە ێل 
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بەالم  ، ئمیەش ەلدواى ئەو دەرابز بوین بۆ ئەوبەرى سکراتریەت دەقە  11و  1 نزیکەى اکتژمێر 

تەواو : م وت ێپ کردو  ۆئاکمی  ەلاکک هەر تەقەمان لێدەکرا گوێامن نەدایە و بۆ دواجار خواحافزی

ک داو شاکندمان و دەرچوین ێت تەەلکەى خۆمامنان ێ ب ئەواکت . انتواننی چیرت پەیوەندى بکەین 

بوو  ڵەلگەر بووم ئەوانیشم ێهەول شمەرگە بەحومکى ئەوەى شارەزاى انو ێ پ ىک ێبرادەرچەند  ڵەلگە

ک ەلسەرابنەاکنەوە تەقەاین لێدەکردین و ئمیەش پیشمەرگانە خۆمان ێکۆالن بەالم ئەچوینە هەر 

ک هیۆخان و حامییەاکىن توىش شەرەتەقەى دەس تەو یەخەبوون  ات ێجاردەپاراست و چەند 

ێىک ڵ مازگارى بوو ەلیەک دابراین من و ئەو برادەرانە سەرەات خۆمان کواتیە ڕ دواجار هیۆخانیش 

دا ێپ ە دۆس تەى کە پیشرت ئاماژەم ڵئەوماخۆمان گەایندە  ک بووێجۆرسورچى و دواتر بەهەر 

کە ەلسکراتریەت و ژورەکەى جەانىب مام جەالل بوو ، گەانمەاکن ڵبەزۆربەى ئەرش یف و . بوو 

خ جەنگى و ێش  اکک دکتۆر فوئاد و اکک ئارازى  ێرۆژ چەند ییزانیارەاکمن دوا ىێبەپ . سوتیرنا 

 .  یابوونبرادەران ەلالیەن پارتیەوە گەل  ێکهەند

زەاکىن پارىت خۆم و ێه کخستنەاکمنانەوە بە ئۆتۆمبیل بەانو ڕێ گەى ڕێەل 3001/ 4/0رۆژى  

شەوە بەرەو ێ ەلودەرچوین بەرەو کۆیەو  کخزیانەکەم و ئەوبرادەرانە بەچەند سەایرەیە ڵ وادمن

  . بۆ رۆژەکەى تر گەیش متەوە قەالچوالان، اەلکەم بیىن دمن و ڵماهەر ئەوەندە ،  رانیە

 Assistant secretary of stats for (David welch)ەلواکت و سەرەدەمەدا داڤید ویلش

near     eastern affairs   ایریدەرى وەزارەىت دەرەوە بۆ اکروابرى رۆژهەالىت انوین ) واتە (

ىى نەدایە ێ گوئەوەش  ڵەلگەبەالم ، کرد دەکە زۆر دۆس تایەىت ماجمەالىل ، (  الادانالرشق 

 .کەوە ێپ زەاکىن عیاق و پارىت ێه داوااکریەاکىن مام بۆ نەهیشتىن جوالىن 

ەلوالشەوە خۆاین  ، بەعس بەردەوام بوون ات گەیشتنە کۆیەو و بەرە بەرە هیشەاکىن پارىت 

بەرەنگاریەکى واىش ەلگەل . قۆەلوە  ێەلدووسرش کردنە سەر رانیەو چوارقورنە ێه ئامادە دەکرد بۆ 

درەنگانێک دایر بوو پارىت و بەعس خۆاین کردبو بەسلامیىن دا ، انچار  جنام شەوئەا سەر نەدەکر 

شەوەکەى ، مەش خۆمان کۆکردەوە و ەلگەل جەانىب مام جەالل ەل قەالچوالان دەرچوین و ێئ 

پشومان داو انن و خواردمنان خوارد و  ێکەم . هەر بەڕێگاوە بوین بەایىن گەیش تینە شاانخىس 
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ێ ڵزەکەوتنی بەرەو ابنە و ەلویشەوە بۆسەردەشت و دواتر قامسەرەش و دواتر  ێبەر الى ئیوارە

 . دان زۆر ماندوو شەکەت و هیالک بووینڵهەجیگیبوین و دەس امتن کرد بەخەمیە  ێەلوو 

ئمیە ماجەالننی ئیس پامتان کرد کە : سەرەراى ئەو هەموو انخۆش یەش ەلانو خۆماندا ئەمان ووت 

و انوزەنگ و  ڵێزەىک زۆریشامن بەدواوە بوو ەل قامسەرەش و نۆاکن و ێک ڵ خە.  زەوى خرە 

 ،  هتد..... بوون و خوا پیداوانیش ەل شارەاکىن سەردەشت و ابنەو نەغەدەو  ێنیش تەجشیىن 

ى ڵهەو ەلوانەى پاس پۆرىت ووالاتنیان هەبوو  ێهەندم ڵێئەبۆ مژیووش . دەبوون  ێنیش تەج

ن بۆ اتزەکردنەوە ای ڤزیە وەرگرتن ەل سەفارەىت ئەو ووالاتنەى لێىى رن بۆاتراێبین کە ، ئەوەاین ئەدا 

ىت ێیەک وا ئەزانن : بەالم جەانىب مام زۆر بەخراپىى لێیان تورە بوو ،  فەرمووى . نیش تەجنی 

ویس ىت ێپ ش ێپ کە هاتۆتە ێابرودۆخ کردووە ئەوە  ڵبەئاش بەاتى ڵئاش بەاتىت ێیەک ئەاکت ،  ڵئاش بەات

