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وتةيةكي ثَيويست

لــة  هَيــز  هاوســةنطيي  طؤِرانــي  دووةمــي جيهانــةوة،  دواي جةنطــي  لــة 
ناوضةكــةدا وايكــرد وآلتــة ناوضةيــي و نَيودةوَلةتييــةكان ســةرنجي زياتــر بخةنــة 
ــي  ــةرةو خزمةتكردن ــتةوخؤ ب ــان ناِراس ــتةوخؤ ي ــت راس ــورد و بيانةوَي ــةر ك س

بةرذةوةندييةكانــي خؤيــان ئاراســتةيان بكــةن.
ئةمــةي لــةم كتَيبــةدا دةيخوَينيتــةوة، دةقــي بــَي رتووشــي تَيِروانينــي بريتانيــاي 
ــةر  ــورد. خوَين ــووة لةســةر ك ــي ســةدةي بيســت ب ســاآلني شةســت و حةفتاكان
ــةآلم  ــة، ب ــدا بةئاطاي ــةوةي بةَلطةنامةكان ــةَل خوَيندن ــي مامةَلةكــردن لةط ــة ضؤنَيت ل

ــةي خــوارةوة، بَيســوود نابَيــت: جةخــت كردنــةوة لــةم دوو خاَل
يةكــةم: ئــةم بةَلطةنامانــة تَيكــِراي هةقيقةتي شؤِرشــي كورد و كةســايةتييةكاني 
نــاوي ثَيــك ناهَينــن و، لــة باشــترين حاَلةتــدا تَيِروانينــي تةنيــا اليةنَيكــي دةرةكيــن 
لةســةر ثرســي كــورد و، دةبَيــت بــة هةمــان جؤريــش مامةَلةيــان لةطــةَل بكرَيــت. 
ــي  ــة بؤضون ــوَي ل ــت ط ــة، دةبَي ــةواوي هةقيقةتةك ــةي ت ــي وَين ــؤ ثَيكةوةنان ــة ب وات

اليةنــة ناوخؤيــي و دةرةكييةكانــي ديكــةش وةربطيرَيــت.
دووةم: ئةمــةي لــةم كتَيبــةدا خراوةتــة روو، تَيكــِراي بؤضونةكانــي بريتانيــاش 
نييــة، بةَلكــو ئةوةندةيــة كــة بةدةســت هاتــووة. رَيــي تَيدةضَيــت كــة لــة بةَلطةنامةي 

ديكــةدا بؤضونطةلــي جيــاواز باســيان لَيــوة كرابَيــت، كــة نةطةيشــتؤتة دةســتمان.
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ثَيشةكى ئامادةكار و ساغكةرةوة

ــی  ــە درێژای ــوو ب ــم ب ــەی بەردەســت، هەوڵێک ــەم بەڵگەنامان ــز، ئ ــەری بەڕێ خوێن
ســااڵنی ٢٠١١-٢٠١٤، کاتێــک لــە زانکــۆی لەنــدەن خوێنــدکاری ماســتێر بــووم، لــە 
ــم- درووســت  ــی بەریتانی ــدا -ناســنامەی ئەرشــیفخانەی نەتەوەی ــاڵ خوێندنەکەم پ
کــرد و، تــەواوی توانــام خســتەگەڕ تــا لــە نزیکــەوە، قوژبــن دوای قوژبــن، بــە شــوێن 
هــەر زانیــارى و بەڵگەنامەیــەک دا بگەڕێــم کــە لەســەر کــورد و کوردســتان بێــت و، 

بتوانــم چنگیــان بخــەم و، بیانهێنمــەوە بــۆ باشــوری کوردســتان.
لەالیەکی  و،  هێنابێتەوە  بەڵگەنامەکانم  تەواوی  نییە  مەرج  لەالیەک  بەمپێیە، 
دیکەش مەرج نییە بەڵگەنامەکان “بە نهێنیی و نا-نهێنییانەوە” تەواوی ڕەهەندی 
دانسقەیی  دا،  ئەمانەش  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم  خستبێتەڕوو.  ڕووداوەکانی 
زانییارییەکانی ناو بەڵگەنامەکان الی توێژەری پسپۆڕ و بەراوردکار دەردەکەوێت.
بۆیە، دەکرێت ئەم بەرهەمە و، بەرهەمە بەڵگەنامەییەکانی دیکەشم، کەرەستەیەکی 
و،  نەتەوەکەمان  مێژووی  جیاکانی  قۆناغە  نووسینی  بۆ  دانسقەبن  و  پڕ-بایەخ 
ڕوونیشە “تاهەتایە” دەبنە سەرچاوەی سەرەکیی و کەرەستەی بنەڕەتیی بۆ تەواوی 

توێژینەوە زانستییەکان کە لەسەر مێژووی هاوجەرخی کورد ئەنجام بدرێن.
و  باڵوێــز  و  دبلۆماتــکار  لەالیــەن  بەڵگەنامەکانیــش  نــاو  زانیارییەکانــی 
هەواڵنێرەکانــی ئینگلیــزەوە بــۆ ســەروو خۆیــان بەرزکراوەتــەوە، کــە لۆژیــک نییــە 
تــەواوی زانیارییەکانــی نــاو بەڵگەنامــەکان نادروســتبن و هەڵەیــان بــە ســەروو 
ــدی  ــە دی ــت ب ــژەر هــه ر دەبێ ــەش دا: توێ ــت، لەگــەڵ هەمــوو ئەمان ــان گەیاندبێ خۆی

هەڵیــان ســەنگێنێت. بەراوردکاریــی  و  تێڕامــان و وردبوونــەوە 
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لــە ڕاســتیدا بەڵگەنامەکانــم پۆلێــن کــردووە و لــە دووتوێــی چەنــد کتێبێکــدا 
هەوڵــی باڵوکردنەوەیــان دەدەم، پێشــتریش بەشــێکیانم لــە کتێبــی: “ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان )١٩٧٩-١٩٨٠( لــە بەڵگەنامەکانــی بەریتانیــا دا” باڵوکــردەوە و، ئــەم 
بەشــەی بەڵگەنامەکانیــش تایبەتــە بــە شۆڕشــی ئەیلــول و ســەرهەڵدانی شۆڕشــی 
نوێــی باشــوری کوردســتان لــە بەڵگەنامەکانــی بەریتانیــا دا، هه ربۆیــه  بــه  باشــمزانی 
ــی باشــوری کوردســتان  ــه وه ی نه ته وه ی ــه : “جوواڵن ــه  بكه م ناونیشــانی په رتووكه ك

)١٩6١-١٩٧٧( لــە بەڵگەنامــە نهێنییه کانــی وه زاره تــی ده ره وه ی بەریتانیــا دا”.
ســەبارەت بــەم پەرتووکــە و ئــەم بەشــەی بەڵگەنامەکانیــش، ئــەوا بــە گونجــاوی 
نازانــم زۆر بــە وردی زانیارییەکانــی نــاو بەڵگەنامــەکان تەتەڵــە بکــەم، هەرچەنــدە 
ئەکرێت ســەرەقەڵەمێکیان لەبارەوە بخەمەڕوو. بەاڵم واباشــترە بخرێتە بەردەســت 
“توێــژەران” و، ئــەوان هەڵســەنگاندنی بــۆ بکــەن. هەربۆیــە بەڵگەنامــەکان “بەبــێ 
زیــاد و کــەم و بــێ دەســتکاری” لــە الیــەن بــرای گرانقــەدرم کاک “پاســار شــێركۆ” 

وەرگێــڕدراون و خۆشــم بــە وردی پیاچوونــەوەم پێــدا کردوونەتــەوە.
جێــی ئاماژەیــە، پێــم بــاش نەبــوو کــە هەر خودی خۆم بــە کاری وەرگێڕانەکەیان 
ــە دەخەمــە بەردەســتی  ــە مێژوویی ــەم ئەمانەت ــە: لەالیــەک ئ هەســتم، چونکــە پێموای
وەرگێڕێکــی بەتوانــا و، لەالیەکــی دیکــەش پێــش چاپکردنیــان خۆشــم بــە وردی 
بــەراوردی وەرگێڕانەکــە و بەڵگەنامــەکان دەکەمــەوە و، بەتەواویــش بــۆم ســەلماوە 
کــە “کاکــە پاســار” ڕەوشــتی پاراســتنی ئەمانەتــی وەرگێڕانــی تێدایــە و، بەڕاســتیش 
لــەو روانگەیــەوە هەنــدێ جار لەســەر یەک وشــەی دەگمەنیش، پێکــەوە هەوڵمانداوە 
“دەقــاودەق” ماناکــەی بکەینــە کــوردی، بــۆ ئــەوەی “ئێســتا یــا چەنــد ســاڵێکی دیکــە 
یــان هەرکاتێکــی تــر”، هــەر کەســێک توانــی ئــەم بەڵگەنامانــە یــان بەشــێکیانی دەســت 
بکەوێــت، ئــەو ڕاســتییەی بــۆ بســەلمێت کــە تــا چەندێــک لــە پەرۆشــی وەرگێڕانێکــی 
تــەواو درووســت و بــێ دەســتکارییدا بوویــن و، چــۆن ئــەم ئەمانەتــە مێژووییەمــان 

“وەک خــۆی” خســتۆتە بەردیــدی خوێنەوارانــی کــورد.
بــە نیســبەت زانیارییەکانــی نــاو بەڵگەنامەکانیــش، ئــەم بەڵگەنامانــە “کــورد، 
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پەیوەندییــە  و  دانووســتان  و  سیاســەتکردن  و  شــۆڕش  ســەرکردەكانیی، 
نێودەوڵەتییەکان”یانمــان پــێ ئەناســێنێت - لــە دیــد و دونیابینیــی دبلۆماتکارانــی 
ئینگلیــزەوە -. هەروەهــا، کاتێــک خوێنــەر ئــەم بەڵگەنامانــە ئەخوێنێتــەوە و تێیانــدا 
تراژیدیــا و  کــورد و  نەتــەوەی  کــە: “-  بــگات  یەقینــە  بــەو  ڕۆدەچێــت، ڕەنگــە 

ئــااڵون!!”. پێکــەوە  ســەیر  زۆر  ســیانەیەکن  خۆخــۆری- 
بــەو ڕاســتییە بگەیــت: زلهێــزان و  لــەم بەڵگەنامانــەش، ئه كرێــت  بــە ڕامــان 
نەتەوەیەکگرتــووەکان و باقــی دەوڵەتانــی دیکــە، بــە وردی ئــاگاداری تراژیدیــا 
لەبــەر  بــەاڵم  بــوون.  کــورد  نەتــەوەی  ســەر  جینۆســایدەکانی  و  خوێناویــی 
بەرژەوەندییــە ئابوریــی و سیاســییەکانیان، ئامــادە نەبــوون هیــچ گرنگییــەک بــە 
بەندەکانــی یاســا نێودەوڵەتییەکانــی نەتەوەیەکگرتووەکانیــش بــدەن کــە هــەر خــودی 
خۆیــان واژوویــان لەســەری کــردووە و لەســەری ڕێککەوتــوون و وەک بەنــدی 
بەڵگەنامەیــان  چەنــدان  لەکاتێکــدا  ڕایانگەیانــدووە.  مــرۆڤ  مافەکانــی  پاراســتنی 
بــەوردی بــاس لــەوە دەکــەن: “لــە ســاڵی ١٩6١ ەوە دەوڵەتــی عێــراق پرۆســەی 
جینۆســایدکردنی نەتــەوەی کــوردی لــە باشــوری کوردســتان گرتۆتەبــەر و، تــورک 
و فارســیش هەمــان تاوانــی دژ بــە مرۆڤایەتییــان لــە دژی نەتــەوەی کــورد لــه  

باكــوری كوردســتان دا ئەنجــام داوە”. به شــه كانی خۆرهــه الت و 
ــەوە  ــە بەڵگ ــدا ب ــە بەڵگەنامەکانیان ــز ل ــکارە پســپۆڕەکانی ئینگلی ــەت دبلۆمات تەنان
چەنــدان جــار زاراوەی “جینۆســاید”یان بەکارهێنــاوە بــۆ پرۆســەکانی قاتوقڕکردنــی 
پــێ  لــە ســاڵی ١٩6١ ەوە دەســتی  ئــەم پرۆســەیە هــەر  کــە  کــورد،  نەتــەوەی 
ــا ســاڵی ١٩٧٧ دەکات،  ــە کــە هه ت ــا بــەرواری کۆتایــی ئــەم بەڵگەنامان کــردووە و ت
ئــەوا پرۆســەکانی جینۆســایدی نەتــەوەی کــورد بەردەوامیــی هەبــووە. دەشــێت 
خــودی ئــەم بەڵگەنامانــە وەک بەشــێک لــە “بەڵگــەی ســەلمێنەر” لــە نــاو پەرلەمانــی 
بەریتانیــا و لــە نــاو دامــەزراوەی مافــی مرۆڤــی نەتەوەیەکگرتووەکانیــش دا، بــۆ 
تاوانــی ناســاندنی “چەنــدان جینۆســایدی نەتــەوەی کــورد بــە پێــی کاتــی ڕوودانیــان” 

ــت. ــان لەســەر بکرێ بەکاربهێنرێــت و کاری
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ــە پێــی  ــا جینۆســایدكارییەکانی ســه ر نەتــەوەی کوردیــش، ب ــارەی تراژیدی ــە ب ل
هەندێــک لــە بەڵگەنامــەکان: “بەریتانیــا ئــاگای لــە پالنــە نهێنییەکانــی دەوڵەتــی عێــراق 
ــڕ  ــی قاتوق ــت و هەندێکیان ــان هەڵکەنێ ــە ناوچەکانی ــورد ل ــۆن ک ــەک ملی ــە ی ــووە ک ب
کــردووە و، بەشێکیشــیانی بــردووە بــۆ باشــوری عێــراق و عەرەبــی شــوانکارەی 
لــە شــویندا دانــاوون. ئــەم پرۆســەی جینۆســایدە لــە ســاڵی ١٩6١ ەوە دەســتی 
پــێ کــردووە و، ناوچەکانــی موســڵ- کەرکــووک- خانەقیــن- هەولێــر- دهــۆک- 

ــەوە”. ــا هەڵەبجەشــی گرتۆت ســلێمانیی و ت
تەنانـەت كپكردنـی ده نگدانـه وه ی ئـەم تراژیدیـا جینۆسـایدکارییانەش بـە جۆرێـک 
خامۆشكراوه ، نەتەوەیەکگرتووەکان و دەوڵەتانی زلهێزیش بێ دەنگیان لە ئاست دا 
هەڵبژاردووە. بۆ نموونە بەڵگەنامەکان سـاغی دەکاتەوە کە: “نەتەوە یەکگرتووەکان 
ئـاگای لـە دۆخـی کـوردان و جینۆسـایدکردنەکردنەکانیان بـووە، بـەاڵم لەبـەر زیـان 
نەگەیاندن بە پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ دەوڵەتانی ئێران و عێراق دا، ئەوا نەتەوە 

یەکگرتـووەکان خـۆی لـە دەربڕینی هەڵوێسـتی مرۆڤانە پاراسـتووە”.
تەنانـەت کار گەشـتۆتە ئاسـتێک، ئـەو کوردانەشـی کـە هەڵهاتـوون بـۆ ئەوروپـا، 
کاتیشـیان”  مانـەوەی  ڕەزامەنـدی  یـان  “ڤیـزا  مـەرج  بـە  ئه وروپییـه کان  دەوڵەتـە 
بـۆ دەربڕیـوون. بـۆ نموونـە چەنـد بەڵگەنامەیـەک ئەیسـەلمێنن کـە: “بەریتانیـا بـە 
مەرجێـک ڤیـزای بـە کـورد داوە و، ته نهـا هـه ر بـەو مەرجـه ش بـە مانـەوەی کاتیـی 
پەنابـەرە کـوردەکان لـە نـاو بەریتانیـا ڕازی بووە، کـە: پەنابەرە کوردەکان چاالکیی 
سیاسـیی ئەنجـام نـەدەن!!”، کـە توێـژەر دەتوانێـت زانیـاری وردتـر شـەن و کـەو 
بـکات لـە نـاو ئـەم بەڵگەنامانـەدا، سـەبارەت بـە دڕندایەتیـی بـێ دەنگبوونـی جیهانـی 
دەرەوە، لە ئاسـت قڕکردنی نەتەوەی کورد دا له  نێوان سـااڵنی ١٩6١ تا ١٩٧٧ دا.
ســەبارەت بــە ســنووری باشــوری کوردســتان و ژمــارەی دانیشتووانەکەشــی، 
ــە  ــارەی کــورد ل ــەدا ژم ــەو کات ــەوە دەکــەن: “ل ــاژە ب ــە بەڵگەنامــەکان ئام ــدێ ل هەن
ــارە بەهــۆی  ــووە”. دی ــۆن” ب ــۆن” و ژمــارەی عەرەبیــش “٧.٥ ملی ــراق دا “٣ ملی عێ
شــااڵوی تەعریــب و جینۆســایدە یەکلــەدوای یەکەکانــەوە، ئــەوا لــە ئێســتادا ژمــارەی 
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ــەوە. هــەر  ــە ڕێژەیەکــی زۆر کــەم کراوەت ــراق دا ب ــە عێ ــە چــاو عــەرەب ل کــورد ل
بەڵگەنامەکانیــش جەخــت دەکەنــەوە کــە: “عەقــرە، شــەنگال و خانەقیــن، کــوردن 
و، شۆڕشــی ئەیلــوول داوای کەرکووکــی کــردووە کــە بیکاتــە پایتەختــی هەرێمــی 
“پرۆســەی  بەڵگەنامانــەش:  ئــەم  پێــی  بــە  کوردســتان”.  باشــوری  ئۆتۆنۆمــی 
ڕاگواســتن تــا ســاڵی ١٩٧٥ بــۆ ١٩٧6 گەشــتۆتە لووتکــە و، تەنهــا لــە ســاڵی ١٩٧٥ 

ــزراوون”. ــورد ڕاگوێ ــەزار” ک ــن “6٠ ه ــە خانەقی دا ل
و  دەرەوە  جیهانــی  و  ئەیلــول  شۆڕشــی  پەیوەندییەکانــی  بــارەی  لــە 
ــول مەبەســتی  دراوســێکانیش، بەپێــی بەڵگەنامــەکان ســەرکردایەتی شۆڕشــی ئەیل
بــووە کــە پەیوەنــدی توندوتۆڵــی لەگــەڵ “ئێــران و ئیســرائیل و ئەمریــکا” دا هەبێــت. 
هەرچەنــدە بەڵگەنامەیــەک الیەنــی نەرێنــی پەیوەندییەکانــی دەرەوەی شۆڕشــی 
ــول وەک بووکەڵەیەکــی دەســتی حەمــەڕەزا  ــول دەردەخــات و “شۆڕشــی ئەیل ئەیل
شــای ئێــران لــە قەڵــەم دەدات”. بــەاڵم پەیوەندییەکانــی شۆڕشــی ئەیلول و ئیســرائیل 
جێــی بایــەخ بــوون و بــە پێــی زانیارییەکانــی نــاو بەڵگەنامــەکان: “مەشــقەکانی 
ڕاوێژکارانــی ئیســرائیل و ناردنــی چــەک و تەقەمەنــی بــۆ پێشــمەرگە وایکــردووه  
ــن و،  ــک بخرێ ــا ١٩6٧ بەباشــتر ڕێ ــوان ســااڵنی ١٩6٣ ت ــە نێ ــە پێشــمەرگەکان ل ک

خــاوەن پێداویســتیی جەنگیــی و دژە فڕۆکــەش بــن”.
ســەبارەت بــە پەیوەندیەکانیــش لەگــەڵ خــودی بەریتانیــا خۆیــدا، ئــەوا بەریتانیــا 
بەتــەواوی بەرژەوەندیخوازانــە لەگــەڵ شۆڕشــی ئەیلــول و دۆزی کورد دا مامەڵەی 
کــردووە، بــە جۆرێــک: “هەنــدێ جــار لەبــەر خواســتی دەوڵەتــی عێــراق، بەریتانیــا 
داوای لــە ئێــران کــردووە بەتایبــەت لــە ســاڵی ١٩6٥ دا، کــە هــاوکاری بــۆ شۆڕشــی 

ئەیلــول ڕاگرێــت”.
و  دبلۆماتکاریــی  “دەزگا  بەڵگەنامانــە:  ئــەم  پێــی  بــە  لەمانــەش،  زیاتــر 
ناوخۆییەکانــی بەریتانیــا، بەدواداچوونیــان کــردووە بــۆ وتــاری ڕۆژنامــەکان و 
بەرنامــەی تەلەفزیۆنەکانــی نــاو واڵتەکەیــان و، هانیــان داون کــە بەجــۆرێ ڕەفتــار 
بکــەن کــە بەرژەوەندییــە دەرەکییەکانــی بەریتانیــا نەخەنــە مەترســییەوە و، دۆزی 
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کــورد لــە وتــار و بەرنامــە تەلەڤزیۆنییەکانیــش دا زەق نەکەنــەوە کــە دڵــی “ئێــران 
و تورکیــا و عێراق”یــان لــێ بڕەنجێــت”. کەچــی لــە روانینیکــی دیکــەوە، هــەر خــودی 
ــی ال پەســەند  ــراق و شۆرشــی ئەیلول ــی عی ــوان دەوڵەت ــی نێ ــا پێکدادانەکان بەریتانی

ــووە: ــی واب ــا پێ ــه دا بەریتانی ــه و كات ــە ل ــووە، چونک ب
“ئەگــەر عێــراق ســوپاکەی لــە باکــوری واڵتەکەیــدا بــۆ شــەڕی دژ بــە کــورد 
نەهێڵێتــەوە، ئــەوا تووشــی کەڵکەڵــەی سەرکێشــی دەرەکــی دەبێــت لــە کەنــداو 
دا و، دژ بــە کوەیــت و هەروەهــا دژ بــە ده وله تــی حه مــه  ڕه زا شــای ئێرانیــش 
شــەڕ دەکات، هەروەهــا ئەگەریشــی هەیــە ســوپاکەی بەگشــتی بــۆ شــەڕی دژ بــە 
ئیســرائیل تەرخــان بــکات”. ئــا لیــرەدا راڤــەکار تــێ دەگات کــە چارەکــە ســەدەیەک 
پێــش ڕوودانــی جەنگــی عێراق-ئێــران و، داگیرکردنــی کوەیــت لەالیــەن عێراقــەوە، 

ــەوە!!. ــی خوێندووەت ــی سیاســیی عێراق ــەی پالن ــا کەڵکەڵ ــەوا بەریتانی ئ
لە بارەی پەیوەندییەکانی “یەکێتی سۆڤیەت و عێراق و ئێران” و پێگەی شۆڕشی 
کە:  دەکەنەوە  جەخت  بەڵگەنامەکان  دا،  ئیقلیمییە  سیاسییە  ئەڵقە  لەو  ئەیلولیش 
لێڵدا  لە ئاوی  “یەکێتی سۆڤیەت ویستوویەتی بەهۆی شۆڕشی ئەیلولەوە ماسی 

بگرێت و، ڕۆڵیشی لە ڕێکەوتننامەی ١١ ی ئازاری ١٩٧٠ دا هەبووە”.
هەروەها ســەبارەت بە پەیوەندییەکانی عێراق و ئێرانیش بە پێی بەڵگەنامەکان: 
“بەندێکــی نهێنــی لــە نــاو ڕێکەوتننامــەی جەزائیــری ١٩٧٥ دا ئــەوە بــووە کــە: 
ئێــران بــە نهێنیــی پەنابــەرە کــوردە عێراقییــەکان بەتایبــەت ســەرکردە و کەســە 
چاالکەکانیــان تەســلیم بــە ڕژێمــی عێــراق بکاتــەوە و تــا ڕادەیەکــی زۆریــش ئێــران 

ئــەم بەنــدەی جــێ بــە جــێ کــردووە”.
لەبــارەی هۆکارێکــی ناوبانــگ پەیداکردنــی ســەدام حســێن کــە ئــەوکات جێگــری 
ئەحمــەد حەســەن بەکــر بــووە، ئــەوا بەڵگەنامــەکان بــۆ ئــەوەی دەگێڕنــەوە: “ســەدام 
ســور بــووە لەســەر واژوو کردنــی ڕێکەوتنامــەی ١١ ی ئــازاری ١٩٧٥ لەگــەڵ 
ــی ســەرکردایەتی  ــە ئەندامان ــک ل ــی زۆرێ ــە بۆچوونەکان کــورد دا و، ئەمــەش دژ ب

حیزبــی بەعــس بــووە لــەو کاتــەدا”.



