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کامران ئەمیه ئاوە یەوە: وەرگێران لە ئیىگلیطی  
 

 رگێروە کییپێشە
 

پارێسگای قارەمان  سەر بە 1 ه"ئاوذیری"خەڵکی  " کچی "حاجی عوسمان بەگ"ئایطە خاوم"وازواوی  ،فاتێ ڕەظ
 کراوی هاوسەر کە پاش گیران و زیىذاوی یە  و سەرۆکی یەکێک لە گەورە عەضیرەکاوی ڕۆژهەاڵتی ئاوۆتۆڵی مەرعەش

 رامبەربەذاری یىی ئەمەگڕبۆ دەرب ، بۆتە سەرۆک عەضیرە ویەوە سەرۆک عەضیرەکەی لە الیەن دەوڵەتی عوسماوی و
ضەڕی  ی ضەرڤان بەضذارییکورد 3٣٣لەگەڵ وسیکەی  و بە هیوای ئازادکردوی هاوسەرەکەی، عوسماوی سوڵتاوی
وێىەی لەم ضەڕدا وواوذوە. سەرەڕای ئەوەی لە بەضێک لە کتێب و گۆڤارەکاوذا بە  بێ  کیی کردوە و ئازایەتییەکریمە

باڵو بۆتەوە بە کورتی باش لە "فاتێ ڕەش" کراوە، بەاڵم بە تەواوی  2پێی ئەو ڕاپۆرتەی لە "پال مال گەزت"
ان حاضا لە کوردبوووی فاتێ بەسەرهاتی ئەم خاتوووە دلێرە ڕوون وەکراوەتەوە. تورکەکان و تورکەمەوەک بیۆگرافی و

دا بە هۆی وەبوووی دەوڵەت و کیاوی کورد لە الیەکەوە، و وەبوووی فەرهەوگی  ڕەش دەکەن و لە ویو کوردیص
دا  یەکان لە الیەکی دیکەوە، لێکۆڵیىەوەیەکی جیذدی لەم پێوەوذییە یە مێژوویی یی کەسایەتیگرافیۆب وووسیىەوەی

 وەکراوە.
وە لە ضەڕی کریمە لە پێىاوی ئازادکردوی هاوسەرەکەیذا پیطاوذەری کارەساتی مێژوویی بەضذاریی ئەم ژوە ضەرڤا

گەلێکە، کە بێ ویست و ڕزامەوذیی خۆی کراوە بە بەضذار و قورباویی سیاسەتی وێوخۆیی و دەرەکیی دەوڵەتە 
 داگیرکەرەکان.

                                                             
1 Andırın 
2 The Pall Mall Gazette 



[، هەروەها ی زاییىی٥١٥١ی ئاگۆضتی ٢٢ ]ڕێکەوتیدابەغکراوی ویػتماوی کىردان لە وێىان ئێران و عىضماوی 
دوژمىایەتیی بەردەوام و غەڕەکاوی ئەم دوو ئیمپراتۆرییە لە گەڵ یەکتر هەتا دەضتپێکی غەڕی یەکەمی جیهاوی، هۆی 

بڕاوەوە بۆ گەڵی کىرد، خاپىور و وێران بىووی خاکی کىردضتان و کىژراوی بە هەزاران   وەهامەتی و کارەضاتی بێ
 تاوان بىوە. ێکەش لە خەڵکی ب

لە هێسی چەکذاری  اوەئەم دەوڵەتاوە هاوکات لەگەڵ ضەرکىتکردوی بسووتىەوەی رزگاریخىاوەی کىرد، هەوڵیان د 
بگرن. لە غەڕەکاوی ئێران و عىضماوی لەگەڵ ڕووضیەی وەر کەڵک دەوڵەتە دراوضییەکان دژ بەیەکتر یان کىرد

رکە ى، و ئێراوی و توەرگرتىە رد دژ بە عىضماوی و ئێرانلە هەضتی وەتەوایەتی کىیان کەڵکتێساری، ڕووضەکان 
ویطتىویاوە ضەرۆک  ەکان"و کافر یمەضیح" یەهەضتی ئاییىی کىردەکان دژ بە ڕووض بە ورووژاوذوییەکاویع  عىضماوی

 . عەغیرە و ئەمیرەکاوی کىرد بۆ غەڕ لەگەڵ ڕووضەکان هان بذەن
روبەرووی رووضەکان  زاییىی[ ٥٠٥١-٥٠٨١]ڕووش  کىردەکان بۆ هەوەڵ کەرەت لە کاتی غەڕی ئێران و