  . ىک رەشەو ئەرەویتەوەێهەورە بە خۆراگرى و وورە هەی

 Robert) ىى ئەو رۆبیت پیلییرتۆێ ەلج اکىت دیڤید ویلش اکرى تەواو بوو  ڵێزەپاش گەیشتنە 

plelltreau)   دانرابوو و یەکدوجار پیشرت قسەى ەلگەال کردبوو ئەجمارەاین جەانىب بەتەەلفۆنە

یتەکەى ئەمحەد چەەلىب قسەى ەلگەل کرد دایر بوو ئەوەى خۆمان زۆرابش نەبوو ، گەلیی تەل ەس

ى خۆش بوو هەردواى ئەوە ڵدەل ئەمریکیەاکن کرد ، دواى گفتوگۆ تەەلفۆنیەکە مام زۆر 

یەک دوورۆژ  ڵێەلزەن بۆالى ێب بروسکەیەکى انرد بۆ هەموو فەرماندەو سەرکردەاکن ، کە 

رش کردنە ێه کخرانەوەو پالن دانرا بۆ ڕێ ێەلونوهزیەاکن سەر ،  کوبونەوەى گەورە کرا و

مە ێئ سەرپارىت و گەرانەوە بۆ کوردس تان ەلبەرئەوەى قسەکردنەکەى ماجمەالل ەلنزیک خەمیەکەى 

بوو خۆىش بەدەنگى بەرز قسەى ەلگەل دەکرد بەحکوىم تیگەیشتمن ەل قسەاکىن کە بەئینگلزیى 

کرا بۆ ڵهەىت ێیەک کە چراى سەوز بۆ ، ینەوە و ئەوەى حاىل بووم ێ دەگەرکە بەمزوانە ، دەیکرد 

بەرپرىس ئیاىن کەوت و  ێبەهەندک ەلنزیک سەردەشت جەانىب چاوى ێرۆژئەواکرە دواى 

یەکیىت ەلو  ڵەلگەکردن ، دایربوو مەسەەلى تەنس یق و هاواکرى لۆجیس ىت بوو  ڵەلگەکوبونەوەى 

 ێوەربگردام و تورک سەەلهاواکرى  ێببۆ پارىت حەالل ـ بۆ ، دا ێپ شەوە ئاماژەم ێ ەلپ اکرە وەک 

ەلى تۆپ و ـچەکى سوک و فیشەک و گولێ هەندبەپارەى خۆى  ێبىت حەرام ێیەک بۆ ـ بۆ 

 .اکتیوشا ەل ئیان نەکریت بۆ سەرکەوتىن 
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دواى یەک دوو رۆژ نیشانەاکىن هاواکرى ئیانیەاکن بەدایرکەوت و هزیەاکن پیداویس ىت خۆاین  

و رانیە  ێرش کرایە سەر قەالدزێه و گەرانەوە میحوەرەاکىن خۆاین سەرەات  وەرگرت

د وەمتان و زۆربەى ەمەبەسەرکردایەىت اکک مس تەفاى س ید قادر و اکک حمسن ابیز و اکک حم

زەاکىن پارىت شکستیان خواردوو ، شەوى دواتر ێه فەرماندەاکىن انوچەکە و ەلماوەیەکى زۆرکەم 

انیەو ەلماىل ئاکۆى عەابس ئاغا میوان بوین و هەر ئەوشەوە ڕ جەانىب ماجمەالل هاتینە  ڵەلگە

خواست بۆ چاوپیکەوتىن خزیان و مناەلاکمن کە ەلرانیە بوون ڕێوشویىن ئەوەم بۆداانن ێل روخەس مت 

کە بنی بۆالم ەلزەلێ چونکە هیش تا وەزعەاکن روون نەبوون و پارىت هیىش پیچەوانەى ئەکرد بۆ 

ش تا سلامیىن ەلژیر رەمحەىت جامانە سورەاکن بوو ، ەلو ێ ه بەالم  دزێقەالتنەوەى رانیە و گر 

 .  کە ەلسلامیىن  بوون زۆر سواکیەىت اکرى انشایس تەاین دەرحەق سلامیىن ئەجنام دابوو، ماوەیەى 

ىت ىک تۆمکە بەسەرکردایەێهزیەلهزیەاکمنان ەلمیحوەرى سەیران بەند و  ێهەندبەگویرەى زانیارى 

اکک غەریب سەعید و اکک حەمەسور دوش یواىن و تۆفیق اکىن وەمتاىن چەند سەر تیپ و 

ش ەل ەیەک تەەلوە ، هەرێ بەب ى خەەلاکن ڵدۆ توانیان بگەنەوە انوچەى سورداش  پیشمەرگەوە

رش کردنەوە سەر ێه کیان بۆ دایرى کرابوو بۆ ێ میحوەرس و مەکتەىب عەسکەرى .  ئەنداماىن م 

کردنەوەى ەل چنگى پارىت ، شەرى قورس ەلدەوروبەرى قەالچوالان کرابوو ،  سلامیىن و رزگار

گاى دواکن خەەلاکن ئەجنام درا  ڕێىک قورس ەلسەر ێشەر...... اونرا ڕ پارىت شکس ىت خوارد و 

س نورى دوو ئیدارەیی .... بوو ( کورەکەى ابرزاىن  –حتسنی شاوەیس ) ەلانو کوژراوەاکن 

  .     گەەلوە بووێەلد
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