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

13

ــورد” خۆشــی دەکات  ــوان “ک ــی نێ ــە ملمالنێ ــاس ل ــە ب ــەم کتێب ــی ئ بەڵگەنامەکان
پارتــی  ســەرەکی  بەشــی  هــەردوو  نێــوان  ملمالنێکانیــی  و  ناکۆکیــی  بەتایبــەت 
دیموکراتــی کوردســتان کــە باڵــی ســەر بــە مــەال مســتەفای بارزانیــی و، باڵــی 

بــوون. ئیبراهیــم ئەحمەد-مــام جــەالل 
ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــەش کــە ئامــاژەی بــۆ کــرا، لەگــەڵ ئــەوەی زۆرێــک لــە 
بەڵگەنامــەکان جەختیــان لــە خاوەندارێتیــی کــورد لەســەر خاکی ڕەســەنی خۆیان کە 
خاکــی کوردســتانە، بــۆ مێژوویەکــی دە هــەزار ســاڵە گەڕاندووەتــەوە و بــە خاوەنــی 
ڕاســتەقینەی خاکــی کوردســتان ناوییــان بــردوون، ئــه وا هەنــدێ جــار ڕەخنەشــیان 
ئاراســتەی هەنــدێ لــە تایبەتمەندییەکانــی نەریتــی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی کــورد 
گرتــووە، کــە توێــژەر و ڕاڤــەکار دەتوانــن بیخەنەبــەر پێوانــی ڕەخنــەی لۆژیکییــەوە، 
کــە ئایــا ڕەخنەکانــی دبلۆماتکارانــی ئینگلیــز لــە بــارەی هەنــدێ نەریتــی کــوردەوە 

مەنتیقیــن “لۆژیکیــن” یاخــود نــا!؟
ئەگەر ڕەخنەکانیان لۆژیکین، بۆ کورد سود و پەندیان لێ وەرناگرێ و چەندبارەیان 
دەکاتەوە!؟ بۆ نموونە: هەندێ لە دبلۆماتکاران لە بەڵگەنامەکاندا جەخت دەکەنەوە 
ناوچەدا کوردەکان خۆیان دەسەاڵتدارن  هەندێ  لە  کە  “زانیاری وردیان الیە  کە 
بەاڵم  به سه ریاندا،  نییه   زاڵ  عێراق  و  ئێران  ناوه ندییه كانی  ده وله ته   ده سه التی  و 
كورده كان له ناویه كدا هێندە خۆخۆرن، ڕۆژانە لەسەر لەوەڕگاکانیان، لەنێوان خۆیاندا 

شەڕ دەکەن و له  یه كتر ده كووژن و دانوویان پێکەوە ناکووڵێت”.
هەروەها هەر سەبارەت بە خۆخۆری لە ناو تاکەکانی کورد دا، دبلۆماتکارێکی 
دیکــەی ئینگلیــز جەخــت دەکاتــەوە، کــە: “لــە ڕووی سیاســییەوە کــورد هەرگیــز وەک 
نەتەوەیــەک یەکگرتــوو نەبــوون و، بــە زۆری لــە چوارچێــوەی ژیانــی خێڵەکییــدا بــە 

ناکۆکیــی و جیاوازییــە زمانەوانیــی و نەریتییەکانیانەوە ژیاوون”.
لــەم بارەیــەوە بەڵگەنامەکانــی چەنــد دبلۆماتکارێکیــش ڕەخنەکانیــان زۆر زەقــن 
لەبــارەی کــوردەوە، بۆنموونــە ئامــاژە بــەوە دەدەن، کــە: “لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە 
کــوردەکان لــە دۆخێکــدان کــە لــە تــێ په ڕاندنــی قۆناغــی ژیانــی مەڕداریــی و، 
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ســەرەتای نیشــتەجێ بوونی شارنشــینیش دان و، هەندێک لە شۆڕشــەکانی کورد- 
شــۆڕش نەبــوون، بگــرە حــەزی ســەرکردە خێڵەکییەکانــی کــورد بــووە بــۆ ئــەوەی 
لەمپــەر بــۆ ئــازادی دەســەاڵتەکانیان لــە ناوچەکانیانــدا بــۆ درووســت نەبێــت”، کــە 
ــەم  ــە وردی و زانســتییانە ل ــت ب ــژەری هەڵســوڕ دەبێ ــرا توێ ــۆ ک ــاژەی ب وەک ئام
ــان  ــت گەلەکەم ــدی ناكرێ ــن ئی ــە مەنتیقی ــەی ک ــەو ڕەخنان ــەوە و، ئ ــە بکۆڵیت ڕەخنان
په ندییــان لێــوه  وەرنەگرێــت، چونکــە پێموایــه : ئەگــەر هەڵــەکان چەندبــارە ببنــەوە - 

ئــەوا تراژیدیاکانیــش بەســەر نەتەوەکەمانــدا بــه رده وام دەبنــەوە.
دیكه شــمان  به ڵگه نامه كانــی  کــە  دەکەمــەوە  دڵنیــا  بەڕێزیــش  خوێنەرانــی 
ــه اڵم  ــردوون، ب ــان ك ــەدا ئاماده م ــی دیک ــد کتێبێک ــی چەن ــە دوو توێ ــڕاوه  و ل وه رگێ
ده بێــت چاوه ڕوانبــم تــا ئه وكاتــه ی الیه نــی دارایــم هــاوكارم ئه بێــت بــۆ چاپكردنیــان، 
ــی کــورد. ــەر دەســتی ڕووناکبیران ــە ب ــوودا بکەون ــی داهات ــە مانگەکان ــه وه ی ل ــۆ ئ ب

زۆر سوپاســی بــراى خۆشه ویســتم كاك پاســار ئه كــه م، كــه  لــه  وه رگێڕانه كــه دا 
ــش  ــه  ســیروان خه لیلی ــان كاك ــێ گووم ــه ی كێشــا، ب ــۆ نه ته وه ك ــی ب زۆر ماندووێتی

ــه م به رهه مــه دا. ــی ئ ــه  تایپكردن ــوو ل هــاوكاری گه وره مــان ب

ــادری صــه ڕاف( ئه ركــی  ــه ال ق ــز )ساســان عوســمان م ــه  سوپاسیشــه وه  به ڕێ ب
چاپكردنه كــه ی گرته ئه ســتۆ، هیــوادارم هه میشــه  نموونه یــان زیادبێــت.
لەگەڵ ئەوپەڕی ڕێز و حورمەتم بۆ هەر نیشتیمانپەروەرێکی کورد.

شەریف هەژاری
٢٠١6-١١-١١         

            سلێمانی
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زانياري
لةاليةن باطةوة

ناردنى لة وةزارةتي دةرةوة و وايتهؤَل
لة وةزارةتي دةرةوة بؤ ضةند نوَينةرَيكي دياريكراوي خاوةنشكؤ “شاذن”

ذمارة 120 ى زانياري
22ي ئةيلولي 1961

كوردةكان:
ســةدان ســاَلة كــوردةكان لــة ناوضةيةكــي شــاخاويدا نيشــتةجَين كــة بةشــَيكي 
ــكراوة.  ــدا دابةش ــران و عَيراق ــا و ئَي ــي توركي ــةر وآلتان ــتادا بةس ــة ئَيس زؤري ل
ســةرةِراي داطيركردنــي نيشــتمانةكةيان لةاليــةن داطيركارييةكانــي عةرةبــةوة، كــة 
ــةن  ــذةي كَيشــا و، لةالي ــي درَي ــي زايين ــوو نؤيةم ــة ســةدةكاني شةشــةم تاوةك ل
توركــة عوســمانييةكان و ئَيرانييةكانةوة لة ســةدةكاني شــانزة و حةظــدةدا درَيذةى 
هةبــوو، ئــةوا نةتــةوةي كــورد هةميشــة توانيويانــة بِرَيــك لــة ئؤتؤنؤمييــان هةبَيت 
ــة توانــةوة لةنــاو نةتةوةكانــي تــردا ثاراســتووة.  و تــا راددةيةكــي زؤر خؤيــان ل
ــكراون،  ــةريدا دابةش ــةي بةس ــةو وآلتان ــوردةكان ل ــدا، ك ــاري ئةمِرؤش ــة رؤذط ل
طروثَيكــي ِرةطــةزى جيــاوازن و كةمينةيةكــي نةتةوةيــي ثَيــك دةهَينــن كــة طرنطــي 

سياســييان هةيــة.

ذمارة و دابةشبوون:
2. كــؤي طشــتيي ذمــارةي كــوردةكان لــة بةرزتريــن خةمآلندنــدا دةطاتــة 5.5 
مليــؤن كــةس. لــة توركيــا، ســةرذمَيرييةكةي ســاَلى 1955 ذمــارةي كوردةكانــي 
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بــة 1.5 مليــؤن كــةس لةقةَلةمدابــوو، بــةآلم هةنــدَي لــة ضاودَيــران بِروايــان وايــة 
ــن  ــا بريتي ــي توركي ــة كوردييةكان ــةس، ناوض ــؤن ك ــة 2.5 ملي ــان بطات ذمارةكةي
ــي  ــة ناوضةكان ــدا، ل ــراق و ئَيران ــةَل عَي ــة لةط ــةو وآلت ــة ناوضــة ســنورييةكاني ئ ل
دةرياضــةي وان و بــةري ســةروي روبارةكانــي ديجلــة و فــورات، لــةم باشــوري 
خؤرهةآلتــةي وآلتــةوة، كــوردةكان هاوشــَيوةي كوردانــي ئةوثــةِري باكــور كــة 
دةكاتــة كارس و ئــةرزروم و ئةرزنجــان و ئةوانــةي ئةوثــةِري خؤرئاوا كــة دةكاتة 

ــة كةمبوونــةوةدان. ــة روي ذمــارةوة ل ســيواس و مــاراس و غــازي عةنتــاب، ل
لــة ئَيــران و لــة عَيراقيــش، كةمينــة كوردييةكــة لــة رووي ذمــارةوة بــة 
ــران كــوردةكان لــة ناوضةكانــي باشــور  ــن. لــة ئَي 1.25 مليــؤن كــةس دةخةمَلَينرَي
ــذ  ــان درَي ــوو كرماش ــورةوة تاوةك ــة باش ــتةجَين و ل ــة نيش ــاواي ئورمي و خؤرئ

ــةوة. دةبن
لــة عَيــراق، زوربــةي كــوردةكان لــة باكــور و باكــوري خؤرهــةآلت دةذيــن، لــة 
ــوك  ــر و كةرك ــي موســَل و هةولَي ــة ثارَيزطاكان ــا ل ــاي ســلَيماني، هةروةه ثارَيزط
ــران  ــة ئَي ــة ل ــيزمانةكان ك ــوِر(ة فارس ــةوة، )ل ــةالي كوردةكان ــةن. ب ــةش ه و ديال
نيشــتةجَين و بــة هةمــان ذمــارةوة لــة عَيراقيشــدا هــةن، ئــةوا بــة كــورد دةزانرَين. 
جظاتــي ئَيزدييــةكان )“شةيتانثةرســتةكان”( لــة عَيراقيــش هــةر بــة زمانــي كــوردي 

دةئاخفــن.

هــةن،  كــورد  يةكطرتــوي عةرةبــدا  لــة هةرَيمــي ســورياي كؤمــاري   .3
بةتايبةتيــي لــة ناوضةكانــي ديمةشــق و ناوضــة ســنورييةكاني نزيــك لــة توركيــادا، 
ــةزار  ــة 200 ه ــر ل ــو زيات ــةزارةوة تاوةك ــة 100 ه ــر ل ــة كةمت ــيان ل ذمارةكةش
ــةن  ــوردي ه ــي ك ــةزار هاووآلت ــؤظيةت 59 ه ــي س ــت. يةكَيتي ــةس دةخةمَلَينرَي ك
ــا و جؤرجيــاي ســؤظيةتدا  ــة كؤمــارة سؤشياليســتةكاني ئةرميني ــان ل كــة زوربةي

ــتةجَين. نيش
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ئايين و زمان:
4. زوربــةي كوردةكان موســوَلماني ســوننةن، لةطةَل ئةوةشــدا زوربةيان ســةر 
بــة رَيبازةكانــي دةروَيشــيي و تةســةوفن. بــة ضةنــد شــَيوةزارَيكي زمانــي كــوردي 
قســة دةكــةن كــة ثةيوةنديــي لةطــةَل زمانــي فارســيدا هةيــة و بــة زؤرييــش بــة 
ئةلفوبَيــي عةرةبــي دةنووســرَيت، لةطــةَل ئةوةشــدا لــة هةنــدَي لــة بآلوكراوةكانــي 
ســوريا و لوبنانــدا بــة رَينوســي التينــي دةنووســرَيت و لــة يةكَيتــي سؤظيةتيشــدا 

ســود لــة ئةلفوبَيــي )ســيريلي( وةردةطيرَيــت.

شَيوازي ذيان:
5. كــوردةكان تــا ئَيســتاش بــةزؤري كةســانَيكي طوندنشــين و كشــتوكاَليين و، 
لــةو دؤخــةدان كــة شــَيوازي ذيانــي مــةِرداري تَيثةِرَينــن و لــة طونــددا نيشــتةجَي 
ببــن. هةنــدَي لــة كــوردةكان بةرةو شــارةكان جمــاون، بــةآلم خةَلكة طوندنشــينةكة 
بــةزؤري لةســةر بنةمــاي خَيَلةكــي رَيكخــراون و، هةمــوو ضةنــد طوندَيــك ثَيكــةوة 
لةذَيــر جــؤرة دةســةآلتَيكي دةرةبةطانــةي ســةركردةيةكي خَيَلةكيــي ياخــود 

ئايينيــي ياخــود خــاوةن زةويــدان.

نةتةوةخوازيي كوردي:
راثةِريــوون،  بيانييــةكان  دةســةآلتدارة  لــةدذى  زؤرجــار  كــوردةكان   .6
زوربــةي جاريــش شؤِرشــةكانيان - لــةم ســاآلنةي دوايــي و لــة رابردووشــدا - 
لةبــةر حــةزي ســةركردة خَيَلةكييــةكان بــووة كــة حةزيــان كــردووة بةبــَي هيــض 
لةمثةِرَيــك بــة ئــازادي دةســةآلتةكانيان ثيــادة بكــةن. جطــة لــةو ســنورة سياســيية 
نَيودةوَلةتييانــةي كــة كوردةكانــي دابــةش كــردووة، زؤر دةمَيكــة ركابةريــي 
خَيَلةكييانــة و ســةختييةكاني ثةيوةندييكــردن لــةو وآلتــة شــاخاوييةدا كــة تيايــدا 

ــدا. ــر لةناويان ــي ثتةوت ــي يةكَيتييةك ــةردةم بوون ــر لةب ــة رَيط ــتةجَين، بووةت نيش
دةتوانرَيــت ســةرةتاي نةتةوةخوازييــة هاوضةرخةكةي ئَيســتايان بطةِرَينرَيتةوة 
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بــؤ كؤتاييةكانــي ســةدةي نــؤزدة و ســةرةتاكاني ســةدةي بيســت. يةكــةم 
رؤذنامــةي كــوردي لــة ســاَلى 1897 لــة قاهيــرة ضاثكــرا و لــةو كاتــةوة مــاوة ماوة 
ــة  لــة شــوَيني جياجيــا بــآلو كراوةتــةوة )بــؤ نمونــة لــة شانشــيني يةكطرتــوو(. ل
ســاَلى 1909دا لــة قوســتةنتنية يانةيةكــي سياســيي كــورد دامةزرَينــرا، دواتريــش 
لــة بةغــدا و موســَل يانــةي تــري لةوجــؤرة دامةزرَينــران. لــةو كاتــةدا، كوردانــي 
ديــوان و ئةنجومةنــي ثيرانــي دةوَلةتــي عوســمانى دةســتيان كــرد بــةوةي لةثَينــاو 

دؤزي كــورددا خةبــات بكــةن.

ــة كؤنفرانســي  ــورد ل ــي ك ــةوة نوَينةران ــى جيهانيي ــي يةكةم ــة دواي جةنط 7. ل
ــة  ــوون، ك ــدار ب ــدا بةش ــةي سيظريش ــة ثةيماننام ــا ل ــس و هةروةه ــتيي ثاري ئاش
ئةمــةي دواييــان شانشــيني يةكطرتــو و فةرةنســا و ئيتاَليــاي تَيــدا بةشــدار بــوون 
ــةو  ــا، ئ ــَي هَين ــان ث ــي 1920 دا كؤتايي ــي ئاب ــة مانط ــادا ل ــةَل توركي ــر لةط و دوات
ثةيماننامةيــة مافــي ئؤنؤتؤمــي لةســةر بنةمــاي هةرَيميــي لــةو ناوضانةدا كــة كورد 
ــةي طــةالن رةزامةنــد  زؤرينــةن و - بــةو مةرجــةي خةَلكةكــة بيانةوَيــت و كؤمةَل
ــي  ــة كوردييةكان ــة ناوض ــةربةخؤي ل ــي س ــتكردني دةوَلةت ــي دروس ــت - ماف بَي
توركيــا و عَيراقــدا بــة كــورد رةوا بينيبــوو. بــةآلم بةهــؤى ناِرةزايــي توركةكانــةوة 
ــوَل  ــة قب ــةم ثةيماننامةي ــوون، ئ ــدا ب ــال ئةتاتورك ــر ســةركردايةتيي كةم ــة لةذَي ك
ــارة  ــدا دووب ــة ثةيماننامــةي لؤزان نةكــرا و ثَيشــنيارةكاني ســةبارةت بــة كــورد ل
نةكرانــةوة، كــة ئــةم ثةيماننامةيــةي دوايي لــة تةمــوزي 1923دا لةنَيوان شانشــيني 

ــادا واذوو كــرا. يةكطرتــو و توركي

8. يةكةمجــار ثارتــي ســةربةخؤيي كــورد لــةدواي جةنطــي يةكةمــى جيهانييــةوة 
لــة ســوريا دامــةزرا. كوردانــي بةيــروت لــة لوبنــان و لــة رابردووشــدا كوردانــي 
ــى  ــةوةي ثان-كوردي ــورد و بزوتن ــؤ دؤزي ك ــةيان ب ــة بانطةش ــق ضاالكان ديمةش

دةكــرد.
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توركيا:
9. ئــةو سياســةتي بةخؤرئاواييبــوون و بةعةلمانيبوونــةي كــة كؤمــاري نوَيــى 
توركيــا طرتويةتيــة بــةر، شؤِرشــَيكي تونــدي كــوردي لــة ســاآلني 1925 - 26 دا 
بــةدواي خؤيــدا هَينــا، كــة بةشــَيوةيةكي ســةرةكي هؤكارةكــةي بريتــي بــوو: لــة 
نةيارَيتيــي ئاينيــي لــة دذي سياســةتةكاني حكومــةت: شؤِرشــي هاوشــَيوةش لــة 

ــردا و لةســاآلني 1930 و 1937-38 دا هةَلطيرســان. دوات

ــة  ــو كةمين ــورد وةك ــووة و ك ــةوة ب ــةتي توان ــورك: سياس ــةتي ت 10. سياس
ــةوةي  ــؤ ئ ــرا ب ــة دان ــدا قوتابخان ــارة كوردييةكان ــة ش ــراوة. ل ــدا نةن ــي ثَي ددان
كــوردةكان فَيــري زمانــي توركــي بكــةن، قســةكردن بــة زمانــي كــوردي و 
ــدا،  ــان كات ــة هةم ــة رَي، ل ــةِري خراوةت ــوردي لةمث ــي ك ــي جلوبةرط لةبةركردن
ــةآلت،  ــي خؤره ــن ناوضةكان ــة دورتري ــةمةندةفةر طةيةنراونةت ــي ش ــة و هَيَل رَيط
ئةمــةش لةثَينــاو هاندانــي خةَلــك كــة واز لــة شــَيوازي ذيانــي كؤضــةري بهَينــن و 
نشــيتةجَي ببــن، هةروةهــا هةوَلَيكــي زؤر دراوة كــة بــؤ بةرةوثَيشــبردني شــَيوازة 
ســةرةتاييةكاني كشــتوكاَلكردن، ئةمــةش لةثَينــاو الوازكردنــي سيســتمة خَيَلةكيــي 
و دةرةبةطايةتييــةكان و بــؤ ئــةم مةبةســتةش ثةنــا براوةتــة بــةر دورخســتنةوةي 
دابةشــكردني  و  ناوضةكــة  دةســةآلتةكاني  خــاوةن  ســةركردة  لــة  هةنــدَي 

زةويــوزارةكان.

11. ثارتــي ديموكــرات كــة ســكرتَيرةكةي بةِرَيــز عةدنــان مةندةرةســة، ناوبــراو 
ــر  ــاري 1960 ســةرؤك وةزي ــة ســاَلى 1950وة تاوةكــو كودةتاكــةي مانطــي ئاي ل
ــاي  ــي توركي ــارةكاني خؤرهةآلت ــوردي ش ــتيواني ك ــدا ثش ــة دةنطدانةكان ــوو، ل ب
بةدةســت هَينــا. لــة مانطــي كانونــي يةكةمــي 1960 دا راثؤرتــةكان باســيان لــةوة 
ــةوة  ــةدواي كودةتاك ــة ل ــا، ك ــي توركي ــي خؤرهةآلت ــة 55 خــاوةن زةوي ــرد ك دةك
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ــراون.  ــة نيشــتةجَي ك ــاواي وآلتةك ــة خؤرئ ــَي ل ــة زؤرةمل ــوون، ب دةســتطير كراب
ــؤ دروســتكردني  ــدان ب ــي هةوَل ــي دووةم، 49 كةســيان بةتؤمةت ــة مانطــي كانون ل
دةوَلةتَيكــي ســةربةخؤي كــورد دادطايــي كــراون، لةطــةَل ئةوةشــدا، 27 لــةم 
تؤمةتبــار كراوانــة لــة ســةردةمي رذَيمــي ثَيشــووةوة دةســتطير كــراون و ئةوانــي 

ــةوة. ــة زيندان ــاري 1960ةوة خراونةت ــة مانطــي ئاي ــر ل ت

12. لــة كؤتاييةكانــي ســاَلى 1960دا راديؤيةكــي نــوَي لــة ئــةرزروم دامةزرَينــرا 
ــة ســةختي  ــة خةَلكةكــةي ب ــكات، ك ــا ب ــي توركي ــؤ خؤرهةآلت تاوةكــوو ثةخــش ب
بةرنامةكانــي ئةنقةرةيــان ثــَي دةطةيشــت و دةيانتوانــي طــوَي لــة ثةخشــة 
ــدا  ــةي بةغ ــي كوردييةك ــؤظيةت و ثةخش ــي س ــة يةكَيت ــان ل ــي ئَيريظ كوردييةكان

بطــرن.

ئَيران:
13. لــة كؤتايــي جةنطــي يةكةمــى جيهانيــدا، كــورد لــة هةنــدَي ناوضــةي 
ئَيرانــدا توانــي ســةربةخؤيي خــؤي بســةثَينَيت و تــا ئــةو كاتــةي رةزا خــان )كــة 
ــت،  ــووة دةس ــي نةطرتب ــاَلى 1921 حوكم ــا س ــة هةت ــا( ك ــووة رةزا ش ــر ب دوات
ــةكان  ــةدواوة ســةركردة خَيَلةكيي ــة ب ــةو كات ــةدا. ل ــؤ ن ــان ب ــوردةكان ملي ــةوا ك ئ
ــي  ــرا و كؤنترؤَل ــدا طي ــةر زةوييةكانيان ــت بةس ــر، دةس ــي ت ــة ناوضةكان نَيردران
ــي  ــي هَيزةكان ــةثَينرا. دواي ضوون ــدا س ــة كوردييةكان ــةر ناوض ــةربازيي بةس س
بةريتانيــا و ســؤظيةت بــؤ نــاو ئَيــران لــة ســاَلى 1941 دا -بــؤ رَيطرتــن لــة ئةطــةري 
كودةتايةكــي ئةَلمانيــي- و رفاندنــي رةزا شــا، هةنــدَي لــة ســةركردة خَيَلةكييــةكان 
طةِرانــةوة بــؤ ناوضةكانــي خؤيــان و دوبــارة دةســةآلتي خؤيــان ســةثاندةوة. قازي 
محةمــةد كــة ســةركردةيةكي ناوضةيــي كــورد بــوو خــؤى لــة مهابــاد دامةزرانــد 
و لــة ســةردةمي ئــةو “ئؤتؤنؤمي”يــةي ثارَيزطــاي ئازربايجانــي ئَيــران كــة لةنَيــوان 
ســاآلني 1945-46 بــة ثشــتيوانيي روســيا هاتبــووة كايــةوة، “كؤمارَيكــي كــوردي” 
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راطةيانــد، بــةآلم ئــةم كؤمــارة بةرطــةي كشــانةوةي ســؤظيةتي لــة ســاَلى 1946 لــة 
ئَيــران نةطــرت و قــازي محةمــةد و ضةنــد كةســَيك لــة هاوةَلةكانــي لــة ســةرةتاي 

ســاَلى 1947 دا لةســَيدارة دران.

سياســةتي  توركيــا  حكومةتــي  وةكــوو  هــةر  ئَيرانيــش  حكومةتــي   .14
طرتؤتةبــةر. تواندنــةوةي 

سوريا )كؤماري يةكطرتوي عةرةب(:
15. كوردانــي ســوريا بــةزؤري لــة باكــوري ئــةو وآلتــة و نزيك لة ســنورةكاني 
توركيــا دةذيــن، بــةآلم كوردانــي ديمةشــق لــة رووي سياســييةوة ضاالكتــر بــوون 
و ضةنــد بانطةشــةكارَيكي ناســراوى كورديــان تَيــدا هةَلكةوتــووة. خاليــد بةكداشــي 

ســةركردةي كؤمؤنيســتي دوورخــراوة، كةســَيكي كوردة.