ی یرۆمپراتێئ و کۆوترۆڵی تاڵژێر دەضتە ۆتەوە. لە ئاکامی ئەم غەڕەدا قەرەباغ غىێىی ژیاوی کىردان کەوتتەبىووە
کە ز[  ٥٠١١هەتا  ٥٠١١]ضاردوی و عىضماوی یەتییپاغا ،فەراوطە، بریتاویا لەگەڵرووضیە. لە غەڕی ڕووضیەی تێساری 

عەغیرەکاوی کىرد بەرەو  وەی غەڕ هەوڵێکی زۆریان داەکاووەپێىاضە کراوە، الی "غەڕی کریمە"ودا وەکى ولە مێژ
پػتیىاوی هیچ کام لە  بىوخۆیان رابکێػه. لەم غەڕەدا تىرکەکان ضەرەڕای بەغذاری بەغێک لە کىردەکان، وەیاوتىاوی

ڕووضیە وەکى زیالن،  یەغیرەکاوی وسیک بە ضىىورڕێبەرە واضراوەکاوی کىرد وەدەضت بێىه. لەم بێىەدا بەغێک لە ع
وری ىدوو لەغکەر لە کىردەکاوی باغ بىویانو رووضەکاویع تىاوی بىوحەیذەران و هتذ پػتیىاویان لە تىرکەکان کرد

کان پەیتا پەیتا لە ەپێک بێىه. بە پێی الواز بىون و پاغەکػەی تىرکەکان لە غەڕ، عەغیرە واوبراوبۆ غەڕ قەفقازی 
پاظ  بىو.بىووەوە و پێىەوذییەکی دۆضتاوەیان لەگەڵ ڕووضەکان پێکهێىا تىرکەکان پاغگەز کردوی خۆیان لەاویپػتیى

کىردەکان ڕیسی ضپای تىرکیان ،  ز[٥٠١١ژوئیەی  ]ضەرکەوتىی ڕووضەکان و غکطتی تىرکەکان لە واوچەی بایسیذ
عىضماوی ڕێخۆغکەری گەغە و  یویسامی –ضیاضی  دابەزیىی غىێه و پێگەی .تەواوی ئاضتەکاوذا بە جی هێػتلە 

ئەم . لەماوەیەکی کىرتذا ەر برازای بەدرخان بىوێور بە ضەرۆکایەتی یەزداوػىپەرەضەوذوی ڕاپەریىی کىردەکاوی باک
و غاری بتلیص، ضیرت، مىوضڵ و واوچەکاوی  وەۆتەلەخۆگرت یبەغێکی بەرچاوی لە خاکی کىردضتاوڕاپەریىە 

هێسی ڕاپەریه. ئەم ڕاپەریىە پاظ گیراوی یەزداوػێر  وتىوەتە ژێر دەضتەاڵت و کۆوترۆڵی باغىری گۆمی وان و هتذ کە
 لە کاتی وتىوێژ لەگەڵ تىرکەکاوذا، بەرەو کىژاوەوە چىوە.

کىرتە لێکذاوەوەیەکی ئەم ڕووداواوە پیػاوذەری ئەم راضتییەن، هەتا کىرد دەوڵەت و کیاوی خۆی وەبێ، خەڵکەکەی 
باوی غەڕ و ملمالوێ دەوڵەتە داگیرکەرەکان دەبێ، وەتەوەی بااڵدەضتیع بۆ ضەقامگیریی بە هۆی جۆراوجۆر قىر

دەضتەاڵتی خۆی هەوڵذەدات بە چەغىی جۆراوجۆر کىرد و وەتەوەکاوی دیکە بخاتە ژێر دەضتەاڵتی خۆی یان 
 بەزەییاوە ضەرکىتیان بکات. بێ

*** 

، بە داخەوە لە لەوذەن چاپ و باڵو بۆتەوە "مال لپا"لە ڕۆژوامەی  1٨٨١ی ووامبری ٨ڕێکەوتی  "قەرە فاتمە"بابەتی 
 واوی وووسەرەکەی وادیارە.

*** 
ئێستا بوووی قەرەفاتمە لە ئەستەموڵ سەروجی خەڵکیی بەرەو خۆی ڕاکێطاوە، ژوە ضەرڤاوێکی بە ضەوکەت لە 

دەگەرێتەوە ئەو کوردستاوەوە کە بۆ سەرداوێکی کورتخایەن هاتۆتە پایتەختی تورک ]ی عوسماوی[. مێژووی ئازایەتی 
لە خۆبەخطەکاوی کورد بوو، کەسێک کە بە  دەستپێکی ضەڕێ کریمە، کە ئەو ڕێبەری ژمارەیەکی گەورەکاتی بۆ 

 ٠٣٣٣وێىە ضەڕی بۆ تورکیا کرد. دەوڵەتی عوسماوی بە لەبەر چاوگرتىی خسمەتەکاوی، ماوگاوە  یەکی بێ ئازایەتی



