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 ميَذووى مةلةواني لة عيَراق: -3

فورات( بةناويدا ثةرِ بووني هةردوو زيَي )دجيلة وميَذوودا عيَراق بةدؤلَي رافيدين ناسراوة ئةوةش لةبةر تيَ 
كةهؤكاريَك بووة بؤ دروستبووني شارستانيةكاني سؤمةري وبابلي وئاشووري ئةواني تر، بونيات نةراني ئةم شارستانيةتيانة 

وةك شيَوازيَكي مةشقي سةربازي بةكارهيَناوة، لة وةرزي هاويندا مندالَ والواني  دؤلَي رافيدةين سروشتيانة يا مةلةوانيان 
 لةذيَر ضاوديَري ثياوة بةتةمةنة شارةزاكاني لةمةلةواني وةرزشي مةلةوانيان ئةجنام داوة.

عبية لةاليةن سوثاي ئينطليزةكان بوو ، ( يةكةم مةلةوانطة دروستكرا لةحةبانيية ويةكيَكي تر لةش1936لة سالَي ) 
ئةم مةلةوانطانة بؤ كات بةسةر بردني سةربازاني سوثاي ئينطليزي دروست كران، دواتر مةلةوانطةيةكي تر لة بنكةى مةشق 

انة املةهةمان كاتدا يةكيَكي تر لة ناوضةى )( دروستكرا و1938( لة سالَي )الرياضيريب دوراهيَناني وةرزشي بةغدا )دار الت
( يةكييَت 1954( بنيات نرا، ئةوةبوو لة سالَي )العلوية( مةلةوانطةيةك لة)يانةى 1940( ثاشان لة سالَي )العاصمة

مةلةواني عيَراقي دامةزرا، بةالَم ئةم يةكيَتية طرنطي زياتري بؤ مةلةواني ماوة دريَذ بوو كةمرت طرنطي بؤ ئةو ضاالكيانة بوو 
دياري كراوة ئةوةش لةبةر نةبووني ذمارةى مةلةوانطةى ثيَويست بؤ راهيَناني ياريزانان  كة لةخولي ئؤلؤمثي ماوةيان بؤ

 ئامادةكردني ياريزان لةوكاتدا.ثسثؤر وتايبةمتةند بؤ راهيَنان ووةنةبووني راهيَنةري 
ةبةيروت بؤ كم( كةلةثالَةوانيةتي )صيدا( ل 42( لةيةكةم ثيَشربِكيَ بؤ مةلةواني ماوة دريَذى )1956لة سالَي ) 

( بةشداري كرد 1957والَتاني عةرةبي ريَكخرا عيَراق تواني ثلةى يةكةمي ثالَةوانيةتيةكة بةدةست بيَنيَت، وةلةسالَي )
(  لة سالَي 1959كم( لة )املناش( سالَي ) 33كم( وماوةى ) 32ئيتالَيا بؤ ماوةى ) –لةثيَشربِكيَكاني )الكابري ( لةناثؤلي 

و بةشداري كرد لة كم(  33كم( وةثيَشربِكيَي ) يؤغسالفيا( بؤماوةى )33شربِكيَي )الكابري( بؤ ماوةى )( ناثؤلي لة ثي1960َ)
( 1978( لة شاري ) تاران( وخولي والَتاني ئاسياي ثالَةوانيةتي )بانكؤك( لةسالَي )1974خولي والَتاني ئاسياي سالَي )

( لة كويَت كةلةوةياندا ثلةى 1977( وةثالَةوانيةتي كةنداو سالَي )1982وةثالَةوانيةتي هند بؤ والَتاني ئاسيا سالَي )
 . يةكةمي وةدةستهيَنا

( تا بنياتناني )ثةميانطاى باالَ بؤ ثةروةردةي 1938لةسةرةتاي دروستكردني بةشي راهيَناني جةستةيي لةسالَي ) 
مةلةواني ( وةرزشي 1967( وةثاشان دامةزراندني )كؤليذي ثةروةردةى وةرزشي( لةسالَي )1952جةستةيي(  لة سالَي )

ئةوة دةطةرِاوة كةلةو دامةزراوانة مةلةوانطة نةبوون تاكو قوتابيان  طرامي خويَندن، ئةوةش بؤثشكيَكي كةمي هةبوو لةثرؤ
وانةى مةلةواني تيَدا خبويَنن ئةوة سةرةرِاى نةبووني مامؤستاي ثسثؤري ئةم وانةية، بؤية بةشيَكي زؤري دةرضواني ئةم 

وةردةى وةرزشي )كؤليذي ثةروةردةى ( يةكةم مةلةوانطة بؤ ثةميانطاى ثةر1964دامةزراوانة مةلةوانيان نةدةزاني، لة سالَي )
م( بوو بةشي  3.5م( وةقولَيةكةى بؤ دوو بةش دابةش كرابوو بةشي قولَي ) 12×  25وةرزشي( ئيَستا دروست كرا بة دريَذي )

ي م( بوو، بؤ يةكةم جار لة سال3َم( و ئةوةى تريان ) 1تةنكاو، دوو سةكؤي هةبوو بؤ خؤهةلَدانة ناو ئاو يةكيان بةرزيةكةى )
( وانةى 1982وانةى مةلةوانيان خويَند، وةلةسالَي ) ؤليذي ثةروةردةى وةرزشي تيؤري وثراكتيكي( قوتابياني ك1978)

، وةلةسالَي ةمةلةواني بووة يةكيَك لةوانةكاني خويَندني قوناغي دووةمي كؤليذ وخراية ناو ثراطرامي نويَي خويَندنةو
ش دةوترايةوة لةمةلةوانطةى داخراوي قادسية كةمةلةوانطةيةكي ئؤلؤمثي ( وانةى مةلةواني بة قوتابية كضةكاني1983)

م( بؤ يةكةم جاريش بوو كةقوتابياني كور وكض وانةى مةلةوانيان خويَند لةم  1.80م( بة قولَي ) 21× 50)لةسةر دريَذي 
يدا دةستيان بةوانة خويَندن ( مةلةوانطةى زانكؤي موسل كرايةوة وقوتابيان تي1982َم( ، وةلةسالَي )1.80ناوضةى قولَي)

( كؤليذي ثةروةردةى وةرزشي لةجادرية مةلةوانطةيةكي ئامادةكرد بؤ 1985كرد بةشيَوةى كردارةكي، لةسةرةتاي سالَي )
 مةلةواني و خؤ نقوم كردن. 

 