16. لــة كانونــي يةكةمــي 1960 دا، لــة ســوريا دادطاييكردنــي 32 كــورد دةســتي 
ــاري  ــي كؤم ــي خاك ــي لةتكردن ــةوةي هةوَل ــوون ب ــار كراب ــة تؤمةتب ــرد ك ــَي ك ث

ــي ســةربةخؤ دةدةن. ــي دةوَلةتَيكــي كوردي ــوي عــةرةب و دامةزراندن يةكطرت

عَيراق:
ــة  ــرد ك ــنياري ك ــاَلى 1925 دا ثَيش ــة س ــةالن ل ــةي ط ــةوةي كؤمةَل 17. دواي ئ
دةبَيــت وياليةتــي موســَل بــؤ هةميشــة بخرَيتــة ســةر دةوَلةتــي عَيــراق، حكومةتــي 
عَيــراق ضةنــد هةنطاوَيكــي نــاوة وةك دامةزراندنــي كاربةدةســتاني كــورد و 
ــي  ــش كؤتاييهاتن ــةكان. ثَي ــوردي لــة دادطــا و قوتابخان ــي ك ــي زمان بةكارهَينان
ــراق راطةيةنراوَيكــي فةرمــي  ــي عَي ــة ســاَلى 1932، حكومةت ــا ل ــي بةريتاني ئينتيداب
بــآلو كــردةوة و تيايــدا زةمانةتــي مافةكانــي كــورد و كةمينةكانــي تــري راطةيانــد.
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ــد راثةِرينَيكــي كاريطــةرى  ــوان ســاآلني 1919 و 1943 دا ضةن ــةآلم، لةنَي 18. ب
كــوردةكان رويانــدا، هــةرة تازةكةيــان ئــةوةي مــةال مســتةفاي ناوضــةي بارزانــة 
كــة لــة ســاَلي 1943دا رويــدا و هؤكارةكةشــي ئــةو ناِرةزايييــة بــوو كــة بةهــؤى 
ــةوة  ــكردني خؤراك ــراث دابةش ــةكان و خ ــة كورديي ــي ناوض ــراث بةِرَيوةبردن خ
ســةري هةَلدابــوو. لــةدواي ئاطربةســتَيكي كاتييــةوة، شؤِرشــةكة لة ســاَلى 1945 دا 
ســةري هةَلدايــةوة. دواجــار مــةال مســتةفا كشــايةوة بــؤ ئَيــران و ثةيوةنــدي كــرد 

بــة “كؤمــاري كــورد”ةوة و لــة ســاَلى 1947 دا ضــووة يةكَيتــي ســؤظيةت.

19. لــة عَيــراق، لةثَيــش جةنطــي دووةمــى جيهانييــةوة هةنــدَي لــة كــوردةكان، 
ــة  ــاوة. ل ــت هَين ــان بةدةس ــتي بةرزي ــدقي، ثؤس ــر س ــةراَل بةك ــة جةن ــؤ نمون ب
ســةردةمي جةنطــةوة ضةنــد ثرؤذةيةكــي ثةرةثَيــدان لــة ناوضةكانــي كوردســتان 
جَيبةجــَي كــراون، كَيَلطــةي نةوتيــي كةركــوك لــةم ثرؤذانــةوة نزيكــة و كوردانــي 
ــراق لــة كوردانــي وآلتانــي دراوســَي هةلــي زياتــري ئةزمونــي ثيشةســازييان  عَي

لةبةردةمــدا بــووة.

20. ئــةو دةســتورة كاتييــةي كــة لــة دواي شؤِرشــي تةمــوزي 1958دا دةركــرا 
ــان  ــةوة و زم ــةز و نةت ــي رةط ــَي لةبةرضاوطرتن ــان بةب ــوو هاووآلتي ــت: هةم دةَلَي
ــةدا  ــة كؤمارةك ــةرةب ل ــورد و ع ــانن و، ك ــادا يةكس ــةردةم ياس ــان، لةب و ئاييني
هاوبةشــن. لــةو ســَي ئةندامــةي كــة ئةنجومةنــي دةوَلــةت ثَيــك دةهَينــن يةكَيكيــان 
ــاني  ــي شانبةش ــي كوردي ــراق خةنجةرَيك ــي عَي ــي نوَي ــاي نةتةوةي ــوردة. هَيم ك
شمشــَيرَيكي عةرةبــي لةخؤدةطرَيــت و دوو ئةســتَيرةكةي ســةر ئاآلكــة )كــة 
ــن.  ــورد و عةرةب ــوان ك ــي نَي ــاي هاوكاري ــةوة(، هَيم ــان طرتؤت ــةي تاجةكةي جَيط
لــةدواي شؤِرشــةوة، هةنــدَي لــة زيندانيانــي سياســيي كــورد ئــازاد كــران، مــةال 
ــة يةكَيتــي ســؤظيةت طةِرايــةوة و ئَيســتا ســةركردايةتي  ــة مةنفاكــةي ل مســتةفا ل
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ثارتــي ديموكراتــي كــورد دةكات كــة زياتــر بة حزبــي ثارتــي ناودةبرَيــت و يةكَيكة 
ــي وةرطــرت. ــي دووةمــي 1960دا مؤَلةت ــة كانون ــة سياســييانةي كــة ل ــةو حزب ل

ــد  ــوردي راطةيان ــة ك ــةرةتادا ب ــة س ــم ل ــي قاس ــة رذَيم ــةي ك ــةو بةَلَينان 21. ئ
ئــةوا نةهَينراونةتــة دي، بةهــؤى خراثيــي بةِرَيوةبردنــي ضاكســازيي زةويــوزارةوة 
ــوةي  ــة لةضوارضَي ــم ك ــةتةكةي قاس ــداوة. سياس ــةري هةَل ــي زؤر س ناِرةزاييةك
سياســةتي “ثةرتكــة و زاَل بــة” دا خَيَلةكان بةطذ يةكتري دا دةكات، كَيشــةي كوردي 
ــد مانطــةي رابــردوودا بارزانييــةكان  ــةم ضةن بةتــةواوي ضارةســةر نةكــردووة. ل
زياتــر لةجــاران لــة قاســم دوور كةوتوونةتــةوة و ســةبارةت بــة شــةِري 
ــة  ــان توانيوويان ــة هاوثةيمانةكاني ــي خَيَل ــة هاوكاري ــةكان ب ــش، بارزانيي خَيَلةكاني
طــورز لــة خَيَلةكانــي اليةنطــري قاســم، بــؤ نمونــة: رَيكانــي و زَيبارييــةكان 
بوةشــَينن و كةســة دةســةآلتدارةكانيان دةســتطير بكــةن. دوابــةدواي ئةم شــةِرانة، 
ــي  ــة خَيَلةكييةكان ــةر ناوض ــةآلتيان بةس ــةواوي دةس ــراق بةت ــةآلتداراني عَي دةس
كوردســتانةوة نةمــا و، هَيــزي ثؤليســة ناوخؤييــةكان، كــة زوربــةي ئةندامةكانــي 
ــةي  ــةكان رَيط ــَيوا. خَيَل ــتنيان ش ــة، رَيكخس ــي ناوضةك ــة كوردان ــوون ل ــي ب بريت
ــةربازييةكان  ــزة س ــوون هَي ــار ب ــراق ناض ــةآلتداراني عَي ــِري. دةس ــان ب هاتؤضؤي
بــة قةبارةيةكــي بةرضــاوةوة بجوَلَينــن و لــة هةفتــةي رابــردودا ضاالكييــة 
ــان داوة  ــةكان هةوَلي ــة ثشــتيوانيي ئاســمانيي ئةنجــام داوة. خَيَل ــان ب زةمينييةكاني
تــا دةتوانــن خؤيــان لــة بةريةككةوتنــي راســتةوخؤ لةطــةَل هَيزةكانــي حكومــةت 
ــة دةســةآلتي  ــان ل ــدةن خؤي ــت هــةوَل ب ــة كــة ثَيدةضَي ــزن، ئةمــة لةكاتَيكداي بثارَي
ــي زؤر  ــي تاِراددةيةك ــتانَيكي ئؤتؤنؤم ــة كوردس ــةن و رةنط ــار بك ــةت رزط حكوم

ــةن. ــت بك ــي دروس خَيَلةكي
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بؤضوني كؤمؤنيستةكان لةسةر كورد
ــة هيــض وآلتَيكــي كؤمؤنيســتيي ديكــة،  ــة وآلتانــي يةكَيتــي ســؤظيةت و ن 22. ن
كةســيان ثشــتيوانييةكي راســتةوخؤيان بــؤ ئؤتؤنؤمــي، كــة ئامانجــي كوردةكانــة، 
لةطــةَل  ســةربةخؤ  كوردســتانَيكي  بوونــي  ئــةوةي  لةبــةر  رانةطةيانــدووة. 
سياســةتي ئَيســتاي ســؤظيةت بــؤ خؤرهةآلتــي ناوةِراســت ناطونجَيــت، بةمشــَيوية 
جيابوونــةوةي كوردانــي عَيــراق لــة دةوَلةتــي عَيــراق ئــةو شــوَينثَيية الواز دةكات 
ــش  ــي عةرةبي ــاوة و يةكِريزي ــتي هَين ــراق بةدةس ــة عَي ــؤظيةت ل ــي س ــة يةكَيت ك
بةشــَيوةيةكي  ســؤظيةت  ثروثاطةنــدةي  ئةوةشــدا،  لةطــةَل  دةكات.  بةهَيزتــر 
ــةتةكاني  ــةر سياس ــاوة بةرامب ــان بةكارهَين ــي كوردي ــتانة ناِرةزاييةكان هةلثةرس

ــراق. ــي عَي ــةش حكومةت ــةم دوايي ــا و ب ــران و توركي ئَي

23. لــة مانطــي ئــازاري رابــردوو، ثةخشــي بةرنامــة كوردييــةكان لــة يةكَيتــي 
ــر لــة هةفتةيةكــدا بةرزكرايــةوة و لــة مانطــي ئايــاردا،  ســؤظيةت بــؤ 10.5 كاتذمَي
ثةيكــي ئَيــران كــة راديــؤي فارســيي حزبــي تودةيــة و بارةطاكــةي لــة ئةَلمانيــاي 
ــة مانطــي تةمــوزدا  ــي كــوردي دةســتثَيكردةوة، ل ــة زمان ــة، ثةخشــي ب خؤرهةآلت
مــاوةي ثةخشــي كوردييةكــةي زيــاد كــرد و لــة ئَيســتادا هةفتانــة نزيكــةي شــةش 
ــي  ــة ئازربايجان ــة ل ــران ك ــي ئَي ــي طةل ــة. دةنط ــوردي هةي ــي ك ــر ثةخش كاتذمَي
ســؤظيةتةوة بــة زمانــي فارســي ثةخــش دةكات، داواي مامةَلةيةكــي باشــتر لةطــةَل 
ــي  ــة نهَيني ــي نيمض ــة راديؤيةك ــمان( ك ــردووة و، )راديؤكةش ــدا ك ــي ئَيران كوردان
توركيــة لــة ئةَلمانيــاي خؤرهــةآلت دا ئــةوا هةوَلــي داوة هةســتة دذةحكومةتييةكان 

ــت. لــةالي كــوردي توركيــا بوروذَينَي

ــة 25ي  ــان ل ــي جيه ــدي الوان ــةوةي كؤِربةن ــة كؤبون ــة ل ــارةي ك ــةو بِري 24. ئ
ــة  ــةواوي ل ــوردةكان بةت ــت: “ك ــرا، دةَلَي ــكؤ دةرك ــة مؤس ــاب ل ــؤ 3ي ئ ــوز ب تةم
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هةمــو مافَيكــي نةتةوةيــي بَيبــةري كــراون و لــة بارودؤخَيكــي نالةبــاري ئابوريــي 
ــن”. ــدا دةذي ــي ثؤليس ــر زةبروزةنط و لةذَي

25. ئَيمــة حــةز ناكةيــن هانــي قســةكردن لةســةر ئــةم بابةتــة بدةيــن، لــةوةش 
خراثتــر ئةوةيــة كــة ثَيمــان خــؤش بَيــت كــة وا دةريبخةيــن كــة بــة جؤرَيــك لــة 
ــي خاونشــكؤ  ــةالى حكومةت ــةوة كــة ب ــةو نائارامييان ــن ب جــؤرةكان ثةيوةنديداري
“شــاذن”ةوة بــة رةهايــي بابةتَيكــي ناوخــؤي حكومةتــي عَيراقــة. ئةوةي لةثَيشــةوة 
ــةوة  ــة وريايي ــة ب ــت ك ــة بتواني ــة، لةوانةش ــي بةِرَيزتان ــؤ زانياري ــا ب ــكرا تةني باس

لةطــةَل كةســة متمانــة ثَيكراوةكانــدا باســيان لَيــوة بكةيــت.

ــي  ــوو وآلتان ــة هةم ــوو ل ــيني يةكطرت ــاآلي شانش ــردةى ب ــؤ نَي ــةك ب )وَينةي
ــن( ــة دبل ــاذن” ل ــكؤ “ش ــؤزي خاوةنش ــز و باَلي كؤمؤنوَيَل
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نهَيني - تةنيا بؤ بةرضاوي شانشيني يةكطرتوو*
 RR 6/10 ذمارةي تؤماركردن

رةشنوسى ثلة 1
ثلةبةنديي ئاسايش  

بؤ: - راثؤرتي بةشي لَيكؤَلينةوة
كَيشةي كورد لة عَيراق، 1963 - 1971

ثوختة:
ــؤي  ــةدي ك ــا 20 لةس ــراق 15 ت ــوردي عَي ــة ك ــت ك ــةكي. وا دةزانرَي 1. ثَيش
ــة  ــون(. ل ــؤن ب ــاَلي 1965 دا 8.3 ملي ــاري س ــة ئام ــن )ل ــك دةهَين ــتوان ثَي دانيش
ســةردةمي ثاشــايةتيدا ضةنديــن شؤِرشــي خَيَلةكيــي كــوردةكان رويانــداوة. كاتــَي 
ــةك  ــةرةتادا ماوةي ــة س ــت، ل ــة دةس ــةآلتي طرت ــاَلى 1958 دا دةس ــة س ــم ل قاس
ــةال  ــاَلى 1961 دا م ــة س ــةآلم ل ــو، ب ــدا هةب ــةو و كوردةكان ــوان ئ ــي لةنَي هاوكاري

* شــیاوی ئامــاژە پێدانــە، ئــەم بەڵگەنامــە نهێنییــە کــە ڕاپۆرتێکــی لێکۆڵینەوەیــی گرنگــە لــە بــارەی ڕەهەنــدی 
مێژوویــی کــورد و شۆڕشــی ئەیلــول و پەیوەندییــە سیاســییەکانیی و هەڵوێســتی واڵتــان لــە بارەیــەوە، 
ــە. هەروەهــا هــەر ئــەم بەڵگەنامــە نهێنییــەش نییــە کــە بێ-بــەروارە، بگــرە  بــەرواری نووســینی لەســەر نیی
چەنــد بەڵگەنامەیەکــی دیکــەش ئامــاژە بــە بــەرواری نووســینیان نەکــراوە و زۆربەشــیان نهێنیــن، منیــش بــە 
پێــی زانییارییــە مێژووییەکانــی نــاو بەڵگەنامــە بێ-بــەروارەکان، لــە قۆناغبەنــدی ›ڕۆژ و مانــگ و ســاڵ‹ی 
ڕێکخســتنی بەڵگەنامەکانــدا، ئــەوا بەڵگەنامــە بێ-بەروارەکانــم دانــاوە، لــەم ڕووەشــەوە پرســم بــە کاک 
›‹پاســار‹‹ کــردووە و ئەویــش پێشــنیار و بۆچوونەکانمــی بــەالوە پەســەند بــوو. بۆیــە هــەر بەڵگەنامەیەکــی 
دیکــەی بێ-بــەروار لــەم پەرتووکــەدا هه بێــت، ئــەوا هەوڵمــداوە بــە پێــی زانیارییەکانــی نــاوی نزیــک ببمــەوە 
لــە کاتــی نووســینی بەڵگەنامــە بێ-بەروارەکــە و، هــەر یەکەشــیان لــە شــوێنی خۆیانــدا لــە پەراوێــز دا 
ئامــاژەی بــۆ دەکــەم کــە بۆچیــی و هۆکارەکانــی چیــن کــە لــەو شــوێنەدا لــە ڕیزبەنــدی بەڵگەنامەکانــدا ئــەو 

بەڵگەنامــە بێ-بــەروارەم جــێ کردۆتــەوە!؟ شــەریف هــەژاری.
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ــان  ــَيكي بةرفراواني ــتان شؤِرش ــي كوردس ــي ديموكرات ــي و ثارت ــتةفا بارزان مس
ــَي كةوتــةوة، هيــض  لــةدذي حكومــةت بةِرَيوةبــرد. ئــةو جةنطــةى شؤِرشــةكةى ل

ــي. ــَي نةبين ــان ل ــودَيكي يةكالكةرةوةي ــةكان س ــة اليةن كام ل

ــت  ــوردةكان دةس ــةِري دذى ك ــس ش ــي بةع ــاَلي 1963 دا حكومةت ــة س 2. ل
ثــَي كــردةوة، بــةآلم ديســانةوة بنبةســتَيكي ســةربازيي لــَي كةوتــةوة. لــة مانطــي 
شــوباتي 1964 دا ئاطربةســتَيك راطةيةنــرا، بــةآلم ديســانةوة شــةِرةكة لــة ســاَلى 

ــَي كــردةوة. 1965 دا دةســتي ث

ــراق  ــري عَي ــةرؤك وةزي ــةزازي س ــي 1966 دا، د. ب ــي حوزةيران ــة مانط 3. ل
ــة  ــَي ل ــةآلم كات ــد، ب ــة كوردســتاندا راطةيان ــؤ ئاشــتي ل ــي ب ــزة خاَلي ثالنَيكــي دوان

ــا. ــش نةم ــواي رَيكةوتني ــةوة، هي ــتةكةي دورخراي ــة ثؤس ــاب دا ل ــي ئ مانط

4. لــة ئــازاري ســاَلي 1970 كــورد و حكومةتــي بةعــس لةســةر ضارةســةرَيكي 
عَيراقــدا  كؤمــاري  ضوارضَيــوةي  لــة  كــورد  تيايــدا  كــة  رَيككةوتــن،  نــوَي 
ــى  ــَى بةجَيكردن ــة ج ــضوونةكان ل ــَي. بــةآلم بةرةوثَيش ــي بدرَيت خؤبةِرَيوةبةرَيت
ئــةم رَيكةوتنــةدا بــة خــاوي بةِرَيــوة ضــووة و، ئاســت و سروشــتي ئــةو 

بــؤ نةكــراوة. خؤبةِرَيوةبةرَيتييــةي كــورد، ضارةســةرى يةكالكــةرةوةى 

5. كَيبِركَيــي خَيَلةكــي لةنــاو ريزةكانــي كــورددا هةيــة، لةنَيــوان كةســة 
ضةثــِرةوة  كةســة  و  دةكا  ســةركردايةتييان  بارزانــي  كــة  خَيَلةكييــةكان 
ئةحمــةدةوة  ئيبراهيــم  و  تاَلةبانــي  جــةالل  لةاليــةن  كــة  شارنشــينةكانيش 
ــة ســاَلى 1964  ــةد ل ــي و ئةحم ــة. تاَلةبان ــك هةي ــن، لةتبونَي ســةركردايةتى دةكرَي
ــةآلتي  ــةوة دةس ــةو كات ــة دةرةوة و ل ــتان كران ــي كوردس ــي ديموكرات ــة ثارت دا ل
ــت،  ــتةقينة دابمةزرَي ــتييةكي ِراس ــةر ئاش ــةآلم ئةط ــة، ب ــت بارزانيداي ــاآل لةدةس ب
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ــوَي  ــةر لةن ــان س ــي خؤي ــن كاريطةري ــةكان بتوان ــة راديكاَل ــت كةس ــةوا ثَيدةضَي ئ
دةربخةنــةوة.

6. رَيكخســتني ســوثايي كــورد: تةكتيكــة ثارتيزانييةكانيــان بــة ســةركةوتوويي 
بــةكار هَينــاوة.

ســورييةكان   1963 ســاَلى  لــة  ناوضةكــة.  تــري  وآلتانــي  هةَلوَيســتي   .7
ــةوة  ــةو كات ــةآلم ل ــرد، ب ــة ك ــراق رةوان ــي عَي ــي حكومةت ــؤ يارمةتيدان ــان ب هَيزي
ــة  ــة ب ــن، ك ــدار ني ــش بةش ــردووة. توركةكاني ــدارييان نةك ــةدا بةش ــة ناكؤكييةك ل
نزيكــةي 3 مليــؤن كــوردةوة، خؤيــان كَيشــةيةكي بةرضاويــان هةيــة كــة كَيشــةى 
كــوردة. ئَيــران بــة نهَينــي لــة رووي ضــةك و ثــارةوة يارمةتــي كــوردةكان دةدات، 
مةبةســتة ســةرةكييةكة ئةوةيــة: رَي لــة دةســتَيوةرداني ســؤظَيت بــؤ كــوردةكان 
بطرَيــت و مةبةســتي طشتيشــي الوازكردنــي حكومةتــي عَيراقــة. ئيســرائيليش بــة 

ــَي. ــذكاري ســةربازيي داونةت ــي ضــةك و راوَي ــة نهَين ــان شــَيوة ب هةم

8. يةكَيتــي ســؤظَيت بــةردةوام بانطةشــةي بــؤ ئــةوة كــردووة كــة دةبَيــت كورد 
ــة هاندانــي  ــَي و ل ــدا مافــة نةتةوةييةكانــي بدرَيت ــوةي كؤمــاري عَيراق ــة ضوارضَي ل
ــدة  ــووة. هةرضةن ــى هةب ــةردةوة بوون ــتي ث ــاَلي 1970 دا لةثش ــةي س رَيكةوتنةك
ــةآلم  ــةوة ثشــتيواني كــوردي كــردووة، ب ــة رَيطــةي مةعنةويي يةكَيتــي ســؤظَيت ل
خــؤى و وآلتــة شــيوعييةكاني ديكــةش كؤمةكَيكــي مــاددي ئةوتؤيــان نةكــردوون.

9. سياســةتي حكومةتةكــةي خاوةنشــكؤ “شــاذن”، سياســةتي بةشــدارينةكردن 
ــش  ــة، ئةوي ــا هةي ــؤ بةريتاني ــي ب ــي طرنط ــورد بايةخَيك ــةي ك ــووة. ناكؤكييةك ب
ــراق  ــوري عَي ــي باك ــةزراوة نةوتييةكان ــة دام ــدن ب ــةري زيانطةيان ــؤى ئةط بةه
لةكاتــي شــةِرةكاندا، ديوةكــةي تــري ئــةم دراوةش ئةوةيــة: ئةطــةر كَيشــةي كــورد 
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ضارةســةر ببَيــت، ئــةوا رذَيمــي عَيــراق لةتوانايــدا دةبَيــت هَيزةكــةي لــة باكــوري 
وآلتــةوة بكَيشــَيتةوة و رةنطــة هانيــان بــدات لــة كةنــداوي فــارس دةســت بدةنــة 

سةركَيشــيي دةرةكــي.

بــةآلم لــة رابــردودا جاروبــار قؤناغبةنــدي كــراوة لــة طةياندنــي ضةكــة 
داواكراوةكانــي ســوثاي عَيــراق، ئــةوةش بــؤ رَيطــري كــردن لــة بةكارهَينانــي ئــةو 
ضةكانــة لــةدذي كوردانــي ســيظيل. عَيراقييــةكان بــة هةَلــة طومانــي ئةوةيــان لــةال 
دروســت بــووة كــة حكومةتــي خاوةنشــكؤ “شــاذن” لــة بــواري ضةكــدار كردنــي 
كوردةكانــدا هاوكاريــي ئَيــران دةكات. جَيــى ئاماذةيــة: ئــةم اليةنــة ثةيوةنديدارانــة 
ثرســي كورديــان لةطــةَل نةتــةوة يةكطرتووةكانــدا بــاس نةكــردووة، بؤيــة 
حكومةتــي خاوةنشــكؤ “شــاذن” ئــةرك نةبــووة لةســةرى كــة هةَلوَيســتي خــؤى 

ــت. ــي ثَيويســتدا رايطةيةنَي ــةوة و لةكات ــةكال بكات ــةم ثرســة ي لةســةر ئ

ئةنجامةكان:
بةرةوثَيشــضونَيكي  ضةنــد   1970 ســاَلى  رَيكةوتنةكــةي  ثيادةكردنــي   .10
بةخــؤوة ديــوة، بــةآلم لةطــةَل ئةوةشــدا ضةنــد كَيشــةيةكي طرنــط هــةن، بــؤ نمونة: 
بِرياردانــي ورد لةبــارةي ئاســت و سروشــتي خؤبةِرَيوةبةرَيتييةكــةي كــورد، 
ــي  ــوي هَيزةكان ــة ناوضــة كوردييةكــة و، داهات ــت ب ــةي بدرَي ــةو داهات هةروةهــا ئ
كــورد )ثَيشــمةرطة( و ثارتــي ديموكراتــي كوردســتان، كــة هَيشــتا بــة وردي يــةكال 
نةكراوةتــةوة. نازانرَيــت كــة ئــةم رَيكةوتنــة تا كــةي دةبَيتــة ديفاكتــؤ و دةركةوتني 
ــة  ــدا بةهــؤى خاويــي ثيادةكردنــي رَيكةوتنةكــةوة ل ــة نــاو كوردةكان ناِرةحةتــي ل
ــدة  ــةِرَيكي ئةوةن ــة ش ــةوا رةنط ــت، ئ ــةردةوام بَي ــة ب ــةر ئةم ــة. ئةط زيادبوونداي

ــةوة. ــة مرداربكات ــت رَيكةوتنةك ــة زؤرى نةمابَي ــدات ك ســةخت ســةر هةَلب

و  عَيــراق  حكومةتــي  بةرذةوةنــدي  لــة  رَيكةوتنةكــة  بةردةواميــي   .11
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كوردةكانيشــداية. كــوردةكان بةهــؤى شــةِرةوة ناِرةحةتيــي زؤريــان ضةشــتووة، 
بــةآلم بــة طشــتى كاريطةرييةكانــي ئــةم شــةِرة زيانــى بــة عَيراقيــش طةيانــدووة 
و هيــض حكومةتَيــك نيــة لــة بةغــدا دا كــة لةكاتــي شؤِرشــي كوردةكانــدا بتوانَيــت 
خــؤى بــة طــةورةي ماَلةكــةي خــؤى بزانَيــت. ســةبارةت بــة بريتانيــا، ئاشــتي لــة 
كوردســتان واتــة نةمانــي هةِرةشــة لــة بةدةســتهَيناني نــةوت لــة باكــوري عَيــراق 

دا.