بژی. ئەو   وەک پارەی خاوەوطیىی بۆ بڕیەوە، بڕی پارەیەکی کەم کە ئیجازە دەدات بە ئاسوودەیی پێی 3قروضی
کەسێکی بااڵبەرز، باریکەڵە، دەم و چاو ڕەضتاڵەی هەڵۆ ئاسایە، کۆڵمەکاوی لە ڕەوگی پێستەیە و ضوێىی بریىی 

ت ]پیاوان[ە، وەک ژن، بەڵکىو وەک و بەرگی وەتەوایەتی خۆیەوە کە هی ڕەگەزی ضەخ . بە جلدیارە بەسەرەوە
ضااڵن بەخۆیەوە وابیىێت. بە غێىەی قازاقەکان غمػیرێکی درێژ بە  ٥١ضاڵە دەوىێىێت کە هەرگیس تەمەوی  ١٨پیاوێکی

قۆڵەکاوی  میذاڵیاکاوی ضەر ضیىگی دەدرۆغێىەوە و بریقەیان دێ، و زێىاری ضەر دەضکی ضەوگذارەوە، بە غاویەوەیەتی؛
کە دەبێ کاپیتاوێکی ضپای عىضماوی بێ. چاودێری ئەم کەضایەتییە ضەروجراکێػە کە بە غەقامەکاوی وا پیػان دەدەن 

کەمێک  ١لە دۆبرودیا ١ئەضتەمىلذا تێذەپەرێ، وەبیرهێىەری یەکێک لە دیمەوەکاوی هێرغی ضپایی 'جەوەڕال لێطپیىاش'ە
کێػان و قطەکردن لەگەڵ چەوذ کەش پێع گەیػتىی ضپای هاوپەیمان بۆ کریمەیە. ڕۆژێک جەوەڕال کاتی جگەرە

دەوگی مۆضیقایەکی وامۆ، هەمەڕەوگی تێکەاڵو لە دەهۆڵ و کەڕەوای و   لە برادەرە ئەفطەرەکاویذا لە واو خێىەتەکەی،
ضەیر وضەمەرەیە لە کىێىە دێ؟ تەواوی  ١بەزمگێریە تەپڵۆکە و زریکەی قیژاوذوی مرۆڤی لە دوورەوە ژوەفت. ئەم

ەکە کاتێک ئاوڕیان دایەوە بۆ ئەوەی گىێ بذەوێ و ضەرچاوەی دەوگی ئەو مىوزیکە دیاریی پیاوەکاوی وێى خێىەت
ضىاریان دی کە بە تەقڵەکىت لە گردێکەوە دێىە خىارێ و لەوان  پیاوی ئەضپ ١٨٨بکەن، دەضتەیەکی وسیک بە 

ە لە چاواوی دەهات. ئەمە و چاو ڕەغتاڵەی ئەوذام تىوذوتۆڵ بىو، کە بریق وسیک دەبىەوە. لە پێػیاوەوە ژوێکی دەم
و غکۆوە ضاڵوی ضەربازیی لە  دیمەوی غێرەژوێکی بە تەواوی ماوا بىو. ئەو پاظ دابەزیىی لە زیىی ئەضپەکەی، بە غان

ەکەی پێی ڕاگەیاوذ کە بۆ غەر لەگەڵ رووضەکان هاتىوە و خۆی و ڕلێطپیىاش کرد و بە یاریذەی وەرگێجەوەڕال 
ەتی ئەو دان. ئەو غەوە، لە وێى دەضتەی ضپایی ضىارە فەرەوطییەکان جێگەو ڕێگە کىردە دڵێرەکاوی ضەرجەم لە خسم

بە پیاوەکاوی درا، بەاڵم ئەوان لەوەی بەوغێىازە حاوێىراووەتەوە وارازی بىون. ئەوان خىازیاری ضەربەخۆیی خۆیان 
بەیاوی هەمىو چىووە یاوی زەوت بکات. کەڕەی  بەرێىەبەر و ڕێبەرەکەغیان وەیذەتىاوی لێ بىون، کە تەواوەت

ضەرپػتی ئەضپەکاویان و بەضەر گردەکەدا ضەرکەوتىەوە هەتا بەو مىزیکە ضەیرو و تیژ وواضازە کە ئاگاکەرەوەی 
 وسیکبىووەوەیان بىو، بەرەو پیری گسیىگی بەر بەیان بچه.

 

 ضەرچاوە:

 http://www.saradistribution.com/karafatma.htm 

 باڵوبۆتەوە. ٥٢٧ژمارەی ئۆرگاوی حذک،  "کىردضتانلە "
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