ــراق  ــةكات عَي ــت ن ــَي ثَيويس ــة، كات ــةم دراوةش ئةوةي ــري ئ ــةي ت 12. ديوةك
ســوثاكةي لــة باكــوردا بهَيَلَيتــةوة، رةنطــة توشــي كةَلكةَلــةي سةركَيشــيي دةرةكي 
ــي  ــانةوةي هَيزةكان ــةدواي كش ــي ل ــداو )بةتايبةت ــان كةن ــت ي ــران بَي ــت - ئَي ببَي
ــةوة.  ــرائيل ببَيت ــةِروي ئيس ــةآلت”ةوة روب ــةرةي خؤره ــة “ب ــود ل ــا(، ياخ بريتاني
دذبةيةكيةكــة لةوةدايــة: ئاشــتي لــة كوردســتان رةنطــة مةترســي لةســةر ئاراميــي 
ــةوة  ــةالي ئَيران ــة ب ــت. ئةمــةش ن ــي ناوةِراســتى بةدوادابَي ــي خؤرهةآلت ناوضةكان
ــراق  ــة رذَيمــي عَي ــة ضارةســةربوني كَيشــةي كــورد ضةكَيكــي دذ ب باشــة: كــة ب
لةدةســت دةردةهَينَيــت و، نــة بــةالي كوةيتيشــةوة، كــة ســةرةِراي داننانــي فةرمــي 
عَيــراق لــة ســاَلى 1963دا بــة ســةربةخؤيي كوةيــت لــة ضوارضَيــوةي ســنورةكاني 
ــراق بــؤ ئةوديــو  ــارةزووى عَي ــة ئ ســاَلى 1932، هَيشــتا كوةيــت طومانــي هةيــة ل

ــنورييةكاني. س

ــة  ــن، ئةم ــت بهَين ــةردةوام بةدةس ــي ب ــراق رَيكةوتنَيك ــوردي عَي ــةر ك 13. ئةط
ــةراورد  ــة ب ــةوة. ب ــاش ضــاالك بكات ــران و توركي ــي ئَي ــة تَيكؤشــانى كوردان رةنط
لةطــةَل كــوردى عَيــراق، لــة ئَيســتادا كــوردى ئَيــران بَيدةنطــن، بــةآلم لــة توركيــا 
مةترســيية ضاوةِروانكراوةكــةي راثةِرينــي كــوردان يةكَيــك بــووة لــة هؤكارةكانــي 

ــة مانطــي نيســاني 1971 دا. ثشــت ســةثاندني ياســاي ســةربازيي ل
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ــؤظَيت  ــي س ــة يةكَيت ــوو ك ــارادا ب ــةوة لةئ ــي ئ ــاَلى 1963 دا، ترس ــة س 14. ل
رةنطــة بــة شــَيوةيةكي ســةرةكي ثشــتى كوردانــي عَيــراق بطرَيــت. ئةمــة ثَيدةضــوو 
مةترســى بَيــت بــؤ ئاسايشــي وآلتانــي ناوضةكــة و ئاسايشــي خــودي عَيراقيــش. 
بــةآلم هةنطــاوى لــة ثَيشــينةى يةكَيتــي ســؤظَيت ثــةرة ثَيدانــى ثةيوةندييةكانيةتــي 
لةطــةَل عَيــراق و جيهانــي عــةرةب، هةربؤيــة تاِراددةيةكــي زؤر خــؤى لــة 
ــة  ــة ك ــدا ني ــي تَي ــردووة. طومان ــس ك ــوردةكان قةتي ــؤ ك ــةوي ب ــتيوانيي مةعن ثش
ــةوةى  ــة ثياضوون ــةت ل ــةوة و تةنان ــة نزيكردن ــداربووة ل ــؤظَيت بةش ــي س يةكَيت

ــش دا. ــاَلى 1970 ي ــةي س رَيكةوتننامةك

15. لــة مــاوةي جَيــي مةبةســتي لَيكؤَلينةوةكةدا، كــوردةكان بةشــَيوةيةكي باش 
يةكبةرةييــان ثاراســتووة و رَيطةيــان نــةداوة حكومــةت ضارةســةري ســةربازييان 
ــة  ــة و لةوانةي ــدا هةي ــاو ريزةكانيان ــبوون لةن ــةآلم دابةش ــةثَينَيت. ب ــةردا بس بةس
لةطــةَل بةديهاتنــي ئاشــتيي بةردةوامــدا، ئــةم جياوازييانــة قووَلتــر ببنــةوة. جطــة 
ــة  ــوان كةســة خَيَلةكييــةكان ب ــي خَيَلةكــي، دابةشــبوني ســةرةكيي لةنَي ــة كَيبِركَي ل
ســةركردايةتي مــةال مســتةفا بارزانــي و رؤشــنبيرة شارنشــينة توندِرةوةكاندايــة 

كــة جــةالل تاَلةبانــي و ئيبراهيــم ئةحمــةد نوَينةرايةتييــان دةكــةن.

هاوثَيــض: وةرطَيِرانــي بةشــَيك لــة رَيكةوتننامةكــةي ئةنجومةنــي ســةركردايةتي 
شؤِرشــي عَيــراق كــة لــة 11ي ئــازاري 1970دا بــآلو كراوةتــةوة.

تَيبينــي: تــةواوي لَيكؤَلينةوةكــة خراوةتــة بــةردةم ئــةو كةســانةي كــة ِرةنطــة 
وردةكارييــةكان زؤر جَيطــاي طرنطــى ثَيدانيــان بَيــت. ناردنــى كؤثــي لَيكؤَلينةوةكــة 

بةنــدة بــة داواكارييةكانتانــةوة.
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هؤبةي خؤرهةآلتي ناوةِراست،
بةشي لَيكؤَلينةوة،

فةرمانطةي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

ئةلف. ثَيشةكي
1. راثؤرتــي ذمــارة 9G/LR 6 ي ســاَلي 1963 باســي لــة كَيشــةي كــورد 
لــة عَيراقــدا كــردووة لةنَيــوان ســاَلةكاني 1958 تــا 1963. ئــةم راثؤرتــة لــة 

دةكؤَلَيتــةوة.  1963 ســاَلى  دواي  ثَيشــهاتةكاني 
2. لةوانةيــة خؤرهةآلتــي ناوةِراســت 6 تــا 7 مليــؤن كــوردي لــَي بَيــت. 
ــي  ــد رةطةزَيك ــة، خةســَلةتي جةســتةيي ضةن ــان ناِروون رةطوِريشــةي رةطةزةكةي
جياجيايــان لةخؤيانــدا جــَي كردؤتــةوة. لةطــةَل ئةوةشــدا، زمانةكةيــان دةضَيتــةوة 
ــة.  ــي فارســيدا هةي ــدؤ ئةوروثــي و ثةيوةندييةكــي نزيكــي لةطــةَل زمان ســةر هين
ــيان  ــي شيعةش ــي كةم ــد خَيَلَيك ــةآلم ضةن ــوننةن، ب ــوَلماني س ــان موس زؤرينةي
هةيــة. ئــةم رةطــةزة ئــازا و سةرســةختةي ضيــاكان بــة ياخيطةريــي بةناوبانطــن. 
هةرطيــز لــة رووي سياســييةوة وةكــو نةتةوةيــةك يةكيــان نةطرتــووة و بــةزؤري 
و  زمانةوانــي  جياوازييــة  و  ناكؤكــي  بــة  خَيَلةكيــدا  ذيانــي  لةضوارضَيــوةي 

ــاون. ــةوة ذي نةريتييةكانيان
راددةيةكــي زؤر  تــا  دةذيــن  لَيــي  كــة  ناوضةيــةي  ئــةو   - “كوردســتان” 
ــت -  ــك دةهَينَي ــةي دانيشــتوانةكةي ثَي كؤمةَلطةيةكــي يةكضةشــنة و كــورد زؤرين
لــة ئَيســتادا بةســةر توركيــا و عَيــراق و ئَيرانــدا دابــةش بــووة و ضةنــد بةشــَيكي 

ــؤظَيتةوة.* ــي س ــوريا و يةكَيت ــة س ــي كةوتؤت بضوكيش
* ثةيماننامــةي ســيظةر )1920( دروســتكردني كوردســتانَيكي خؤبةِرَيوةبــةري لةبةرضــاو طرتبــوو، بــةآلم 
بةهــؤى نةيارَيتــي توركيــاوة ئــةم بيرؤكةيــة هةرطيــز دةنطــي بــؤ نــةدرا. لةبــري ئــةوة، كــوردةكان خؤيــان 
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ــراق 15 - 20%ي كــؤي دانيشــتواني وآلتةكــة  ــت كــة كــوردي عَي 3. وا دةزانرَي
ثَيــك بهَينَيــت )لــة ئامــاري ســاَلى 1965 دا ذمارةيــان 8.3 مليــؤن كــةس بــووة( - 
ئــةم رَيذةيــةش لــة رَيــذةي كــورد لــة هــةر وآلتَيكــي تــر زياتــرة. بةهــؤى ئــةوةي 
ناوضةكةيــان شــاخاويية، كــورد توانيوَيتــي تــا راددةيةكــي زؤر ســةربةخؤيي خؤي 
لــة حكومةتــي ناوةنــد بثارَيزَيــت. لــة ناوضــة خَيَلةكييةكانــدا، خواســتي ســةرةكييان 
ــان -  ــةي خؤي ــَيوة نةريتييةك ــة ش ــزن و ب ــةربةخؤيية بثارَي ــةم س ــة ئ ــة ك ئةوةي
كــة جوتياريــي و مةِردارييــة - بةبــَي دةســتَيوةردان بذيــن. بــةآلم شارنشــينةكان، 
ــد  ــةم ضةن ــن، ل ــك دةهَين ــراق ثَي ــي عَي ــي كوردان ــةي ضواريةك ــتا نزيك ــة ئَيس ك
ســاَلةي دواييــدا طرنطييــان بــة ثرســي مافــى يةكســان بــؤ كــورد لةضوارضَيــوةي 
ــة  ــدا بريتيي ــة يةككات ــراق ل ــة داواكاريــي كوردانــي عَي ــدا داوة. بؤي دةوَلةتــي عَيراق
لــة: خؤبةِرَيوةبةرَيتــي لــة هةرَيمــة كوردييةكــةدا و بةدةســتهَيناني تــةواوي 
مافةكانــة هاوتــاى هاووآلتييةكــي عَيراقــي. دامةزراندنــي دةوَلةتَيكــي ســةربةخؤى 
ــي  ــةكان دابةش ــنورة نَيودةوَلةتيي ــة س ــةي ك ــةو كوردان ــو ئ ــؤ هةم ــتان ب كوردس
كــردوون، داوايةكــي هةنوكةيــي نىيــة،* هةرضةنــدة دةمَيكــة ئةمــة خةونــي 

ــووة. ــك ب ــي هةمــوو كوردَي بةنزيكةي

4. لــة ســةردةمي ئيــدارةي بةريتانيــادا )1920 - 1932(، هةنطاوطةلَيــك نــراون بؤ 
بةرةوثَيشــبردني بارودؤخــي كوردةكانــي عَيراق، بــةآلم هةوَلةكان بؤ دروســتكردني 
ئيدارةيةكــي تايبــةت بــؤ شــارة كوردييــةكان بةهــؤى ضةنــد شؤِرشــَيكي خَيَلةكييةوة 
كؤســثى هاتــة ِرَي. لــة ســاَلى 1932 دا كاتــَي عَيــراق ســةربةخؤيي تــةواوي 
ــةي طــةالن  ــي ثَيشكةشــي كؤمةَل ــة راطةياندنَيكــي فةرمي ــةو وآلت ــا، ئ بةدةســت هَين

ــوريادا،  ــراق و س ــا و عَي ــي توركي ــنورة نَيودةوَلةتييةكان ــو س ــة نَي ــوون ل ــة لةتكراب ــةوة ك ــةوةدا دؤزيي ل
لةكاتَيكــدا كــة لــة ســةردةمي عوســمانيدا، تةنيــا ســنوري وياليةتــةكان جيــاي كردبوونــةوة.

* لــة ثرؤطرامــي ســاَلى 1966ي ثارتــي ديموكراتــي كوردســتاندا هاتــووة كــة كــورد دةجةنطَيــت لةثَينــاو 
ــوةي كؤمــاري عَيراقــدا«. ــراق لةضوارضَي »ئــازادي و بةدةســتهَيناني خؤبةِرَيوةبةرَيتــي كوردســتاني عَي
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كــرد و تيايــدا زامنكردنــي مافةكانــي كــورد و كةمينةكانــي ديكــةي راطةيانــد. ئةمــة 
وايكــرد كــوردةكان لةطــةَل عَيراقييةكانــي ديكــةدا لةبــةردةم ياســا و بوارةكانــي تردا 
يةكســان بــن، و لــة هةمــو ئــةم بوارانــةدا زمانــي كــوردي هاوشــاني زمانــي عةرةبي 
بــة فةرمــي دابنرَيــت و، ئةطــةر طونجــا كورديــش لــة ثؤســتة فةرمييةكانــدا دابنرَيــن. 
هةروةهــا بةَلَينــي ئــةوةش درا كــة بودجــةي فةرمــي دابنرَيــت بــؤ ئــةوةي خوَيندنــي 
ســةرةتايي بــة زمانــي كــوردي دةســتةبةر بكرَيــت. كةضــى حكومــةت طرنطييةكــى 
ئةوتــؤى بــؤ ئــةم بةياننامةيــة دانةنــا و، زياتر خــؤى بــة بةهَيزكردني دةســةآلتةكةي 
ــَي  ــي ل ــك راثةِرين ــوردةكان كؤمةَلَي ــي ك ــرد. نارةزاي ــك ك ــتاندا خةري ــة كوردس ل
كةوتــةوة كــة هــةرة طرنطةكةيــان ئــةوة بــو كــة مــةال مســتةفا بارزانــي لــة ســاَلى 
1943 - 1945 ســةركردايةتي دةكــرد. ســوثاي عَيــراق ناوبــراوي تَيكشــكاند و، خؤى 
دةربــازي ئَيــران كــرد، لــةوَي ثةيوةنــدي بــة “كؤمــاري مهابــاد”ة كورتخايةنةكــةوة 
كــرد. دواي رووخانــي كؤمارةكــة، بارزانــي لةطــةَل كؤمةَلَيــك لة شــوَينكةوتووةكاني 

رويانكــردة يةكَيتــي ســؤظَيت.

5. كاتــَي قاســم لةســاَلى 1958 سيســتمي ثاشــايةتي روخانــد، بةَلَينــي ئــةوةي دا 
بــة كــورد كــة بــة يةكســاني لةطــةَل عةرةبــي عَيراقــدا تةماشــايان بــكات و، رَيطــةي 
بــة بارزانــي دا لــة مةنفــا بطةِرَيتــةوة. بــةآلم دواي ماوةيــةك لــة هاوكارييكــردن، 
بؤضونــي كــورد لــة دذى حكومــةت بةهَيــز دةبــو، ئةمــةش بةهــؤى ثشتطوَيخســتني 
بةرذةوةندييةكانــي كــورد و ضةكداركردنــي خَيَلــة نةيارةكانــي بارزانــي. لــة مانطــي 
حوزةيرانــي 1961 دا، بارزانييــةكان ضةكيــان هةَلطــرت و دوذمنةكانيــان تَيــك 
شــكاند. ثاشــان بارزانييــةكان بــة ثشــتيواني خَيَلةكانــي ديكــة و ئةندامانــي ثارتــي 
ديموكراتــي كوردســتان دةســتيان بةســةر بنكــة و بارةطــا حكومييةكانــي باكــوري 
عَيراقــدا طــرت. لــة كؤتايــي مانطــي ئابــي هةمــان ســاَلدا، ئــةو ناوضــة ضياييــة نيمضة 
بازنةييــةي كــة لةنَيــوان باكــوري خؤرئاواي موســَل تاوةكــو باشــوري خؤرهةآلتي 
ــا  ــوردةوة. ئينج ــتي ك ــر دةس ــووة ذَي ــردار كةوتب ــةوة بةك ــذ دةبَيت ــوك درَي كةرك
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ــة داواكارييــةكان  ــك ل ــك داواي روبــةِروي قاســم كــردةوة، يةكَي بارزانــي كؤمةَلَي
بريتــي بــوو: لــة خؤبةِرَيوةبةرَيتــي بــؤ كــورد، كــة قاســم لــة وةآلمــي ئةمــةدا ئــةوا 
ــوردةكان  ــةر ك ــةري بؤس ــةربازيي سةرانس ــَيكي س ــدا هَيرش ــي ئةيلول ــة مانط ل
ــة  ــا كاتــي كةوتنــي قاســم ل ــةردةوام بــون و ت ــةكان ب ئةنجامــدا. شــةِر و ثَيكدادان
شــوباتي 1963 دا، ئــةوا هيــض كام لــةم دوو اليةنــة ســةركةوتنَيكي يةكالكــةرةوةي 
ــراق  ــوري عَي ــةكان شــارة ســةرةكييةكاني باك ــزة حكووميي ــا. هَي بةدةســت نةهَين
ــةآلم  ــتدابوو، ب ــر دةس ــة ذَي ــان ل ــلَيماني- ي ــوك، و س ــر، كةرك ــَل، هةولَي - موس

زوربــةي ناوضةكانــي تــر لةبــن دةســتي كوردةكانــدا بــوو.

بَي. شةِرى كورد، 1963 - 1969

هةَلمةتةكةي بةعسي ساَلى 1963
ــت،  ــة دةس ــةآلتي طرت ــوباتي 1963 دا دةس ــة ش ــس ل ــي بةع ــة حزب ــةر ك 6. ه
ئاطربةســتَيك راطةيةنــرا. لــة مانطــي دواتــردا دةســتكرا بــة دانوســتان و راطةيةندرا 
ــة  ــةكان” ب ــة نةتةوةيي ــةزى ماف ــاي المةرك ــةر بنةم ــة “لةس ــةت ئامادةي ــة حكوم ك
كــورد ببةخشــَيت. داواكارييةكانــي كــورد كــة بريتــي بــون لة بةدةســتهَيناني ثشــك 
لــة داهاتــي نــةوت يــان هــةر داهاتَيكــي تــر لةســةر بنةمــاي داهاتــي تاكةكــةس و، 
ــوَل  ــة كوردســتاندا بــةالى حكومةتــةوة قب ــزة عةرةبييــةكان ل دورخســتنةوةي هَي
ــةآلم  ــةوة، ب ــي دان ــة وةآلم ــنياري ديك ــة ثَيش ــةت ب ــدة حكوم ــران، هةرضةن نةك
ــة ئةنجــام.  ــةم دانوســتانطةلة ناطةن ــي دةركــةوت كــة ئ ــة روون ــد ب زؤري نةخايان
ــةوة و  ــتة زيندان ــي خس ــي كوردةكان ــةت وةفدَيك ــدا حكوم ــي حوزةيران ــة مانط ل
ــةكاني  ــة هَيرش ــة ل ــةم هَيرش ــرد. ئ ــةربازي ك ــي س ــي نوَي ــة هةَلمةتَيك ــتي ب دةس
قاســم مةبةســتدارتر و توندوتيذتــر و خوَيناويتــر بــو. بــةالم لةطــةَل هاتنــي وةرزي 
زســتاندا ســوثا تةنيــا ضةنــد بةشــَيكي كةمــي ناوضــة شــاخاوييةكاني كوردســتاني 
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ــةثاندني  ــة س ــةت ل ــة حكوم ــت ك ــةش دةرى خس ــةوة و ئةم ــتدا ماي ــر دةس لةذَي
ــة. ــَي هيواي ضارةســةري ســةربازي ب

دانوســتانةكةي ســاَلى 1964 و ناكؤكييةكــةي بارزانــي لةطــةَل ئيبراهيــم ئةحمةد 
ــةالل تاَلةباني. و ج

7. لــة شــوباتي ســاَلي 1964 دا، ئاطربةســتَيك لةنَيــوان كــوردةكان و حكومةتــدا 
راطةيةنــدرا، ئــةو حكومةتــةي كــة لةكاتــي دوورخســتنةوةي بةعســةوة لة تشــريني 
ــر(  ــال عةبدولناس ــري جةم ــري )اليةنط ــة ناس ــةت ل ــة رواَل ــي 1963وة ب دووةم
دةضــو. ســةرؤك عــارف لــة لَيدوانَيكــي فةرميــدا بةَلَينــي مافــة نةتةوةييةكانــي “لــة 
ــي  ــي، لَيبوردن ــوردةكان بةخش ــة ك ــة”دا ب ــي برايان ــة نةتةوةيةك ــوةي تاك ضوارضَي
طشــتي دةركــرد، و داواي لــة حكومــةت كــرد ثــةرة بــة ناوضةكانــي باكــور بــدات و 
كاربةدةســت و كارمةنــدي كــوردي لــَي دابمةزرَينَيــت. ئةمــةش ضةنديــن ســةرداني 
وةفــدي حكومةتــي بــؤ باكــور بــةدواي خؤيــدا هَينــا، كــة هةوَليــان دةدا كــوردةكان 

بــة شــتَيك كةمتــر لــة خؤبةِرَيوةبةرَيتــي قايــل بكــةن.

8. لــةم كاتــةدا، خــودى كوردةكانيــش بةســةر دوو دةســتةدا دابةشــبووبوون. 
دةســتةي يةكــةم: لةذَيــر ســةركردايةتي بارزانيــدا بــوو كــة هــةم ســةركردةيةكي 
خَيَلةكيــي دةســةآلتدار و هةميــش ســةرؤكي ثارتــي ديموكراتــي كوردســتان 
ــةك  ــوو رَيطةي ــتة هةم ــة ثَيويس ــوو: ك ــان واب ــتةية بِرواي ــةم دةس ــوو، ئ ــدك( ب )ث
بطيرَيتةبــةر لةثَينــاو تاقيكردنــةوةي سةرِراســتيي حكومــةت و بزانرَيــت ئايــا 
دةتوانــن لةطةَليانــدا رَيــك بكــةون يــان نــا. دةســتةي دووةم: كؤمةَلَيــك كةســاني 
ــةد و  ــم ئةحم ــةن ئيبراهي ــوون و لةالي ــر ب ــري توندِرةوت ــاوةن بي ــر و خ طةنجت
جــةالل تاَلةبانىيــةوة ســةركردايةتي دةكــران، ئةمــان هــةر زوو طةيشــتبوونة ئــةو 
بــاوةِرةي كــة مامةَلةكــردن لةطــةَل حكومةتــدا هيــض بةرهةمَيكــي لــَى ناكةوَيتــةوة. 
ــةآلدزَي  ــة ق ــي 1964 دا ل ــة حوزةيران ــدك ل ــي ث ــة كؤبونةوةيةك ــة ل ــةم ناكؤكيي ئ
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ــان  ــون، ضواردةي ــدا بةشــدار ب ــرَي 900 كةســي تَي ــةِري كــة دةطوت طةيشــتة ئةوث
ســةركردةي بــاآلي ثــدك بــوون بــة ئةحمــةد و تاَلةبانييــةوة و هةمــوو ئةندامانــي 
ــدك  ــي ث ــة ريزةكان ــةوا ل ــةس، ئ ــةك ك ــة ي ــة ل ــدك، جط ــيي ث ــي سياس مةكتةب
دوورخرانــةوة و مةكتةبــي سياســييةكي نــوَي هةَلبذَيــردرا. ثَيكدادانــي ضةكــداري 
ــكارة رويــدا و لــة ئةنجامــدا ئةحمــةد و تاَلةبانــي  ــوان ئــةم دو دةســتة كَيبِركَي لةنَي
لةطــةَل نزيكــةي 400 اليةنطريانــدا خؤيــان دةربــازي ئَيــران كــرد. )لــةوَي لةاليــةن 

ــدرا(. ــان ثَي ــةدان شــوَيني ثارَيزراوي ــة شــاري هةم ــةوة ل دةســةآلتداراني ئَيران

هةَلمةتةكةي ساَلى 1965
9. دواي نزيكــةي يــةك ســاَل لــة ئاطربةســت و دانوســتاني بَيســةروبةرة، 
حكومــةت لــة يةكــةم هةفتــةي ســاَلى 1965دا شــةِري دةســت ثــَي كــردةوة. لــةو 
ــة  ــةوة و ل ــك هاتبون ــدا ثَي ــةَل بارزاني ــة لةط ــتة جيابووةك ــةي دةس ــةدا، زؤرين كات
ــؤوة و  ــري ماب ــة زوي ــران ب ــة ئَي ــةد ل ــم ئةحم ــةآلم ئيبراهي ــةوة، ب ــران طةِرابون ئَي
تاَلةبانــي ئــةو هاوينــةي لــة هةنــدةران بــة راكَيشــاني ثشــتيوانيي نَيودةوَلةتــي بــؤ 

ــرد. ــورد بةســةر ب دؤزي ك

10. هةَلمةتةكــةي ســاَلى 1965 بــؤ حكومــةت لــة هةَلمةتةكانــي ثَيشــوو باشــتر 
ــة  ــةوة ك ــي دةركةوت ــة روون ــان ب ــاَلة، ديس ــةو س ــي ئ ــي هاتن ــة كؤتاي ــو و، ب نةب

ئةمجــارةش طةيشــتونةتة بنبةســتي ســةربازي.*

ــي  ــازي كيمياوي ــوت: ط ــورد دةيط ــةوةي ك ــوو ل ــي ب ــة بريت ــةم هةَلمةت ــي بةرضــاوي ئ * دوو تايبةتمةندَيت
ــر  ــداوة جَيطي ــك بةغ ــة نزي ــي ل ــوي عةرةب ــاري يةكطرت ــزي كؤم ــا هَي ــراوة و، هةروةه ــةكار هَين ــة دذ ب ل
كرابــون )ئةمــةش لةذَيــر ضاودَيريــي فةرماندةيــي هاوبةشــي عَيــراق و كؤمــاري يةكطرتــوي عةرةبــي(، ئــةم 
هَيــزةش ئةركــة ناوخؤييــة ئةمنييةكانــى لــة كــؤَل ســةربازانى عَيراقيــى كــردةوة و دةســتي وااَلكــردن كــة 

بةشــداريي لــة شــةِر و هةَلمةتــةكان بكــةن.
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ثَيشنيارةكةي بةزاز، 1966
11. لــة ســةرةتاي ســاَلى 1966دا ضةنــد ئاماذةيــةك هةبــوون بــةوةي دكتــؤر 
عةبدولِرةحمــان بــةزاز كــة لــة ثاييــزي ثَيشــوودا وةكــو يةكــةم ســةرؤك وةزيــري 
ــة ســةر كار،  ــةدواي شؤِرشــةكةي ســاَلى 1958ةوة هاتبَيت ــة ل ــراق ك ســيظيلي عَي
ــة  ــكات و نايةوَيت ــدا ب ــةَل كوردةكان ــتييانة لةط ــتاني ئاش ــة دانوس ــةَل ئةوةداي لةط
ــنيارةكةي  ــةر. ثَيش ــة س ــان بكات ــي تازةي ــاردا هَيرش ــي وةرزي بةه ــةَل هاتن لةط
بــةزاز وةالنــرا و لــة مانطــي ئايــاري ئــةو ســاَلةدا هَيرشــَيكي نــوَي دةســتي ثَيكــرد، 
بــةآلم هَيزةكانــي حكومــةت هــةر زو لــة ناوضةكانــي نزيــك رةوانــدوز شكســتَيكي 

ــدا هةَلمةتةكــة وةســتَينرا. ــة ســةرةتاي حوزةيران ــا و ل طةورةيــان هَين

ــؤ  ــي ب ــي 12 خاَلي ــةزاز ثالنَيك ــاَلى 1966دا، د. ب ــي س ــة 29ي حوزةيران 12. ل
ــة: ــة بةمجؤرةي ــزة خاَل ــةو دوان ــةي ئ ــد. ثوخت ــتاندا راطةيان ــة كوردس ــتيي ل ئاش

يةك. مافي نةتةوةيي يةكسان بؤ كورد و عةرةب لة عَيراقدا.
دوو. بــة المةركةزيــى كــردن: ئةنجومةنــي هةَلبذَيــردراوي ناوضةيي دةســةآلتي 

ــي دةبَيت. فراوان
ســَي. لــةو ناوضانــةي كــة كــورد زؤرينــةن، زمانــي كــوردي هاوشــاني زمانــي 

عةرةبــي وةكــو زمانَيكــي فةرمــي دةناســَينرَيت.
ضوار. سةنطى كورد لة ئةنجومةني نيشتمانيدا بةثَيي رَيذةى دةبَيت.

ثَينج. فةرمانطة طشتييةكان و دامةزراندن بة رووي كورددا كراوة دةبن.
شةش. يةكسانيي لة هةلي ثةروةردةدا.

حةوت. بِرَيك ئازادي سياسي و ئازادي دةربِرين بؤ كورد دةستةبةر دةكرَيت.
ــي  ــةوةي كاربةدةســت و كارمةندان ــي طشــتي و طَيِران ــي لَيبوردن ــؤ. دةركردن ن

ــان. كــورد بــؤ شــوَينةكاني خؤي
بــؤ  بطةِرَينــةوة  ئةندامــة كوردةكانــي ثؤليــس و هَيــزة ضةكــدارةكان  دة. 

دابنَيــن. ضةكةكانيــان  ديكــة  ضةكدارةكانــي  خؤيــان.  يةكةكانــي 
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يانزة. ئاوةدانكردنةوةي باكور.
دوانزة. جَيطيركردنةوةي كةس و كؤمةَلة راطوَيزراوةكان.

13. هةرضةنــدة ثالنةكــة لــة هةنــدَي رووةوة ناِروونــة و زؤر شــتي بــة 
نةطوتــراوي هَيشــتؤتةوة،* بــةآلم ثَيدةضــوو بتوانرَيــت وةكــو بنةمــاي رَيككةوتنَيــك 
لَيــي بِروانرَيــت و وا هةســتيش دةكــرا كــة تــا ئــةو كاتــةي بــةزاز لــة دةســةآلتدا 
بَيــت ئــةوا هةلَيكــي بــاش بــؤ بةرةوثَيشــضوون لةئــارادا بَيــت. بارزانــي بــة فةرمــي 
ــان  ــوزي هةم ــي تةم ــتي مانط ــة ناوةِراس ــةآلم ل ــرد. ب ــة ك ــةم ثالن ــوازيي ل ثَيش
ــة  ــةوة ل ــي ئةرَينيي ــض ئاماذةيةك ــي هي ــةدي نةكردن ــؤى ب ــوردةكان بةه ــاَلدا، ك س
ــَي  ــةوت و كات ــدا دةرك ــان تَي ــَي هيوايي ــة، ب ــة دوانزةخاَلييةك ــي ثالن جَيبةجَيكردن
ــن  ــي رَيككةوت ــةوة، هيواكان ــةآلت دوور خراي ــة دةس ــاب دا ل ــي ئ ــة مانط ــةزاز ل ب

ــةوة. رةوين

بةردةواميي بنبةست، 1967
14. هةرضةنــدة لــة ســاآلني 1966 ياخــود 1967 دا هيــض شــةِرَيكي بةرفــراوان 
روياننــةدا، بــةآلم هَيزةكانــي حكومــةت لــة باكــوردا مانــةوة و لــة ضةنــد شــةِر و 
ثَيكدادانَيكــدا روبــةِروي هَيــزة كوردييــةكان بوونــةوة. حكومةت بــة هاوكارييكردني 
ــوو  ــتي ب ــوو، مةبةس ــدا ثضِراب ــةَل بارزاني ــدي لةط ــارة ثةيوةن ــة دوب ــي ك تاَلةبان
ثَيطــةي بارزانــي الواز بــكات، لَيــرة و لــةوَي ثَيكدادانــي ضةكداريــي لةنَيــوان طروثــة 
ــر  ــةوة الوازت ــي ل ــةآلم دةســتةكةي تاَلةبان ــدةدا، ب ــدا ِرووي ــكارة كوردةكان كَيبِركَي

بــوو كــة بتوانَيــت هةِرةشــةيةكي جــددي بَيــت بــؤ ســةر دةســةآلتي بارزانــي.

 Le Kurdistan Irakien, Entite National, Neuchatel( بــة بؤضونــي عيســمةت شــةريف وانلــي *
ــراوة: ــتؤ طي ــةوة لةئةس ــةن حكومةت ــة لةالي ــي ديك ــي نهَين ــَي بابةت 1970(، س

ــواي موســَل  ــة لي ــةي ثَيشــتر ســةر ب ــةو ناوضان ــى ئ ــؤ لةخؤطرتن ــواي دهــؤك ب ــف( دروســتكردني لي ئةل
ــوون. ب

بــَي( ئازادكردنــي هةمــو زيندانــة سياســييةكان لــة عَيراقــدا و، جيــم( ثَيدانــي مؤَلةتــي ياســايي بــة ثارتــي 
ــي كوردســتان. ديموكرات
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طةِرانةوةي بةعس، 1966
ــة  ــةآلتي طرت ــاَلى 1968 دا دةس ــوزي س ــة تةم ــة ل ــس ك ــي بةع 15. حكومةت
دةســت، ئــةوا لــة ســةرةتادا هيــض ئاماذةيةكــي نيشــان نــةدا كــة بــؤ مامةَلةكــردن 
ــوي  ــي ثَيش ــةوةي حكومةت ــت ل ــتري هةبَي ــي باش ــدا بيرؤكةيةك ــةَل كوردةكان لةط
ــاوة  ــاوة م ــة م ــي ديك ــة ئيدارةكان ــةوةى ك ــود ئ ــاَلي 1963 ياخ ــيةكاني س بةعس
ــة حكومةتةكــةي  ــة ل ــةو سياســةتة دا ك ــان ب ــة بةردةواميي ــرد. بؤي ــان ك جَيبةجَيي
ثَيشــووةوة بؤيــان بةجــَي مابــوو، ئــةوةش بريتــي بــوو لــة: رَيطرتــن لــة فراوانبوني 
ــارة و  ــة ث ــي ب ــي تاَلةبان ــوردةكان و هاوكارييكردن ــةآلتي ك ــر دةس ــةي ذَي ناوض

ضــةك.

ــة  ــَيك ل ــةوةي بةش ــرد ب ــتيان ك ــةك دةس ــاش ماوةي ــت، ث ــك بَي 16. هةرضؤنَي
ثَيشــنيارةكةي ســاَلى 1966ي د. بــةزاز بــةكار بهَينــن. بةمــةش زمانــي كــوردي لــة 
ناوضــة كوردييةكانــدا بــووة زمانــي خوَينــدن، زانكؤيــةك لــة ســلَيماني دامةزرَينــرا، 
ئةكاديميــاي ئةديبانــي كــورد دامةزرَينــرا، لَيبوردنَيــك بــؤ ئــةو كةســانة دةركــرا كة 
لــة شــةِرةكاندا بةشــدارييان كردبــوو، و وةكــو بةشــَيك لــة بــة المةركــةزى كــردن، 
بِرَيــك دةســةآلت درايــة ثارَيزطــاكان. ســةرةِراي ئــةم كارة دَلخؤشــكةرانةية، بــة 

درَيذايــي ســاَلى 1969 ثَيكــدادان هــةر بــةردةوام بــوو.

جيم. رَيكةوتننامةكةي ئازاري 1970
17. بــة هاتنــي كانونــي دووةمــي 1970، دةركــةوت كــة لــةو ئاطربةســتة 
ــي  ــوان بةعــس و نوَينةرةكان ــوو، دانوســتاني جــددي لةنَي ــارادا ب ــةي لةئ ديفاكتؤي
ــة  ــتانانة ل ــةم دانوس ــةركةوتووةكاني ئ ــة س ــت. ئةنجام ــوة دةضَي ــدا بةِرَي بارزاني
ــرا.  ــةوة راطةيةن ــي شؤِرشــي عَيراق ــي فةرماندةي ــةن ئةنجومةن ــازاردا لةالي 11ي ئ
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ــاَلى 1966ي د.  ــنيارةكةي س ــة ثَيش ــة ل ــراوة* زؤر نزيك ــةو راطةيةن ــي ئ بةندةكان
ــرت: ــؤ دةط ــةرةكييانةي لةخ ــة س ــةم خاَل ــةزاز و ئ ب

1. كــوردةكان لــة ضوارضَيــوةى عَيراقــدا مافــى سياســى و خؤبةِرَيوةبةرَيتييــان 
دةدرَيتــَى. ناوضةكانــى خؤبةِرَيوةبةرَيتــى كــورد لــة رَيطــةى ســةرذمَيرييةوة 

ــةوة. يةكالدةكرَين
2. دةستور دان بة بوونى نةتةوةى عةرةب و كورددا دةنَيت.

3. كوردَيك وةكو جَيطرى سةرؤك كؤمارى عَيراق دادةمةزرَيت.
4. كورد بةثَيى رَيذةيان لة دةسةاَلتى ياساداناندا ثشكيان دةبَيت.

ــدا  ــةزراوة حكومىيةكان ــةت و دام ــة حكوم ــةاَلواردن ل ــَى ه ــوردةكان بةب 5. ك
ــن. بةشــدار دةب

6. كاربةدةســتان لــة ناوضــة كوردييةكانــدا يــان كــورد دةبــن ياخــود كةســانَيك 
دةبــن كــة لــة زمانــى كورديــدا شــارةزا بــن.

ــى كــوردى و عةرةبــى لــة ناوضــة كوردييةكانــدا زمانــى  7. هــةردوو زمان
ــة. ــى فَيركردن ــوردى زمان ــى ك ــةدا زمان ــةم ناوضان ــن، ل ــى دةب فةِرم

8. هةمــوو كاربةدةســتة ســةربازى و مةدةنىيةكانــى رابــردوو هةروةهــا 
ــى ثَيشــوويان. ــةوة ســةر كارةكان ــكارةكان دةطةِرَينرَين ــدكار و كرَي ــوو خوَين هةم

9. دةزطا ثةروةردةيى و كلتورييةكانى كورد فراوانتر دةكرَين.
10. كــورد خؤيــان رَيكخــراوى خوَينــدكارى و طةنجان و ذنان و مامؤســتايانيان 
دةبَيــت و، ئــةم رَيكخراوانــة ثةيوةندييــان دةبَيــت بــة رَيكخــراوة عَيراقىيــة 

ــَيوةكانيانةوة. هاوش
بــؤ  كــوردةكان دةطةِرَينرَينــةوة  دانيشــتوانى طونــدة عةرةبييــةكان و   .11

خؤيــان. خانووةكانــى 
12. دةســت دةكرَيــت بــة قةرةبوكردنــةوةى ئــةو كوردانــةى كــة بةهــؤى 

* بؤ خوَيندنةوةي دةقي وردةكاريي راطةيةنراوةكة بِروانة هاوثَيضي ئةم راثؤرتة.
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شــةِرةكانةوة زةرةرمةنــد بــوون.
13. كؤمســيؤنَيك بــة بودجــةى ثَيويســتةوة بــؤ طةشــةثَيدانى كــورد دابمةزرَيت 

كــة بــؤ ناوضــة كوردييةكــة ثالنــى تايبةتــى ئابــوورى ئامــادة بــكات.
ناوضــة  لــة  زار  و  بــوارى زةوي  لــة ضاكســازييةكانى  بكرَيــت  ثةلــة   .14

. كوردييةكانــدا 
15. بةكارهَينانــى ســامانة سروشــتييةكان لة ناوضةكانــى خؤبةِرَيوةبةرَيتييةكةدا 

ئةركــى دةســةاَلتى كؤماريية.
ــى  ــةدا، كةناَل ــةم رَيككةوتننامةي ــى ئ ــى جَيبةجَيكردن ــى كؤتاي ــة قؤناغةكان 16. ل

ــةوة. ــورد رادةســت بكرَين ــة قورســةكانى ك ــوو ضةك ــوردى و هةم ثةخشــى ك

18. رَيككةوتنــة باَلوكراوةكــة، ثرؤتؤكؤلَيكــى نهَينيشــى لةطةَلــدا بــوو كــة 
دةطوترَيــت ئــةم بةندانــةى لةخؤطرتــووة:

1( ليذنةيةكــى هاوبــةش دروســت بكرَيت بــؤ سةرثةرشــتيكردنى جَيبةجَيكردنى 
ــةم رَيككةوتنامةية. ئ

2( يةكَيــك لــة ئةركةكانــى ئــةم كؤميتةيــة بــؤ هةَلوةشــاندنةوةى ثَيشــمةرطةية 
)هَيــزة كوردييــة شؤِرشــطَيِرةكان( و تةنيــا )6000(يــان لــة ســوثادا دةهَيَلرَينــةوة. 
ــووة،  ــك هات ــج قؤناغــى ديارينةكــراو ثَي ــة ثَين ــى هةَلوةشــاندنةوةكةدا، كــة ل لةكات

حكوومــةت ئةركــى بةِرَيوةبردنــى طشــتيى هَيزةكــة لةئةســتؤ دةطرَيــت.
3( حكومــةت هةمــوو ئــةو هَيــزة كوردييانــةى كــة دذى بارزانيــن بــة ناياســايى 
لةقةَلــةم دةدات و، ضةكيــان دةكات و هَيــزة ضةكدارةكانــى عَيــراق لــة “ثَيطــة 

ــَينَيتةوة. ــايىيةكان”يان دةكش ئاس
4( ثــدك رَيطــةى ثَىدةدرَيــت لــة ناوضــة كوردييةكــةدا بــة ئــازادى بجوَلَيتــةوة 

و رؤذنامــةى تايبــةت بــة خــؤى دةربــكات.
5( هةمــوو ئــةو كةســانةى ثَيشــتر لــة كةرتــى حكوومــى دابــوون و لــة 
شؤِرشــةكةى كــورددا بةشــدارييان كــردووة، ئــةوا رَيطايــان ثــَى دةدرَيــت بضنــةوة 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

45

ســةركارةكانيان و هيــض قيدةمَيكــى وةزيفييــان نافةوتَيــت. ئــةو كةســانةش كــة لــة 
ريــزى هَيــزة ضةكــدارة كوردييةكانــدا خزمةتيان كــردووة خزمةتةكةيــان وةك ئةوة 

بــؤ هةذمــار دةكرَيــت كــة لــة ريزةكانــى ســوثاى عَيراقــدا خزمةتيــان كردبَيــت.
6( لــة مــاوةى يــةك ســاَلدا ســةرذمَيرييةكى سةرانســةرى لــة واَلتــدا ئةنجــام 
دةدرَيــت ئةمــةش بةمةبةســتى دياريكردنــى ئــةو ناوضانةيــة كــة زؤرينــة كــوردن.

ــت، بــةاَلم لةطــةَل  ــة ناطؤِرَي ــراق بــةو زووان ــااَلى دةوَلةتــى عَي ــدة ئ 7( هةرضةن
ــى دةكرَيتــةوة. ــة ئااَلكــةدا جَي طؤِرينــى ئااَلكــةدا، هَيمــاى كورديــش ل

19. هةرضةنــدة رَيوشــوَينة نهَينييــةكان لــةم بةنــدة باَلوكراوانــةدا بــةرةو 
ــة طرنطــةكان، بــؤ  ــك لــة خاَل رةواندنــةوةى تةمومــذةكان دةضــوون، بــةاَلم هةندَي
نمونــة: سروشــتى تــةواوى خؤبةِرَيوةبةرَيتييةكــةى كــورد و بــِرى ئــةو ثارةيــةى 
ــى  ــوو تةرخان ــة دةب ــة كوردييةك ــى هةرَيم ــؤ ثةرةثَيدان ــراق ب ــى عَي ــة حكومةت ك
ــة  ــن بطةن ــةوةى بتوان ــش ئ ــوو ثَي ــةوة، ديارب ــى ماوةت ــة ناروون ــتا ب ــكات، هَيش ب

ــةن. ــر بك ــتانى زيات ــة دانوس ــةم خااَلن ــةر ئ ــوو لةس ــتطير، دةب ــى طش رَيكةوتنَيك

خَيرايــى  بــة  1970دا  ســاَلى  لــة  رَيككةوتننامةكــة  كردنــى  جَيبةجــَى   .20
بةرةوثَيشــةوة نةضــوو. لَيبوردنةكــة بــة ئاشــكرا راطةيةنــدرا، ثَينــج وةزيــرى كــورد 
دامةزرَينــران، ضاالكيــى طةشــةثَيدان لــة كوردســتان دةســتى ثَىكــرد، و حكومــةت 
ــةى  ــةاَلم كَيش ــا. ب ــى ن ــد هةنطاوَيك ــةروةردةدا ضةن ــور و ث ــى كةلت ــة بوارةكان ل
دامةزراندنــى كوردَيــك وةكــو جَيطــرى ســةرؤك و هةروةهــا دروســتكردنى 
ئةنجومةنَيكــى نيشــتمانى تائَيســتاش كــة ســاَلى 1971ة ضارةســةر نةكــراوة 

ــر(. ــى خوارت ــة ثةرةطراف )بِروان
حكومــةت ثشــتيوانىيةكةى لــة تاَلةبانــى و ئيبراهيــم ئةحمةد ثضِرانــد و ئةوانيش 
ــى  ــان تَيكةَل ــى كورد(ةكةي ــى رزطاري ــة فةِرمــى )ثارت ــى و ب ــاَل بارزان ــةوة ث ضوون
ثــدك كــرد. هةندَيــك لــة ثَيشــمةرطةكان طةِرانــةوة بؤســةر كارة ســيظيلةكانيان و 
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هةندَيكــي تريــان خرانــة ريــزى هَيــزى ســنورى كوردســتانةوة كــة بةشــَيك دةبــوو 
ــة وةزارةتــى ناوخــؤ، بــةاَلم بارزانــى نزيكــةى 20 هــةزار ضةكــدارى هَيشــتةوة  ل
ــى  ــت. )بةثَي ــؤى ثاراس ــةالى خ ــى ل ــة راديؤييةكةش ــةكان و كةناَل ــة قورس و ضةك
زانيارييــةكان، لــة ئــازارى ســاَلى 1971دا ئــةم شــتانةى داوة بةدةســتةوة، بــةاَلم 
لةِراســتيدا زوربــةى كةلوثةلــة طرنــط و كاريطةرةكانــى لــةالى خــؤى ثاراســتووة(، 
ــة  ــةدا ب ــة رَيككةوتنةك ــة ل ــانةى ك ــةو ثرس ــوو ل ــك ب ــة يةكَي ــدك ك ــووى ث داهات
ِروونــى باســى لــَى نةكــراوة، بــة ضارةســةرنةكراوى مايــةوة، جارجــارة روانطــةى 
ناســنامةى حزبةكــة لةطــةَل بةعســدا باَلودةكرايــةوة، بــةاَلم  هيــض ثةيوةندييةكــى 
لةبــارةى  روون  وَينةيةكــى  نةتوانــرا  هةروةهــا  نةكــرا.  دروســت  كرداريــى 
داهاتــووى كارطَيِرييــةوة لــة كوردســتاندا فةراهــةم بكرَيــت: طومــان لــةوةدا نةبــوو 
كــة مةبةســتى حكومــةت لــة )خؤبةِرَيوةبةرَيتــى( هيضــى لــة جــؤرة كارطَيِرييةكــى 
ــة  ــان ل ــة زياتري ــش زؤر لةم ــوو، كوردةكاني ــر نةب ــادة زيات ــى س خؤبةِرَيوةبردن

ــرد. ــى( ضــاوةِروان دةك )خؤبةِرَيوةبةرَيت

ناوضــة  ســنورى  لــة:  بــوو  بريتــى  كــة  ثرســيش  طرنطتريــن   .21
خؤبةِرَيوةبةرَيتييةكــةى كــورد، كــة دةبــوو لة رَيطةى راثرســييةوة يــةكال بكرَيتةوة، 
بــة ضارةســةرنةكراوى مايــةوة، لة ســةرةتادا راثرســييةكة خراية تشــرينى يةكةمى 
1970 ةوة، بــةاَلم ماوةيةكــى كــةم ثَيــش وادةى دياريكــراو دواخــرا بــؤ ماوةيةكــى 
ناديــار. لــة هةمــووى ســةختتر بريتــى بــوو لــة دياريكردنــى ســنورى كارطَيِريــى 
ثارَيزطــاى كةركــووك كــة ســةرةكيترين ناوضــةى بةرهةمهَينانــى نةوتــى عَيراقــة 
ــة باشــوورة( و دانيشــتوانةكةى  ــدة طــةورة يةدةكــى نةوتــى واَلت كــة ل )هةرضةن
تَيكةَلةيةكــة لــة توركمــان و كــورد و عــةرةب. )بةهــؤى ئــةوةى زؤرَيــك لــة خَيزانــة 
كــوردةكان لةســةردةمى شــةِردا لــة ماَلةكانيــان دةركــران و خةَلكــى عــةرةب لــة 
شــوَينيان نيشــتةجَى كــران، ئــةم بابةتــة زؤر ئاَلؤزتــر بــووة.( هةرضةندة لــة ئازارى 
ســاَلى 1970دا لةســةر ئــةوة رَيككةوتبــوون كــة كَيَلطــة نةوتىيــةكان دةبَيــت لةذَيــر 
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دةســةاَلتى حكومةتــى ناوةنــد دا بَيــت، بــةاَلم كــوردةكان دةمَيكــة ثَيدادةطــرن كــة 
ــةدةرةوةى  ــوك ل ــن كةرك ــادة ني ــت و ئام ــةوان بَي ــى ئ ــت ثايتةخت ــوك دةبَي كةرك
ــة حكومــةت  ــةوةش ل ــى ئ ــةن. ضاوةِروان ــوَل بك ــان قب ــة خؤبةِرَيوةبةرةكةي هةرَيم
نةدةكــرا بــةوة قايــل بَيــت كــة كَيَلطــة نةوتىيــةكان بكةونــة ديــوة هةَلةكــةى هَيَلــى 
ســنورةكةوة. ئةســتةمبوونى رَيككةوتنــى دوواليةنةكــة لةســةر ئــةم خاَلــة، رةنطــة 
ــت كــة بــؤ ماوةيةكــى كاتــى راثرســييةكةى دواخســتبَيت، ضونكــة  وا بــاش بووبَي
ــة  ــة ببوايةت ــةوا رةنط ــان، ئ ــة الى هةريةكَيكي ــةى بكةوتاي ــةر خاوةندارَيتييةك ئةط
هــؤى تَيكدانــى ثِرؤســةى جَيبةجَيكردنــى خاَلةكانــى ديكــةى رَيككةوتنةكــة. لةطــةَل 
ــن لةســةر ثرســى  ــَى رَيككةوت ــدا بةب ــى نزيك ــة داهاتوويةك ــت ل ئةوةشــدا، ثَيناضَي

ســنور هيــض ضارةســةرَيكى هةميشــةيى بدؤزرَيتــةوة.

ــت  ــورد دروس ــةالى ك ــراى ل ــةوةى خَي ــييةكة كاردان ــتنى راثرس 22. دواخس
نةكــرد. دياربــوو داواكارى هــةرة لةثَيشــيان بريتــى بــوو لــةوةى بزانــن حكومــةت 
تــا ضةنــد لةطــةَل ئاوةدانكردنــةوة و ثةرةثَيدانــى باكــوردا دةِروات و هةســت 
ــى  ــوارة و بوارةكان ــةم ب ــضوونةكان ل ــةى بةرةوثَيش ــا ئةوكات ــة ت ــرا ك ــةوة دةك ب
ــَى، ئــةوا كــوردةكان لةطــةَل ئاطربةســتةكةدا دةمَيننــةوة،  ديكــةدا بةردةوامــى هةب
ــة  ــةت ضونك ــت. حكوم ــةر نةبَي ــوو تاس ــيان رةنطب ــةاَلم ددان بةخؤداطرتنةكةش ب
ثَيويســتى بــةو ســةقامطيريية بــوو كــة راطرتنــى شــةِرى دابيــن دةكــرد، سياســةتى 
ــت  ــةوة بكرَي ــاس ل ــرةدا ب ــى لَي ــى خؤيةت ــوو. )جَي ــند ب ــةالوة ثةس ــتةوايى ب ئاش
كــة ناوبانطــة سياســييةكةى ســةدام حســَين ئةلتكريتــى كةســايةتى بةهَيــزى 
ــازارى 1970وة  ــةى ئ ــة رَيككةوتنةك ــدى ب ــةك ثةيوةن ــا رادةي ــس، ت ــى بةع عَيراق
ــى  ــة ناِرةزاي ــاو ل ــى بةرض ــى ِرَيذةيةك ــةَل بوون ــَين لةط ــةدام حس ــة س ــة، ك هةي
لةنــاو حزبةكةيــةوة، ئــةوا ِرَيكةوتنةكــةى هَينايةكايــةوة( لــة ســاَلى 1971دا، 
حكومــةت لــة ضةنــد كاتَيكــى جياجيــادا ثالنــى بــؤ طةشــةثَيدانى ئابــورى لــة باكــور 
بةتايبةتــى لــة كةرتــى طةشــتياريىدا، راطةيانــد. خاوبونــةوةى كؤتءبةنــدة لةســةر 
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ــانةى  ــرد، نيش ــان دةك ــةردانى باكوري ــة س ــييةكان ك ــدة ديبلؤماس ــى وةف ئةندامان
ئةوةبــون كــة ئاشــتةوايىيةكة وةكــو ثَيويســت بــة نةرمــى بةرةوثَيشــةوة دةضَيــت. 
لةطــةَل ئةوةشــدا، هَيشــتا هيــض كوردَيــك وةكــو جَيطــرى ســةرؤكى عَيــراق 
ــةاَلتةكانى  ــةى دةس ــا ئةوكات ــى ت ــة بارزان ــةوت ك ــوو. )وا دةردةك ــارى نةكراب دي
ــةو ثؤســتةدا  ــض كةســَيك ل ــت هي ــت، نايةوَي ــى نةزانَي ــة دياريكراوي ــةو ثؤســتة ب ئ
ــةك  ــت بارمتةي ــى نةيدةويس ــت، بارزان ــر بَي ــاو جَيط ــا بةن ــةر تةني ــت: ئةط ببينَي
ــوو،  ــت نةكراب ــى دروس ــى نيشتمانييةكةش ــةوة.( ئةنجومةن ــتى بةعس ــة دةس بخات
ــدا  ــوزى 1971يش ــى تةم ــاَليادى شؤِرش ــى س ــة ئاهةنط ــةرؤك ل ــدة س هةرضةن
ثَيشــبينى كردبــوو. )تائَيســتاش بةعــس نةيتوانيــوة بةنــدى ئةوتــؤ دابِرَيذَيــت كــة 
كةســانى نا-بةعســى، واتــة كــورد و شــيوعييةكان، ئامــادة بــن كــة بةشــداريى لــة 
ذيانــى سياســى نةتةوةيــىدا بكــةن، بةجؤرَيــك كــة ئــةو كارة رؤَلــى بــااَلى حزبــى 
ــتيدا  ــىيةوة.( لةِراس ــةردةم مةترس ــة ب ــراو نةخات ــى قبوَلنةك ــا رادةيةك ــس ت بةع
ــدى  ــى ثةيوةن ــك ئامــاذةى دياريكــراو لةســةر تَيكضون ــة ســاَلى 1971 دا كؤمةَلَي ل
ــةكان  ــوردة فةيلىي ــى ك ــة دؤخ ــؤ نمون ــن، ب ــدا دةركةوت ــورد و حكومةت ــوان ك نَي
ــران، كــة زؤربةيــان  - كــة خَيَلَيكــن ريشــة و رةطــةزى ســةرةكييان دةضَيتــةوة ئَي
لــة بةغــدا كرَيــكارى و حةماَلــى دةكــةن و داواى رةطةزنامــةى عَيراقــى دةكــةن - 
ــك  ــد ثَيكدادانَي ــة باكــور ضةن ــوون كــة ل ــةوةش هةب ــؤرت لةســةر ئ هةروةهــا راث
روويانــداوة كــة  وا دةردةكةوَيــت خَيَلةكانــى اليةنطــرى تاَلةبانــى تيايــدا بةشــدار 
بووبــن. وا طريمانــة دةكرَيــت كــة لــة وةاَلمــى ســكااَلكانى كــورددا، حكومــةت لــة 
مانطــى ئايــاردا ليذنةيةكــى بــااَلى نــوَىى بــؤ كاروبــارى كــورد دامةزرانــدووة، كــة 
مةبةســت لــَىى بــرةودان بــوو بــة ثيادةكردنــى رَيككةوتننامةكــةى ســاَلى 1970، 
بــةاَلم لةبــةر ئــةوةى هيضــكام لــة ئةندامانــى ئــةم ليذنةيــة كــورد نةبــوون، بؤيــة 
ــةى  ــتيدا، هةوَلةك ــت. لةِراس ــوردةكان نةبوبَي ــةالى ك ــى زؤرى ل ــة متمانةيةك رةنط
ــةوة.  ــى( رةتكراي ــةرى )ئةلتةئاخ ــةَل سةرنوس ــردن لةط ــؤ كارك ــة ب ــةو ليذنةي ئ
بةثــَىى هةندَيــك راثؤرتــى ديكــة، بارزانــى لةمــاوةى هاوينــدا داواكاريــى زياتــرى 
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ــراق، بــؤ نمونــة دةبَيــت ســااَلنة 150 دينــارى  خســتووةتة بــةردةم حكومةتــى عَي
عَيراقــى بــؤ ناوضــة كوردييــةكان تةرخــان بكرَيــت و هةروةهــا دةبَيــت ســَىيةكى 
ئةندامانــى ئةنجومةنــى نيشــتمانيى كــورد بــن. دواجــار، هةوَلــى تيرؤركردنةكــةى 
بارزانــى لــة ئةيلولــى 1971دا، كــة زؤركــةس بــةكارى حكومةتــى ناوةنــدى دةزانن، 
ــَى بَيبــةرى كــردووة -  ــة فةِرمــى خــؤى ل ــةاَلم ســةركردايةتى حزبــى بةعــس ب ب
ئــةوةش ئــةو طومانــةى زياتــر كــردووة كــة بارزانــى هةميشــة بةرامبــةر حكومةتى 
بةغــدا هةيبــووة و ئةوةنــدةى تــر ثِرؤســةى ئاشــتةوايىيةكةى طَيِرابَيتــةوة دواوة.

ــى  ــةى فةِرةنس ــةَل رؤذنام ــدا لةط ــة ضاوثَيكةوتنَيك ــى ل ــى بارزان بؤضوونةكان
بةيــروت )جيهانــى ئةمــِرؤ( )L`Orient Le Jour(ى رؤذى 18ى تشــرينى دووةمــدا 
ــة  ــة ل ــدا نىي ــةاَلتى بةغ ــة دةس ــةى ب ــى متمان ــدا طوتوَيت ــة تياي ــةون، ك دةردةك

ــَيت. ــراق دةترس ــوثاى عَي ــراوى س ــى ضاوةِرواننةك هَيرش

طةيشــتبَيتة  ديســانةوة  بارودؤخةكــة  ثَىدةضَيــت  كورتييةكــةى  بــة   .23
ــةر  ــةوة. ئةط ــارةكان بدؤزرَيت ــة دي ــؤ كَيش ــةرَيك ب ــت ضارةس ــت. ثَيناضَي بنبةس
ــَى  ــى جَيبةج ــاوى هةنطاوةكان ــةر خ ــة بةرامب ــكات ل ــورد زيادب ــى ك نيطةرانييةكان
ــوَىى  ــى ن ــة جةنط ــت ك ــت زؤر نةخايةنَي ــةوا ثَيدةضَي ــة، ئ ــى رَيككةوتنامةك كردن
ــةواوى  ــة ت ــة ب ــَى، رَيككةوتنةك ــد ب ــدة تون ــة ئةوةن ــةرهةَلبداتةوة ك ــةر س كاريط

هةَلبوةشــَيننةوة.

)5( رةهةندة سياسيى و سةربازييةكانيى شؤِرشى كورد

سياسيى:
24. لــة ســاَلى 1961ةوة كــة بارزانــى خــؤى وةكــو طــةورة ســةركردةى 
ــة  ــراق ل ــى عَي ــى، كوردان ــة ثاَل ــش ضوون ــى ثدكي ــد و هَيزةكان ــى دامةزران خَيَلةكي
ــة  ــةى ك ــةو ناكؤكيي ــوون. ئ ــوو ب ــر يةكطرت ضــاو شؤِرشــةكانى ثَيشــوتريان زيات
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ــم  ــى و ئيبراهي ــةالل تاَلةبان ــةك و ج ــى لةالي ــوان بارزان ــاَلى 1964ةوة لةنَي ــة س ل
ــى  ــاوازى تَيِروانين ــذةى كَيشــابوو، نيشــانةى جي ــةوة درَي ــى ديك ــةد لةاليةك ئةحم
ــة ضيايىيةكانــى باكــورة لةطــةَل تَيِروانينــى خةَلكــة شارنشــينةكةى باشــورى  خَيَل
ــتا  ــا ئَيس ــة. ت ــوَينةكانى ديك ــدا و ش ــنبيرانى بةغ ــراق] و رؤش ــتان [ى عَي كوردس
ــرة -  ــةِرووى تةندروســتييةوة جَيطي ــى ل ــةواوة و بارزان ــة هَيشــتا نات رَيككةوتنةك
ئــةو ئَيســتا تةمةنــى نزيكــةى 70 ســاَلة - ثَيناضَيــت ثَيطةكــةى وةكــو ســةركردةى 
طشــتى كوردانــى عَيــراق بكةوَيتــة لَيــذى،* بــةاَلم ئةطــةر ئاشــتييةكى تؤكمــة بَيتــة 
ــى  ــوان ريزةكان ــد لةنَي ــى تون ــانةوة جياوازي ــة ديس ــةرى هةي ــةوا ئةط ــاراوة، ئ ئ
كــورددا ســةرهةَلبداتةوة. ســةركردة خَيَلةكييــةكان كــة مــةرج نىيــة لةنــاو خؤياندا 
ــتاندا  ــة كوردس ــان ل ــةاَلتى خؤي ــةن دةس ــةز دةك ــةوة، ح ــى بمَينن ــة يةكطرتووي ب
بثارَيــزن، لةكاتَيكــدا كةســة توندِرةوتــرةكان دةيانةوَيــت رؤَلــى زياتــرى ثــدك لــة 
بةِرَيوةبردنــى ناوضةكــة و داِرشــتنى سياســةتى ثَيشــكةوتنخوازانة و، بــؤ نمونــة لة 
بوارةكانــى ضاكســازى كؤمةاَليةتــى و ئاودَيــرىدا ببينــن. رةنطــة لــة درَيذمــةودادا، 
ضينــة رؤشــنبيرةكة بــؤى دةربكةوَيــت كــة خاَلــى هاوبةشــيان لةطةَل سؤشياليســتة 
عةرةبةكانــدا زياتــرة وةك لــة هاونةتةوةكانــى خؤيــان، ئةمــةش بةشــَيك لــة 
ــت. ــك دةهَينَي هــؤكارى رابردووةكــةى تاَلةبانــى لةطــةَل دةســةاَلتدارانى بةغــدا ثَي

25. لةبةرئــةوةى ثــدك تاكــة رَيكخــراوى سياســى كــوردة لــة عَيــراق، بؤية هةر 
ــةوة  ــةم حزب ــاو ئ ــت لةن ــةوةى كــورد ثَيدةضَي ــى جواَلن ــؤ كؤنترؤَلكردن ــك ب هةوَلَي
رووبــدات. ثــدك لــة كرؤكــدا حزبَيكــى نةتةوةيىيــة و ئايدؤلؤجيايةكــى بةردةوامــى 
نىيــة. لــة رؤذانــى يةكةمــى دةســةاَلتى قاســمدا، ثــدك لةبــةر هــؤكارى تةكتيكــى 

* وانلــى، ســةرضاوةى ثَيشــوو، بارزانــى وةكــوو ثارَيــزةرى ســةركردة نةريتيــةكان لــة بةرامبــةر 
توندِرةوةكانــى نــاو حزبــدا و، هةروةهــا وةكــوو )كاراكتةرَيكــى ياريــدةدةرى هةمــوو هَيــزة نةتةوةيىيةكان( 
دةبينرَيــت. بارزانــى كــة لــة رؤذانــى كؤمــارى كوردســتان لــة  مهابــاد و مةنفاكــةى لــة يةكَيتــى ســؤظيةتةوة 
بووةتــة قارةمانَيكــى نةتةوةيــى، ئةزمونَيكــى كــةم وَينــةى وةكــوو ســةركردةى بزوتنــةوةى نةتةوةيى كورد 
هةيــة و. ئَيســتا لــة باشــترين حاَلةتــىدا لــة قةيراندايــة. بــةاَلم ديدَيكــى ســنوردارى هةيــة و هةنــدَى جــار 

تونــد و كةللةِرةقــة. ثَيدةضَيــت بؤضونَيكــى روونــى نةبَيــت لةبــارةى داهاتــووى سياســيى كوردســتانةوة.
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ــردة  ــان ك ــيوعيةكانيش دزةي ــردةوة و ش ــك ك ــيوعييةكان نزي ــة ش ــؤى ل ــةوا خ ئ
ــووة،  ــى ســةرنجيان نةب ــى جَي ــة ســاَلى 1960ةوة كاريطةرييةك ــةاَلم ل ــةوة، ب ناوي
ئةوكاتــةى حيزبةكــة اليةنطيرييةكانيــى بــؤ شــيوعيى و ثرؤطرامةكةيشــى كاَل 
ــة ســاَلى 1966دا  ــرا، و ل ــة ســاَلى 1964دا دان ــِرةوة نوَىيــةى ل ــةو ثةي كــردةوة. ئ
ــةاَلم  ــدِرةوة.* ب ــةوةدا تاِرادةيةكــى زؤر تون ــة جةختكردن ــرا، ل ــةوةى بؤك ثياضوون
ــة  ــِرةوة كؤن ــةو ثةي ــى ئ ــَىى نوســراوة ميرات ــةى ث ــةو زمان ــت بةشــَيك ل ثَيدةضَي

ــرابوو. ــمدا نوس ــةردةمى قاس ــة لةس ــت ك بَي

26. لــة ســاَلى 1964ةوة، لةوكاتــةوةى بارزانــى دذى تاَلةبانــى و ئةندامــة 
ــى زؤر  ــة تاِرادةيةك ــةوة، حزبةك ــى جواَلي ــى سياس ــرى مةكتةب ــى ت ضةثِرةوةكان
لــة دةســةاَلتى بارزانــى ضووةتــة دةرةوة، و لــة دواييــن هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــى 
ناوةنديــى حزبةكــةدا كــة لــة تةمــووزى 1970 بةِرَيوةضــوو، ئةندامة راســتِرةوةكان 

ــِرةوة.  ــطَيِري ثَيش ــرات، شؤِرش ــى ديموك ــة »حزبَيك ــت: حزبةك ــِرةوة دةَلَي ــةم ثةي ــى ئ ــاددةى دووةم * م
ــدان و رؤشــنبيرة  ــاران و موضةخــؤران و هونةرمةن ــكاران و جوتي ــة بةرذةوةنــدى كرَي كــة ثارَيزطاريــى ل
شؤِرشــطَيِرةكانى كوردســتانى عَيــراق دةكات«. مــاددةى 3 دةَلَيــت حزبةكة شــةِر دةكات »لةثَينــاو ئازادكردن 
ــة  ــت: حزبةك ــاددةى 5 دةَلَي ــدا«. م ــارى عَيراق ــوةى كؤم ــة ضوارضَي ــتان ل ــؤ كوردس ــى ب و خؤبةِرَيوةبرَيت
ــدا  دةضَيتــةوة ســةر ئــةو »دؤكترينــة زانســتيية ثَيشــكةوتنخوازانة كــة لةطــةَل واقيعــى نةتــةوةى كوردمان

ــت«. دةطونجَي
ــراق و  ــة عَي ــى ل ــى ثةِرلةمان ــى ديموكراس ــاو دامةزراندن ــةِر دةكات لةثَين ــة ش ــت: حزبةك ــاددةى 6 دةَلَي م
ئــازادى رادةربِريــن و ئاييــن و رَيكخــراوى سياســى و تادوايــى. مــاددةى 13 داواى تةرخانكردنــى 
رَيذةيــةك لــة داهاتــى نــةوت دةكات بــؤ كوردســتان، كــة رَيذةكــة بةثَيــى رَيــذةى دانيشــتوانى كوردســتان 
بَيــت. مــادةى 14 بانطةشــة بــؤ ضاكســازيى ئاودَيــرى دةكات لــة كوردســتان، بةتايبةتيــش بةجؤرَيــك بَيــت 
ــؤ هــةر  ــى رووبةرَيكــى دياريكــراوى زةوى ب ــت و دياريكردن ــةدا بطونجَي ــةَل بارودؤخــى ناوضةك ــة لةط ك
جوتيارَيــك و هةَلوةشــاندنةوةى سيســتمى دةرةبةطايةتــى. هةروةهــا ضةنــد رَيطةيــةك ثَيشــنيار دةكات بــؤ 
بةهاوضةرخكردنــى سيســتمى كشــتوكاَل لــة كوردســتاندا. بةشــَيكى مــاددةى 16 بــاس لــة باجــةكان دةكات 
ــةى  ــة مامةَل ــت ل ــت لةســةر بنةمــاى باجــى راســتةوخؤ و ثَيشــكةوتووانة بَي ــة بَي ــت دادثةروةران كــة دةبَي
داهــات و ميراتــدا. هةروةهــا لةســةر بنةمــاى كةمكردنــةوةى باجــة ناِراســتةوخؤكان بَيــت بةجؤرَيــك كــة 
تيايــدا ضينــى كار زةرةرمةنــد نةبــن. ماددةكانــى ديكة بــاس لــة طةشــةثَيدانى ثيشةســازى و ثةيوةندييكردن، 
هةروةهــا ثةرةثَيدانــى كةلتــورى كــوردى و ثــةروةردة و طرتنةبــةرى سياســةتَيكى دةرةكيــى »ســةربةخؤ« 

ــت. ــى لةخؤدةطرَي و »دذة ئيمثريالســتى« و تادواي
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زؤرتريــن دةنطيــان بةدةســت هَينــا. ئةطــةر ئاشــتييةكى تؤكمــة دابمةزرَينرَيــت، و 
ــت  ــةوة، ثَيدةضَي ــر ببَيت ــةِرووى سياســييةوة ضاالكت ــت ل ــة بتوانَي هةروةهــا حزبةك

ــاو حزبةكــةدا. ــر دةربخــةن لةن ــان زيات ــى خؤي ــدِرةوةكان كاريطةري ئةندامــة تون

27. فؤِرمــى ِرَيكخســتنى شؤِرشــى كــورد شــتَيكى ئاَلــؤزة، ناوضةيةكــى 
بةرفــراوان و جيــاواز و ضةنديــن كةســى لَيقةومــاو لــة خــؤى دةطرَيــت. ئؤرطانــة 
ــة:  ــوون ل ــى ب ــة ســااَلنى 1966 - 1970 بريت ــورد ل ســةرةكييةكانى دةســةاَلتى ك
ــى*  ــدك. وانل ــى سياســيى ث ــِرى، و مةكتةب ــى شــؤِرش، دةســتةى كارطَي ئةنجومةن
ــردراوة  ــى هةَلبذَي ــوو ثةِرلةمانَيك ــت: وةك ــدا دةَلَي ــى شؤِرش ــى ئةنجومةن ــة باس ل
ــوار  ــوو ض ــة و هةم ــةاَلتى هةي ــن دةس ــووة، بااَلتري ــك هات ــدام ثَي ــة 62 ئةن ــة ل ك
مانــط جارَيــك كؤدةبَيتــةوة )و ئةطــةر لةاليــةن ســةرؤك ياخــود زؤرينــةى 
ــت  ــة ثَيويس ــييةوة ب ــى سياس ــةن مةكتةب ــود لةالي ــة ياخ ــى ئةنجومةنةك ئةندامان
بزانرَيــت، زياتــر كؤدةبَيتــةوة(. لــة باســى مةكتةبــى سياســيدا وانلــى دةَلَيــت: وةكــو 
كابينةيةكــى وةزارى وةهايــة و بةرثرســة لــة كؤنترؤَلكردنــى هةمــوو ئؤرطانةكانــى 
شؤِرشــى كــورد، كــة ســوثاش دةطرَيتــةوة. مةكتةبــى سياســيى ثــدك دةســةاَلتَيكى 
زؤرى هةيــة بةســةر ئؤرطانةكانــدا و يةكَيــك لــة ئةندامةكانــى دةكاتــة بةرثرســى 
ــدارةدا وةكــوو  ــدك لةطــةَل ئي ــى ث ــة فةِرمييةكان ــرةدا ثةيوةنديي ــةكان.** )لَي ئؤرطان
ــدةى  ــتةكةية و فةرمان ــَى دةس ــةر س ــةرؤكى ه ــى س ــت(. بارزان ــتَيك دةبينرَي طش
طشــتى ســوثاية، بؤيــة لــة ثَيطةيةكدايــة كــة بةســةر تَيكــِراى سيســتمةكةدا 

بااَلدةســتة.

ــى دةســتورى شؤِرشــى كوردســتانى  ــة دةقةكان ــةم كتَيب * ســةرضاوةى ثَيشــوو، ثاشــكؤكانى 7 و 8ى ئ
ــت. كــة هةردووكيــان لــة 17ى تشــرينى يةكةمــى ســاَلى 1964دا  ــراق و ياســاى كارطَيِريــى لةخؤدةطرَي عَي

ــة ثاشــكؤكاندا بــة زمانــى فةِرةنســيين. دةرضــوون. ئــةو دوو دةقــة ل
** ئةندامانــى ديكــةى دةســتةى كارطَيــِرى بريتيــن لــة: نوَينةرانــى هةريــةك لــة ســوثا، خَيَلــةكان، 
خةَلكانــى ديكــة و. جظاتــى مةســيحى )ئاشــورى(. خــودى مةكتةبــى سياســيى لةاليــةن ئةندامانــى كؤميتــةى 
ناوةندييــةوة هةَلدةبذَيردرَيــن، كــة ثَيكــةوة ئةوانيــش لةاليــةن كؤنفرانســى ئةندامانــى ئــةو حزبــةوة 

هةَلدةبذَيردرَيــن.
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28. كوردانــى عَيــراق توانــاى جوواَلندنــى ســوثايةكى 25 هــةزار كةســيان هةية. 
ــك، و  ــط، رةشــاش، ضةكــى دذة تان ــة: تفةن ــن ل ــة بريتي ــةى كــة هةيان ــةو ضةكان ئ
بِرَيــك تؤثهاوَيــذ. هةروةهــا كةلوثةلــى راديــؤ و ضةنــد ئامَيرَيكــى طواستنةوةشــيان 
هةيــة. بةشــَيكى زؤرى ضةكــة ســوكةكانيان لــة ســوثاى عَيراقيــةوة دةســت 
ــة  ــة ضةك ــةوة ك ــةوةى دةمَينَيت ــان. ئ ــة لَيي ــود دزيوويان ــووة ياخ ــةردا طرت بةس
قورســةكانن ئــةوا بةشــى زؤريــان لةاليــةن ئَيــران و ئيســرائيلةوة لةنَيوان ســااَلنى 
ــلؤظاكياوة  ــة ضيكؤس ــى ل ــك ضةكيش ــوثاكة بِرَي ــراون. س ــن ك 1963 - 1966 دابي

ــة. ــة نىي ــةو ئةندازةي ــةاَلم ب ثَىطةيشــتووة، ب

ــةر 10  ــتةكاندا بةس ــى شةس ــة كؤتاي ــمةرطة ل ــةكان، ثَيش ــَىى زانياريي 29. بةث
كةتيبــةدا دابــةش بوبــون، هــةر كةتيبةيــةك لــة خةَلكــى ناوضةكــة ثَيــك هاتبــوو و 
ســةربةخؤييةكى بةرضــاوى هةبــوو. ضاالكيــي كةتيبــةكان بــة تــةواوى هاوئاهةنــط 
ــدةى طشــتى  ــو فةرمان ــى وةك ــةَل ئةوةشــدا بارزان ــرى، لةط ــةَل يةكت ــوون لةط نةب
بِرَيــك دةســةاَلتى ناوةنديــى بةســةرياندا هةبــوو. كارايــى ئــةم كةتيبانــة تاِرادةيةك 
ــى  ــة دةرةوةى ناوضةكان ــوو ل ــدا نةب ــان تَي ــةوةى ئامادةيي ــوو لةبةرئ ــنوردار ب س
خؤيــان ضاالكــى بكــةن. )لةطــةَل ئةوةشــدا، ئــةو طروثــة بضوكانــةى كــة كــوردةكان 
بــؤ ضاالكــى كؤماندؤيىيــةكان بةكاريــان دةهَينــان توانايةكــى طــةورةى جوَلةيــان 

هةيــة، ئةويــش بــة لةبةرضاوطرتنــى سروشــتى جوطرافياكةيــان(.
خــودى بارزانــى، كــة نزيكــةى 200 ضةكــدارى خَيَلةكيــى ثاســةوانيى دةكــةن، 
بــةردةوام لةكاتــى شــةِرةكاندا لــة جوَلةدايــة و ئــةم كارةش بــؤ خؤونكــردن 
ــة  ــس ك ــوون. ئيدري ــي داب ــى لةطةَل ــار خَيزانةكةش ــةى ج ــام دةدات. )زؤرب ئةنج

ــوو(. ــةو واب ــى ئ ــدةدةرى تايبةت ــو ياري ــَييةمَيتى وةك ــوِرى س ك

 ،1966 تــا   1963 ســااَلنى  لةنَيــوان  كــورد  ســةربازيى  رَيكخســتنى   .30
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ــة  ــى بريتيي ــة هؤكارةكةش ــَيك ل ــووة، بةش ــؤوة بيني ــاوى بةخ ــكةوتنى بةرض ثَيش
ــى ئيســرائيلييةكان و بةشــةكةى ديكــةش بةهــؤى لَيشــاوى ســةربازة  ــة: رَينماي ل
ــى شــةِرةكاندا  ــاو ثَيشــمةرطة. لةكات ــؤ ن ــة ب ــووة كوردةكانةوةي ــة هةَلهات عَيراقىي
كــوردةكان تةكنيكــى ثارتيزانييــان بةكارهَينــاوة و تارادةيةكــى بــاش تيايــدا 
ــو  ــرن بةَلك ــةداوة دةســت بةســةر شــارةكاندا بط ــان ن ــون، هةوَلي ســةركةوتوو ب
ــةى  ــدةن. زؤرب ــان ب ــةوَى لَيي ــاكان و ل ــراق رابكَيشــنة ضي ويســتويانة ســوثاى عَي
جــار ئــةو خاكــةى لــة هاوينــدا لةدةســتيان دةدا، لــة وةزرى زســتاندا و لةوكاتــةى 
ــةوة.  ــى، دةيانطرت ــةت هةَلدةضن ــى حكوم ــة هَيزةكان ــى ب ــاران تةنط ــر و ب ــة بةف ك
ــوو،  ــان هةب ــتَيكى بةرطريكارانةي ــتى سروش ــةِرةكان بةطش ــوردةوة، ش ــةالى ك ب
بةشــَيك لــة ئامانجةكــةش: بــؤ بةكراوةيــى هَيشــتنةوةى ئــةو رَيطــةى يارمةتىيانــة 
ــؤ  ــك ب ــوو دةرفةتَي ــة هةم ــان دةطةيشــت. ســوديان ل ــةوة ثَىي ــة ئَيران ــة ل ــوو ك ب
بَيزاركردنــى ســوثاى عَيــراق نةبينــى، هةروةهــا ضةكــى ئاذاوةطَيِرييــان بــة هةمــوو 
ــوك  ــةى كةرك ــى ناوض ــةزراوة نةوتىيةكان ــدا دام ــا، لةكاتَيك ــاوة بةكارنةهَين توان
ــى 45ى خــوارةوة(.  لةوثــةِرى الوازييــدا بــوو بةرامبــةر ئــةم ضةكــة )بِروانــة خاَل
ســنورداركردنى شــةِرةكان تةنيــا لــة بةرزاييــةكان و هةوَلنــةدان بــؤ دةســتطرتن 
بةســةر شــارةكاندا بــؤ بارزانــى بــاش بــوو، ضونكــة لــةوَى دةيتوانــى دةســةاَلتي 

ــةثَينَيت. ــدا بس ــة بةِرَيوةبردن ــى ل خَيَلةكي

5. هةَلوَيستى واَلتانى دراوسَى لةبارةى كَيشةى كوردةوة.

سوريا:
ــداد  ــة بةغ ــة ل ــة هةريةك ــس ل ــى بةع ــةى رذَيم ــاَلى 1963دا، ئةوكات ــة س 31. ل
ــة  ــةى دوو كةتيب ــوو، ســورييةكان بةئاشــكرا نزيك ــم ب و ديمةشــقدا لةســةر حوك
ضةكداريــان نــاردة عَيــراق بــؤ ئــةوةى لــة شــةِرى دذى كــورددا يارمةتــى 
عَيراقىيــةكان بــدةن و ثِروثاطةنــدةى ئةوةيــان باَلودةكــردةوة كــة يارمةتــى عَيراق 
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ــاش  ــة ث ــكات. ل ــةكان( رزطــار ب ــة )جوداخــواز و ضةت ــةوةى خــؤى ل ــؤ ئ دةدةن ب
ســاَلى 1963ةوة، ئــةو دوو واَلتــة ثةيوةندييةكــى باشــيان ثَيكةوة نةبووة و ســوريا 
سياســةتى بةشــداريينةكردنى لــة ناكؤكييةكانــدا طرتووةتــة بــةر. هةرضةنــدة بــِروا 
وايــة كــة كوردانــى ســوريا لــةِرووى دارايىيــةوة يارمةتــى بــرا عَيراقىيةكانيــان 
دابَيــت و لةكاتــى شةِرةكانيشــدا هاتوضــؤ لــة ســنورةكانى ســوريا بــةدى كــراوة، 
ــى  ــةِرووى ضاالكييةكان ــدى رووب ــة تون ــةاَلم دةســةاَلتدارانى ســوريا هةميشــة ب ب
كــوردةكان بونةتــةوة. لــة ســوريا نةتةوةخوازيــى كــوردى ضيتــر وةكــو بابةتَيكــى 
طرنــط تةماشــا ناكرَيــت و كوردةكانــى ئــةوَى بــة ذمــارة زؤر لــةوة كةمتــرن ئــةو 

بــارة قورســة هةَلبطــرن )نزيكــةى 300 هــةزار كةســن(.

توركيا:
ــى ناكؤكييةكــة نةكــردووة، بــةاَلم لةكاتــى  32. توركيــا بــة ئاشــكرا خــؤى تَيكةَل
شــةِرةكاندا ســنورةكانى  لةطــةَل عَيراقــدا قةتيــس نةكــردووة. توركيــا بــة دَلنياييــةوة 
دةيةوَيــت بونَيكــى هةميشــةيى لــة عَيراقــدا هةبَيــت ئةطــةر ئــةم بونــة ببَيتــة هــؤى 
ــةاَلم  ــدا، ب ــى واَلتةكةي ــورى خؤرهةاَلت ــة باش ــنورةكانى ل ــرى س ــى زيات ئارامييةك
ثَيويســتة لــةوة بترســَيت كــة خؤبةِرَيوةبةرَيتــى بــؤ كوردانــى عَيــراق هانــى 
ــؤن كةســة. كَيشــةى  ــان نزيكــةى 3 ملي ــاش دةدات، كــة ذمارةي ــى توركي كوردةكان
كوردةكانــى خــؤى )توركيــا( لــة مانطــى نيســانى 1971دا مايةى ســةرنج بــوو، كاتَيك 
تــرس لــة راثةِرينــى كــوردان لــة خؤرهةاَلتــى توركيــا بــووة يةكَيــك لــة هؤكارةكانى 
ســةثاندنى ياســاى ســةربازيى لــةو واَلتــة. )توركــةكان بــة نهَينــى و تايبــةت ثَىيــان 
راطةياندويــن كــة كَيشــةى كــوردةكان، بةتايبــةت لةنــاو خوَيندكارانــدا لــة ئةَلمانيــاى 
خؤرهةاَلتــةوة بةِرَيوةدةبرَيــت(. لةطــةَل ئةمانةشــدا، لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةنوســيى 
رؤذى 1ى ئايــار ســةرؤك وةزيــرى توركيــا رايطةيانــد كــة: مةترســيى كــوردةكان 
تةنيــا ئةطةرَيــك بــووة نــةك راســتيى و ســةثاندنى ياســاى ســةربازى وايكــردووة 

هَيــزة ئةمنييــةكان بتوانــن بارودؤخةكــة بــة تــةواوى كؤنتــرؤَل بكــةن.
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ئَيران:
33. بــِروا وايــة كــة كــوردةكان لةســةردةمى قاســمدا كؤمةكــى دارايىيــان لــة 
حكومةتــى ئَيرانــةوة وةرطرتبَيــت و هةندَيــك لــة كــوردةكان لــة يةكةكانــى ســوثاى 

ئَيرانــدا راهَينانيــان لةســةر بةكارهَينانــى ضةكــى قــورس ثَيكرابَيــت.

34. بــَى متمانةيــى ئَيــران بــة حكومةتــى بةعــس و ضؤنَيتــى مامةَلةكردنةكــةى 
لةطــةَل ناســردا وايكــردووة كــة لــة ســاَلى 1963دا هاوكارييةكى زؤرى كــوردةكان 
بــكات، لةطــةَل ئةوةشــدا، )شــا( خــؤى لــةوة ثاراســت كــة بــة ئاشــكرا ثشــتيوانى 
خــؤى بــؤ دؤزى كــورد دةرببِرَيــت. لــة ســاَلى 1963ةوة ئَيــران طرنطتريــن 
هاوثةيمانــى كــورد بــووة، ضــةك و كةرةســةى ديكــة، ثَيداويســتى، ثــارة، راهَينان و 
ثةيوةندييكردنــى نهَينــى بــؤ دابيــن كــردون. هاوكاريــى ئَيــران يةكَيكــة لــة )نهَينىيــة 
ئاشــكراكان(ى رؤذهةاَلتــى ناوةِراســت و زؤرجــار )شــا( لةكاتــى باســكردنى 
“كارتــة كوردى”يةكــةى  لةطــةَل حكومةتــى عَيراقــدا، وةكــو  ثةيوةندييةكانــى 
ئامــاذةى بــؤ دةكات. هةرضةنــدة )شــا( بــة ثشــتيوانى كــردن لــة بارزانــى مةترســى 
ئــةوةى دروســت دةكــرد هةســتى دانيشــتوانة كوردةكــةى ئَيــران بجوَلَينَيــت و وا 
لــة عَيــراق بــكات لــة شــةتولعةرةب و خوزســتاندا تؤَلــة لــة ئَيــران بكاتــةوة، بــةاَلم 
نةيدةتوانــى بهَيَلَيــت ئــةم دةرفةتــةى بــؤ شــةرمةزاركردن و الوازكردنــى رذَيمــى 
ــة  ــةك ل ــةم كارةى وةك رَيطريي ــا( ئ ــا، )ش ــت. هةروةه ــت دةربضَي ــراق لةدةس عَي
ــؤ  ــى، ثشــتيوانيى ســؤظَيت ب ــدا دةبين ــةَل كوردةكان دةســتَيكةَلكردنى ســؤظَيت لةط
كــورد لةســةردةمى قاســمدا تاِرادةيةكــى تــةواو لــة بــوارى زارةكــىدا ســنوردار 
ــة رادةبةرةكــةى يةكَيتــى ســؤظَيت  ــة ل ــى نةيارَيتيي ــة لةبةرضاوطرتن ــةاَلم ب ــوو، ب ب
ــة  ــوو ك ــاَلو هةب ــَيكى بةرب ــاَلى 1963، ترس ــييةكةى س ــة بةعس ــةر رذَيم بةرامب
رةنطــة ئــةو ثشــتيوانىية شــَيوازَيكى زؤر طرنطتــر بةخــؤوة ببينَيــت و ئاسايشــى 

ــةردةم مةترســى. ــة ب ــى ديكــةى ناوضةكــة و عَيراقيــش بخات واَلتان
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35. حكومةتــى عَيــراق لــة ضةنــد بؤنةيةكــدا ســكااَلى خــؤى بةرامبةر ثشــتيوانى 
ــى دووةمــى ســاَلى  ــة كانوون ــان ل ــدووة، ديارتريني ــؤ كــوردةكان راطةيان ــران ب ئَي
ــةن  ــن لةالي ــة ثَينجوَي ــراق ل ــوثاى عَي ــى س ــة بارةطايةك ــةى ك ــوو ئةوكات 1966 ب
ــى  ــةوة ئَيران ــراق ب ــة عَي ــؤث. ئةوكات ــةر ت ــة ب ــة دراو دراي ــةوة ئابَلوق كوردةكان
تؤمةتبــار كــرد كــة هــةم ضــةك و تةقةمةنــى دةداتــة كــورد و هــةم رَيطةيــان دةدات 
ــران  ــى ئَي ــةن. حكومةت ــراق] بك ــى [عَي ــوة تؤثباران ــن و لةوَي ــةى بةكاربهَين خاكةك

ــردةوة. ــى رةت ك تؤمةتةكان

36. جطــة لــةوة ضةكانــةش ئــةوا ئَيــران خــؤى ِرَيــى دةدا بــة ئيســرائيل كــة بــة 
خاكةكةيانــدا ضــةك بطةيةنَيتــة دةســت كوردانى عَيــراق. زؤربةى ثشــتيوانىيةكانى 
ديكــة، بــة يارمةتىيةكانــى خاضــى سوريشــةوة*. هــةر لــة ئَيرانــةوة دةطةيةنــران 
و زوربــةى ئــةو رؤذنامةنوســانةى كــة لــة هةشــت ســاَلى رابــردوودا ســةردانى 
كوردســتانى عَيراقيــان كــردووة لــة ســنورةكانى ئَيرانــةوة ضونةتــة ئــةو واَلتــة و 

ــران ئــةم كارةيــان كــردووة. بــة رةزامةنــدى دةســةاَلتدارانى ئَي

37. رَيككةوتنةكــةى ئــازارى 1970 ئــةو ضةكــة لةدةســتى ئَيرانــدا دذ بــة عَيــراق 
دةردةهَينَيــت و ئةطــةر رَيكةوتنةكــة بــةردةوام بَيت، توانــاى عَيراق بؤ دروســتكردنى 
ــران دذى  ــت ئَي ــاد دةكات. بؤيــة ضاوةِرواندةكرَي ــدا زي ــة كوردســتانى ئَيران كَيشــة ل
ئــةو رَيكةوتنــة كار بــكات، ضونكــة زيــان بــة بةرذةوةندييةكانــى دةطةيةنَيــت. 
ــارة  ــةو فش ــةرةِراى ئ ــران س ــة ئَي ــتييةى ك ــةو راس ــى ئ ــة لةبةرضاوطرتن ــةاَلم ب ب
)دارايىيــة( بةرضــاوةى كــة لةســةر بارزانــى داينابــوو ئــةوا نةيتوانــى لةســةرةتاوة 
رَى لــةم رَيكةوتنــة بطرَيــت، كــة ئةمــةش دةريدةخــات كــة ئَيــران تةنيــا دةســةاَلتَيكى 

* ئةمــةش بِرَيكــى بةرضــاو بــووة. وانلــى )ســةرضاوة ثَيشــوو( دةَلَيــت: هةشــت واَلتــى رَيكخــراوى خاضــى 
ــوورى  ــى س ــى خاض ــر ضاودَيري ــا« دةكات، لةذَي ــويد و هةنطاري ــة »س ــاس ل ــا ب ــاو تةني ــة بةن ــوور ك س

ــردووة. ــورد ك ــةى ك ــان رةوان ــىدا تفةنطي نَيوةدةوَلةت
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ســنوردارى بةســةر كوردانــى عَيراقــةوة هةيــة و ناتوانَيــت ناضاريــان بــكات جارَيكى 
ــةَل  ــدى لةط ــتا ثةيوةن ــى هَيش ــدا، بارزان ــةَل ئةوةش ــةوة. لةط ــةك هةَلطرن ــة ض ديك
ــى  ــدا توش ــةَل عَيراقييةكان ــانةوة لةط ــت ديس ــةر بزانَي ــة و ئةط ــدا هةي ئَيرانييةكان
شــةِر دةبَيتــةوة، وةكــو جــاران بــؤ بةدةســتهَينانى ثــارة و ضــةك و ثَيويســتييةكانى 
روودةكاتــةوة ئَيــران. تــا ئةوكاتــةى ثةيوةندييةكانــى نَيــوان ئَيــران و عَيــراق ئاَلــؤز 

بــن، ئةطــةرى ئــةوة هةيــة ئَيــران داواكانــى بارزانــى قبــوَل بــكات.

38. لةئَيســتادا، كوردانــى ئَيــران كــة نزيكــةى 1.5 مليــؤن كةســن، بــة بــةراورد 
لةطــةَل ئةوانــى ديكــة بَيدةنطــن، و حكومةتــى ئَيــران بــة تَيكةَلَيــك لــة )ضاكســازيى 
زةوىءزار، كةناَلــى تةلةفزيــؤن، بةرنامــةى راديؤيــى، و تادوايــى( و طؤضــان 
)رووبةِرووبونــةوةى تونــدى نائارامــى، دورخســتنةوةى ئةوانــةى كَيشــة دروســت 
دةكــةن و تادوايــى( توانيوَيتــى بــة رادةيةكــى زؤر بــة تونــدى كؤنترؤَليــان بــكات. 
بــةاَلم هَيشــتا ثاشــماوةى ناِرةزايةتيبونــى هةيــة، كــة رةطوِريشــةى دةطةِرَيتــةوة 
ــورد  ــةربةخؤى ك ــى س ــى كؤمارَيك ــةرنةكةوتووةكةى دامةزراندن ــة س ــؤ هةوَل ب
ــت  ــران بةكاربهَينرَي ــى ئَي ــرا دذى حكومةت ــة دةك ــاَلى 1946دا، ك ــة س ــران ل ــة ئَي ل
بةتايبــةت ئةطــةر كوردانــى عَيــراق بيانتوانيايــة خؤبةِرَيوةبةرَيتــى تــةواو بةدةســت 
ــدا.  ــى عَيراق ــن ياخــود بطةيشــتناية رَيكةوتنَيكــى هةميشــةيى لةطــةَل حكومةت بهَين
بؤيــة، لةكاتَيكــدا كــة هاندانــى كوردانــى عَيــراق بــؤ شــةِركردن لةطــةَل حكومةتــى 
ــةاَلم ســةركةوتنى  ــة، ب ــة قازانجــى ئَيران ــدا ل ــاو بةرذةوةندييةكانيان ــدا لةثَين عَيراق
كــورد لــةم شــةِرةدا لةوانةيــة لــة قازانجــى ئَيــران نةبَيــت. ئامانجــى ئَيــران ئةوةيــة: 

كَيشــةكة بــة تــةواوى لــة نــاو ســنورى عَيراقــدا بهَيَلَيتــةوة.

ئيسرائيل:
39. النــى كــةم لــة ســاَلى 1964ةوة ئيســرائيل بــة نهَينــى ضــةك دةداتــة 
ــران و بــة  كــوردةكان، ضةكةكانيشــيان بــة هةماهةنطــى لةطــةَل دةســةاَلتدارانى ئَي
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نــاو خاكــى ئــةو واَلتــةدا طةياندووةتــةوة كــورد. هةروةهــا ئيســرائيل راوَيــذكارى 
ســةربازى بــؤ رةوانةكــردون و راهَينانى بــؤ ئةفســةرانى كورد دةســتةبةركردووة 
ــردون. ئامانجــى ئيســرائيل بةطشــتى  ــن ك ــؤ دابي ــارةى نةختينةشــى ب ــك ث و بِرَي
ــةر  ــة ئةط ــكات ك ــةوة ســةرقاَل ب ــورى واَلتةك ــة باك ــراق ب ــى عَي ــة حكومةت ئةوةي
ــة  ــة ك ــِروا واي ــن. ب ــرائيلدا بض ــذ ئيس ــت بةط ــان ببَي ــة بواري ــةوا رةنط ــت ئ وانةبَي
ئيســرائيل تفةنــط و رةشــاش و هــاوةن و ضةكــى دذةفِرؤكــة و دذةتانكــى دابَيتــة 
ــةى  ــة يارمةتييةك ــرة ل ــى ثارَيزاوت ــةى ئيســرائيل نهَينييةك ــوردةكان. يارمةتييةك ك
ــةم  ــة راطةياندنةكانــةوة بــاس ل ــار ل ــراق، جاروب ــران لــةالى دةســةاَلتدارانى عَي ئَي

ــة شــوَينانى ديكــة. ــى و ض ل ــاى عةرةب ــة دني ــت، ض ل ثرســة دةكرَي

6( هةَلوَيستى بةرامبةر يةكَيتى سؤظيةت و واَلتة شيوعييةكان

ــت  ــة دةبَي ــردووة ك ــةوةى ك ــةى ئ ــةردةوام بانطةش ــؤظيةت ب ــى س 40. يةكَيت
كــورد لــة ضوارضَيــوةى كؤمــارى عَيراقــدا مافــة نةتةوةيىيةكانــى بدرَيتــَى و 
ــةر  ــى لةس ــى عَيراق ــةدواى يةكةكان ــةك ل ــة ي ــة حكوومةت ــووة ل ــةى طرت ِرةخن
ــَىى  ــةى بةث ــةَل ئةوةشــدا، ئاســتى رةخنةك ــورد. لةط ــة ك ــةر ب ــان بةرامب رةفتاري
هةَلوَيســتى لةســةر حكومةتةكــةى ئــةو ســةردةمة طؤِرانكاريــى بةســةردا هاتــووة. 
ــدى دذى  ــة تون ــة زؤر ب ــاَلى 1963 ك ــييةكةى س ــة بةعس ــك حكومةت ــة، كاتَي بؤي
ــى  ــةوا يةكَيت ــردةوة، ئ ــَى ك ــت ث ــورد دةس ــةِرى دذى ك ــوو ش ــيوعىيةكان ب ش
ســؤظَيت هةَلمةتَيكــى تونــدى ثِروثاطةنــدةى دذى ئــةو حكومةتــة راطةيانــد و، 
هةِرةشــةى ئــةوةى كــرد كــة: ثرســى كــورد بباتــة بــةردةم ئةنجومةنــى ئاسايشــى 
نةتــةوة يةكطرتــووةكان. لةهةمــان كاتــدا، مةنطؤليــا – كــة رةنطــة لةســةر رَينمايــى 
ــداى  ــة ئةجَين ــةك بخرَيت ــة بِرطةي ــرد ك ــةوةى ك ــت، داواى ئ ــؤظَيت بَي ــى س يةكَيت
ــة  ــراق ب ــى عَي ــة حكومةت ــةوة ك ــتيى نةتةوةيةكطرتووةكان ــةى طش ــى كؤمةَل كاتي
ــتنة  ــخةرييانة نةطةيش ــةم دةستثَيش ــكام ل ــار دةكات. )هيض ــايدكار تؤمةتب جينؤس
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هيــض كــوَى ضونكــة ئةندامــة ئةفريقــى و ئاســيايىيةكان ثشــتيوانييان لــَى نةكــرد و 
يةكَيتــى ســؤظَيت نةيدةويســت بؤضوونــى عــةرةب بــة تَيكــِراى ثةِراوَيز بخــات(*. لة 
ســاَلى 1965دا، بــة ثَيضةوانــةوة، كاتَيــك يةكَيتــى ســؤظَيت ثةيوةنــدى دؤســتانةترى 
لةطــةَل حكومةتــى بةغــدا دامةزراندبــوو، ئاســتى ثِروثاطةندةكــة نــزم كرابــووةوة و 
ــووةكان. ــةردةم نةتةوةيةكطرت ــة ب ــةدرا كــة ثرســى كــورد ببرَيت ــك ن ــض هةوَلَي هي

41. هةرضةنــدة كَيشــةى كــورد دةرفةتــى ئــةوةى بــة يةكَيتــى ســؤظَيت بةخشــى 
كــة لــة ئــاوى لَيَلدا ماســى بطرَيــت - ثشــتيوانيكردنى كــوردى عَيراق رةنطــة بايةخى 
ــةوة  ــَى بكةوتايةت ــة ل ــوَينةكانى ديك ــا و ش ــران و توركي ــة ئَي ــورد ل ــى ك ــة ثرس ب
ــة  ــى ل ــةدا، ســودَيكى كةم ــةم لَيكؤَلينةوةي ــوارى ئ ــاوةى ب ــى ســؤظَيت لةم - يةكَيت
دةرفةتةكــة وةرطرتــووة و هؤكارةكةشــى بريتييــة لــةوةى ثةيوةندييةكانــى لةطــةَل 
حكومةتــى عَيــراق و جيهانــى عةرةبــدا بةطشــتى لــةم بابةتــة بــةالوة طرنطتــر بووة. 
ــةوى و بِرَيكــى دياريكــراو كؤمةكــى دارايــى  ــى ثشــتيوانى مةعن لةطــةَل دابينكردن
بــؤ كــورد، يةكَيتــى ســؤظَيت و واَلتانــى ديكــةى شــيوعيى كؤمةكَيكــى زؤر كةمــى 
ديكةيــان ثَىبةخشــيون، هةرضةنــدة ضةنــد راثؤرتَيكــى ثشتِراســت نةكــراوة هــةن 
ــى  ــة نهَين ــى( ب ــى )ضيك ــاوة ضةك ــى توركي ــة خؤرهةاَلت ــةن ل ــةوة دةك ــاس ل ــة ب ك
طةيةنراوةتــة دةســت بارزانــى و هةروةهــا زانــراوة كــة خاضــى ســورى ســؤظَيت 

ثَيداويســتى و جلوبــةرط و دةرمانــى بــؤ بارزانــى رةوانــة كــردووة.

42. يةكَيتــى ســؤظَيت لــة ثَيــش ســاَلى 1970 لــة مامةَلةكردنــدا لةطــةَل بةعســى 
عَيــراق ئــةوا بة بةردةواميى كَيشــةى كوردى ســةركؤنة كردووة و، بة دَلنياييشــةوة 
ــازار  ــةى ئ ــدةرى رَيككةوتنام ــة هان ــةردةوة ضاالكان ــت ث ــؤظَيت لةثش ــى س يةكَيت
بــووة. بــة وردى راددةى بةشــدارييةكةى نازانرَيــت، بــةاَلم لــة رؤذنامــةى ثراظداى 
رؤذى 28ى نيســانى 1970دا وتةيــةك لــة ســكرتَيرى طشــتيى ثــدك وةرطيــراوة كة 

* كــوردةكان خؤيــان لةنَيــوان ســااَلنى 1962 تاوةكــوو 1968 كؤمةَلَيــك وةفديــان نــارد بــؤ كؤكردنــةوةى 
ثشــتيوانى لــة نةتــةوة يةكطرتــووةكان. بــةاَلم ســةركةوتوو نةبــوون لــة بةدةســتهَينانى.
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سوثاســى يةكَيتيــى ســؤظَيتى كــردووة بــةوةى )هةوَلــى شــةريفانةى( داوة لةثَينــاو 
“كؤتايهَينــان بــة شــةِرى براكــوذى .... و بةدةســتهَينانةوةى ئاشــتى و ئارامــى لــة 
عَيراقــدا ..” خةَلكــى ســؤظيةت بةمــة تَىدةطــةن كــة حكومةتةكةيــان بــة ئاشــكرا لــة 

بةرامبــةر هَينانــة كايــةى رَيككةوتنةكــةدا دةنرخَينرَيــت.

43. ثَيدةضَيــت كــة يةكَيتى ســؤظيةت لة ســاَلى 1971دا تَيكضونــى ثةيوةندييةكانى 
ــةى  ــدة بااَلك ــة وةف ــِروا واي ــَى. ب ــراث بووب ــةالوة خ ــى ب ــورد و عةرةب ــوان ك نَي
ســؤظَيت كــة بــة ســةركردايةتى نؤظيكــؤظ كــة لــة حوزةيرانــى 1971دا ســةردانى 
عَيراقــى كــردووة و جةختــى لةطــةَل حزبــى بةعــس كردووةتــةوة كــة دةيانةوَيــت 

رَيككةوتنةكــةى ســاَلى 1970 بمَينَيتــةوة.

7( هةَلوَيستى دةوَلةتى بةريتانياى مةزن

ــى  ــةوة، سياســةتى دةوَلةت ــة دةيطرَيت ــةم لَيكؤَلينةوةي ــة ئ ــةدا ك ــةو ماوةي 44. ل
بةريتانيــاى مــةزن ئةوةبــوو كــة: نا-بــؤ بةشــدار بــوون. هةَلوَيســتى راطةيةنــدراو 
ئةوةيــة كــة ســةرؤك وةزيــر لــة وةاَلمى ثرســيارَيكدا لــة ثةِرلةمــان لــة حوزةيرانى 
1965دا رايطةيانــد: »دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةداخــة بــؤ شــةِر لة كوردســتان، 
هةروةهــا بــؤ هةمــوو ناســةقاميطرييةك لــة خؤرهةاَلتــى ناوةِراســت دا، بــةاَلم ئَيمة 
ثَيمــان وايــة كــة ثرســى كــورد بابةتَيكــى ناوخؤيــى عَيراقــة و بــؤ ئَيمــة ناطونجَيــت 
ــاى  ــى بةريتاني ــش، دةوَلةت ــتى نهَيني ــةر ئاس ــن.« لةس ــَى وةربدةي ــتى ت ــة دةس ك
مــةزن لــة ضةنــد كاتَيكــى طونجــاودا داواى لــة هةردواليةنةكــة كــردووة كــة بطةنــة 

رَيككةوتنــى ئاشــتىيانة.

45. كَيشــةى كــورد بــةالى بريتانيــاوة بايةخَيكــى تايبةتــى هةيــة ئةويــش 
بةهــؤى ئــةوةى كــة دامــةزراوةى كؤمثانيــاى نةوتــى عَيراقــة )IPC(، كــة هــةردوو 
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كؤمثانيــاى شــَيَل و بريتــش ثيترؤَليــةم دةطرَيتــةوة، هةريةكةيان رَيــذةى 23.75%ى 
ــدان.  ــى كوردةكان ــةواوى هَيرش ــييةكى ت ــر مةترس ــةو، لةذَي ــان هةي خاوةندارَيتيي
لةســةردةمى قاســمدا كــوردةكان خؤيــان لــة ئاذاوةنانــةوة بــةدوور طــرت، جطــة 
لــة هةندَيــك بابةتــى زؤر الوةكــى نةبَيــت، بــةاَلم لــة ســاَلى 1962دا دوو ئةندامــى 
كؤمثانيــاى نةوتــى عَيراقيــان رفاند و ئامانجةكةشــيان كة بةدةســتهَينانى ســةرنجى 
ــك بــوو، بــة ســةركةوتوويى بةدةســتهَينا. لةكاتــى شــةِرةكانى ســاَلى 1963،  خةَل
ــة  ــون، رةنط ــى هةب ــى ئاذاوةطَيِري ــى الوةكي ــد حاَلةتَيك ــا ضةن 1965 و 1966دا تةني
ئامانــج لــة هةندَيكيــان هةِرةشــةبوبَيت بــؤ ئةنجامدانــى كــردةوةى جدديتــر. لةطــةَل 
ــت  ــةوةى ثَىدةضَي ــة، لةبةرئ ــَى بنةماي ــر ب ــاذاوةى طةورةت ــة ئ ــرس ل ــدا ت ئةوةش
ــاى  ــتى و كؤمثاني ــاوا بةطش ــراق و خؤرئ ــتى عَي ــة راى طش ــةن ك ــورد حةزنةك ك
نةوتــى عَيــراق بةتايبةتــى لةدةســت بــدةن، بةتايبــةت كــة كــوردةكان هيــواى ئــةوة 
دةخــوازن رؤذَيــك بَيــت ئــةو نةوتــة ببَيتــة ســةرضاوةى ســةرةكى داهاتــى خؤيان. 
جدديتريــن رووداو لــة مَيــذووى ناكؤكييةكــةدا لــة ســاَلى 1969دا روويــدا كاتَيــك 
بةهــؤى طوللةهاوةنَيكــةوة دامــةزراوة نةوتييةكــةى كةركــوك زيانــى بةركــةوت و 
بــؤ مــاوةى زياتــر لــة هةفتةيــةك لةكاركــةوت. بةطشــتى دةتوانرَيــت بطوترَيــت كــة 

كــورد بــةالى كةمــةوة هةِرةشــةن بؤســةر بةرهةمــى نةوتــى عَيــراق.

ــة  ــتَيتةوة ب ــورد دةبةس ــى ك ــة شؤِرش ــةى ك ــةو خااَلن ــة ل ــى ديك 46. يةكَيك
ــى  ــة جَيطيربوون ــة: ك ــةوة ئةوةي ــاى مةزن ــى بةريتاني ــى دةوَلةت بةرذةوةندييةكان
ســوثاى عَيــراق لــة كوردســتان ئــةوا توانــاى عَيراقــى بــؤ هَيرشــكردنةكةى 
ــة  ــةم بابةت ــةوة. ئ ــةم كردووةت ــداودا ك ــة كةن ــى ل ــى ضاالك ــؤ ئةنجامدان ــود ب ياخ
ــة  ــةزن ك ــاى م ــى بةريتاني ــت دةوَلةت ــؤكار نةداوةتةدةس ــدةى ه ــز ئةوةن هةرطي
بيــر لــة ثشــتيوانيكردنى ضاالكانــةى كــوردةكان بكاتــةوة، كــة رةنطــة واش 
بــكات بةرذةوةندييــة سياســى و بازرطانييــة بةرضاوةكــةى دةوَلةتــى بةريتانيــاى 
مــةزن لــة عَيراقــدا بخاتــة بــةردةم مةترســى و لــة واَلتانــى دراوســَىدا نائارامــى 
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لةطــةَل كوردةكانيانــدا لــَى بكةوَيتــةوة. )لةكاتــى رَيككةوتنامةكــةى ئــازارى ســاَلى 
1970ةوة، لةِراســتيدا ضةنــد بةشــَيك لــة ســوثاى عَيــراق طواســتراونةتةوة و 

ــردووة.( ــاد ك ــةكان زي ــةالى كوةيتيي ــة ل ــؤ نمون ــى ب ــةش نيطةران ئةم

47. لةكاتَيكــدا كــة لــة تَيِروانينــي دةوَلةتــى بةريتانيــاى مةزنــدا بــؤ ئةم كَيشــةية، 
ثةيوةندييةكانــى لةطــةَل حكومةتــي عَيراقــدا بةطرنطتــر زانــراوة، بةآلم لة سياســةتي 
ضةكداركردنــدا ئــةوا دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن ئــةو ئةطــةرةي لةبةرضــاو 
طرتــووة كــة رةنطــة عَيــراق ضــةك لــة دذى كوردانــي ســيظيل بةكاربهينَيــت، بؤيــة 
ضةكــي نةداوةتــة عَيــراق. هةربؤيــة، لــة ســاَلى 1963 دا بِرياريــان دا رادةســتكردني 
موشــةك و طوللــة هــاوةن و تةقةمةنييةكانــي ديكــة بــة هَيــزة ضةكدارةكانــي عَيــراق 
ــة  ــةكيش ل ــي و موش ــتكردني تةقةمةن ــة رادةس ــةبارةت ب ــةن، س ــدي بك قؤناغبةن
ســاَلى 1964يــش هةمــان رَيطــة طيرايــة بــةر. بــةآلم دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن 
هةرطيــز لةبــةر ئــةم هــؤكارة بِريــاري ئــةوةي نــةداوة ضــةك و تةقةمةنــي نةداتــة 
ــي  ــة رووي دابينكردن ــراق ل ــةوة عَي ــن ل ــة: رَيطرت ــؤ نمون ــر، ب ــراق، هــؤكاري ت عَي

ثَيداويســتيي ســوثاييةوة ثاشــكؤى يةكَيتــي ســؤظَيت بَيــت، بةطرنطتــر زانــراون.
48. تةنانــةت لــة كاتــي شةِرةكانيشــدا، سياســةتي تَيوةنةطالنــى دةوَلةتــى 
بةريتانيــاى مــةزن، ِرَيــي لــةوة نةدةطــرت كــة ثةيوةنــدي ورياييانــة لةطــةَل كــورددا 
درَيــذة ثــَي بــدات و ئــةوة بــة بــاش زانــراوة كــة تــا ئــةو جَيطةيــةي بارودؤخةكــة 
رَيطــةدةدات، ثةيوةندييةكــة بــةردةوام بَيــت. بؤيــة، كاتــَي لــة ســاآلني 1960ةكانــدا 
جاروبــار وةفــدي كــورد لةاليــةن ئةندامانــي وةزارةتــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــزةوة 
لــة لةنــدةن لــة دةرةوةي وةزارةت و بةشــَيوازي نافةرمــي ثَيشــوازييان لــَي كــراوة. 
دذبةيةكييةكــة لةوةدايــة كــة لــة بةغــدا، ثةيوةندييــةكان ئةوةنــدة نهَينــي نيــن لةبــةر 
ــك لــةو كوردانــةي ثةيوةندييــان لةطــةَل طروثــة ياخييةكانــدا هةيــة  ئــةوةي زؤرَي
ــة  ــيان ل ــةت هةندَيكيش ــةوة و تةنان ــازادي بجوَلَين ــة ئ ــة ب ــَي ك ــان دراوةت رَيطةي
حكومةتيشــدا بةشــدارن. لــة بارةطاكانــي ديكــةدا، وةفــدة كــوردةكان ثَيشــوازييان 
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ــؤ  ــان ب ــود نامةيةكي ــت ياخ ــان كردبَي ــةر داواي ضاوثَيكةوتني ــراوة و ئةط ــَي ك ل
ــراوة  ــان وةرطي ــت لَيي ــة هةبوبَي ــي ديك ــؤ وةزيرةكان ــود ب ــر ياخ ــةرؤك وةزي س
ــة  ــووة ك ــاو ب ــةآلم وا ب ــراوة، ب ــز ك ــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــةي وةزارةت و رةوان

ــةوة. ــان نةدرَيت ــَي ياخــود وةآلمــي نامةكاني ــي نوســراويان نةدرَيت ثَيزانين

49. ضاالكييةكانــي وةفدةكانــي كــورد لــة لةنــدةن هةنــدَي جــار ناِرةزايــي 
ــةي  ــةو كات ــاَلى 1965 دا ئ ــة س ــي ل ــةوة، بةتايبةت ــَي كةوتؤت ــي ل ــؤزي عَيراق باَلي
ــي بي.بي.ســي BBC يــةوة دةركــةوت. ثرســي ثَيدانــي  جــةالل تاَلةبانــي لــة كةناَل
ــةوة  ــةتةكة ئ ــراوة: سياس ــوة ك ــي لَي ــك باس ــد جارَي ــوردةكان ضةن ــة ك ــزا ب ظي
بــووة كــة: ظيزاكــة بدرَيــت، بــةآلم هةنــدَي جــار لةطةَليــدا داوا لــة وةرطــر كــراوة 
ــي سياســيي ياخــود  ــة ضاالكي ــة بةشــداريي ل ــةآلم بةســةريدا نةســةثَينراوة( ك )ب
ــاى  ــى بةريتاني ــةرمةزاربووني دةوَلةت ــة ش ــةكات ك ــؤدا ن ــدةي ئةوت ــة ثروثاطةن ل

ــةوة. ــَي بكةوَيت ــى ل مةزن

50. ســةرةِراي سياســةتي تَيوةنةطالنةكــةى دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن، 
حكومةتــي عَيــراق طومانــي ئــةوةي هةبــووة كــة بةريتانيــا بــة هةماهةنطــي لةطــةَل 
ئَيرانــدا كؤمةكــي كــوردي كردبَيــت. )بــةو راســتييةي كــة هــةردوو وآلت ئةندامــي 
ــي  ــة مانط ــردووة.( ل ــز ك ــانةيةي بةهَي ــةم ئةفس ــةوا ئ ــةنتؤن ئ ــي س هاوثةيمانَيت
ئابــي 1965 دا عَيراقييــةكان رايانطةيانــد كــة ئــةو ضــةك و تةقةمةنييانــةي لــةالي 
كــوردةكان دةســتي بةســةردا طيــراوة بةَلطــةي بةرجةســتةي ئــةم قســةيةن، بــةآلم 
ئــةو وردةكارييــةي دواتــر بــؤ ثشــتيوانيكردن لــةم تؤمةتباركردنــة رادةســتيانكرد 
ــَي  ــةي ث ــةك و تةقةمةنييان ــةو ض ــةرضاوةي ئ ــت س ــة بتوانرَي ــو ك ــدة نةب ئةوةن
بناســرَيتةوة. دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن دَلنيايــي دايــة عَيــراق كة هيــض ضةكَيكيان 

نةداوةتــة كــورد.
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ــةدواي  ــةك ل ــةوةي داوا ي ــووة ل ــةزن دوودَل ب ــاى م ــى بةريتاني 51. دةوَلةت
ــت  ــة دةيانويس ــكات ك ــَي ب ــاآلني 1963 - 1966 جَيبةج ــة س ــراق ل ــي عَي يةكةكان
دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن كاريطةريــي خــؤي لةســةر )شــا( دابنَيــت و واي لــَي 
بــكات كــة يارمةتييةكانــي بــؤ كــورد بوةســتَينَيت، وا هةســت كــراوة كــة ئــةم كارة 
ناِرةحةتــي لــةالي ئَيرانييــةكان دروســت دةكات و كاريطةريــي لةســةر سياســةتيان 
نابَيــت. لةطــةَل ئةوةشــدا، يــةك جــار لــة ســاَلى 1965 دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن 
بــة نوَينةرايةتــي عَيراقييــةكان داوايةكــي لــةو جــؤرةي كــرد بةبــَي ئــةوةي بضَيتــة 
وردةكارييةكانــي ئــةو داوايــةوة؛ و هةروةهــا، لــة مانطــي كانونــي دووةمــي ســاَلى 
ــةِري  ــة ش ــان ب ــة ثةيوةنديي ــنور ك ــةر س ــةك لةس ــد كردةوةي ــَي ضةن 1966، كات
كــوردةوة هةبــوو ناكؤكــي لةنَيــوان ئَيــران و عَيراقــدا دروســتكرد، دةوَلةتــى 
بةريتانيــاى مــةزن لةســةر داواي هــةردوو حكومةتةكــة، راوَيــذي بــةوي ديكةيــان 
ــةوة،  ــةو كات ــردن. ل ــزم لَيك ــي ن ــة تؤنَيك ــي ب ــةم داوايةش ــن، ئ ــِرةو ب ــة ميان دا ك

ــت. ــرةدا بــاس بكرَي ــكات لَي ــك نةبــووة كــة ثَيويســت ب هةلومةرجةكــة بةجؤرَي

52. دواييــن جــار كــة ثرســي كــورد لــة ثةرلةمانــدا باســي لَيــوة كــرا لــة مانطــي 
ــياري  ــتةر رؤز ثرس ــة مس ــةي ك ــةو كات ــو، ئ ــاَلى 1969دا ب ــي س ــي يةكةم كانون
كــرد ئايــا دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةنيــازة لــة كؤميســيؤني مافةكانــي مرؤظــي 
نةتــةوة يةكطرتــووةكان باســي مةترســييةكاني ئاشــتي لــة خؤرهةآلتي ناوةِراســت 
بوروذَينَيــت كــة ســةرضاوةكةي “بؤمبــاران و خوَينِرَيذييةكاني حكومةتــي عَيراق”ة. 
وةزيــري دةوَلــةت بــؤ وةزارةتــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــز وةآلمــي دايــةوة و طوتــي: 
ــت بــؤ دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن  ــم وانيــة كــة كارَيكــي طونجــاو بَي ــر. ثَي “نةخَي
كــة بــؤ ئــةم بابةتة لــة نةتــةوة يةكطرتــووةكان دةستثَيشــخةري بــكات. هةَلوَيســتي 
ئَيمــة بةرامبــةر هــةر كردارَيــك لــة نةتــةوة يةكطرتــووةكان، كــة لــة كؤميســيؤني 
ــة باســي  ــةوة ك ــةو بابةت ــدة ب ــةوا بةن ــت، ئ ــوة بكرَي ــدا باســي لَي ــي مرؤظ مافةكان
ــة  ــةى ك ــةو سياســةتي تَيوةنةطالن ــةَل ئ ــة لةط ــة كؤك ــةم وةآلم ــت.” ئ ــوة دةكرَي لَي
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دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةرامبــةر ثرســي كــورد طرتويةتيــة بــةر. هةروةهــا 
ــة  ــَي ل ــة كــة كات ــاى مةزنيشــدا تةباي ــى بةريتاني ــةو هةَلوَيســتةي دةوَلةت لةطــةَل ئ
ــي  ــَيلكردني مافةكان ــة ثَيش ــةردةوام ل ــَيوازَيكي ب ــي ش ــة بوون ــاس ل ــةك ب جَيطةي
مــرؤظ وةك سياســةتَيكي طشــتي بكرَيــت، ئــةوا نةتــةوة يةكطرتــووةكان دةتوانَيــت 
بــة شــَيوةيةكي رَيطةثَيــدراو بابةتةكــة لةبةرضــاو بطرَيــت، ئةطةرضــى تؤمةتةكــةش 
ثةيوةنــدي بــة ناوخــؤي وآلتَيكــي ئةنداميشــةوة هةبَيت. )هةر شــتَيك كــة نةبووبَيتة 
شــَيوازَيكي بــةردةوام ياخــود سياســةتَيكي طشــتي نةبَيــت، ئــةوة رةنطــة بكةوَيتــة 
ــادةي  ــةوة “م ــةوة يةكطرتووةكان ــِرةوي نةت ــي ثةي ــاي ناوخؤي ــوةي ياس ضوارضَي
2، بةنــدي 7”، جطــة لــةو كاتــةي كــة ثَيشــَيلكردني بةشــَيك لــة مافــي تاكــة كــةس 
دةبَيتــة بةشــَيك لــة سياســةتيي طشــتي(. لــة ســاَلى 1963دا ئــةو كاتــةي مةنطؤليــا 
داواي كــرد حكومةتــي عَيــراق بــة تؤمةتــي جينؤســايد تؤمةتبــار بكرَيــت، و دواتــر 
كــة لــةو داوايــة كشــايةوة، دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن هــةر وةك ئــةوةي ســاَلي 
ــي  ــاو وةزارةت ــةوكات لةن ــدة ئ ــتةوة، هةرضةن ــةوة نةبةس ــةو ثرس ــؤى ب 1969 خ
دةرةوة ئــةو بؤضونــة دروســت بــوو بــوو كــة ئــةو كارةي عَيراقييــةكان دةيكــةن، 
ــة ثَيويســتيية ســةربازييةكان  ــةكان، ل ــدة كورديي ــي طون ــة بؤردومانكردن ــؤ نمون ب
بــةدةرة و رةنطــة بتوانــرَي بخرَيتــة ضوارضَيــوةي هةوَلــي ئةنقةســتةوة بــؤ 

لةناوبردنــي رةطــةزي كــورد.

بةمانــاي  مــةزن،  بةريتانيــاى  دةوَلةتــى  تَيوةنةطالنةكــةى  سياســةتي   .53
رةتكردنــةوةي هةمــو ئــةو داوايانــة بــوو كــة لــة كاتــي ثةرةســةندني جةنطةكانــدا 
ــاَلى 1970وة،  ــة س ــردةوة. ل ــان دةك ــاوكاري بةرزي ــي ه ــؤ وةرطرتن ــوردةكان ب ك
تــا ئــةو كاتــةي حكومةتــي عَيراقــي لــة كانونــي يةكــةم )يــان تشــريني دووةم( ي 
ســاَلى 1971دا ثةيوةندييــة ديبلؤماســييةكاني لةطــةَل كــورددا ثضِرانــد، ثرؤذةيةكــي 
ــوو  ــو هةم ــورد وةك ــوو. ك ــارادا ب ــراق لةئ ــؤ عَي ــي ب ــي تةكنيك ــي يارمةتيدان بضوك
هاووآلتيانــي عَيــراق مافــي ئةوةيــان هةبــوو كــة ئةطــةر حكومةتــي عَيــراق 
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بيانثاَلَيوَيــت، ســودي لــَي وةربطــرن. دةوَلةتــى بةريتانيــاى مةزن كتَيــب و كةلوثةلي 
بــؤ زانكــؤي ســلَيماني دابيــن كــردووة. باَليــؤزي حكومةتــي شــاذن لــة بةغــداش 
لةطــةَل دةزطــاى )شــةِر لةســةر ويســت War on Want-( دا لــة ثةيوةنديدابــوون 
بــؤ ئــةوةي بزانَيــت ئــةو دةســتةية دةتوانــن لــة رَيطــةي كؤمةَلطــةي مانطي ســوري 

ــا. ــة بكــةن يــان ن نَيودةوَلةتييــةوة كةلوثةلــي ثزيشــكي رةوان

ثوختة:
54. جَيبةجَيكردنــي رَيكةوتننامةكــة ســاَلى 1970 ضةنــد بةرةوثَيشــضونَيكي 
ــتى  ــة ئاس ــؤ نمون ــةن، ب ــةرةكي ه ــةيةكي س ــد كَيش ــةآلم ضةن ــوة ب ــؤوة بيني بةخ
ورد و سروشــتي خؤبةِرَيوةبةرَيتييةكــةي كــورد، ئــةو داهاتــةي كــة بــؤ هةرَيمــة 
كوردييةكــةي تةرخان بكرَيــت، و هةروةها داهاتوي هَيزة كوردييةكان )ثَيشــمةرطة( 
و داهاتــوي ثــدك، هةمــو ئةمانــة هَيشــتا بــة وردةكارييــةوة يــةكال نةكراونةتــةوة 
ــك  ــة ضةنَي ــةم رَيككةوتننامةي ــت ئ ــةوة نازانرَي ــة دَلنيايي ــراون. ب ــةر نةك و ضارةس
دةخايةنَيــت، بــةآلم ضةنــد ئاماذةيــةك هــةن كــة كوردةكانــى ناِرةحــةت كــردووة 
بةهــؤى هَيواشــى جــَى بــة جــَي كردنــى ِرَيكةوتنةكــةوة و ناِرةحةتييةكةشــيان لــة 
ــَي  ــاي ل ــةِرَيكي وةه ــة ش ــت، رةنط ــةردةوام بَي ــة ب ــةر ئةم ــة. ئةط ــوون داي زيادب
بكةوَيتــةوة ئةوةنــدة تونــد بَيــت كــة زؤر نةخايةنَيــت رَيكةوتنةكــة بكاتــة وشــةي 

ســةر كاغــةز.

و  عَيــراق  حكومةتــي  بةرذةوةنــدي  لــة  رَيكةوتنةكــة  بةردةواميــي   .55
كوردةكانيشــداية. كــوردةكان بةهــؤى شــةِرةوة ناِرةحةتيــي زؤريــان ضةشــتووة، 
بــةآلم عَيراقيــش بةطشــتيش زيانــي لــة كاريطةرييةكانــي ئــةم شــةِرة بينيــوة و هيــض 
حكومةتَيــك نيــة لــة بةغــدا كــة لةكاتــي شؤِرشــي كوردةكانــدا بتوانَيــت خــؤى بــة 
طــةورةي ماَلةكــةي خــؤى بزانَيــت. ســةبارةت بــة بريتانياش، ئاشــتي لة كوردســتان 

ــراق دا. ــوري عَي ــة باك ــةوت ل ــي هةِرةشــة لةســةر بةدةســتهَيناني ن ــة: نةمان وات
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ــةكات  ــت ن ــراق ثَيويس ــَي عَي ــة، كات ــةم دراوةش ئةوةي ــري ئ ــةي ت 56. ديوةك
ســوثاكةي لــة باكــوردا بهَيَلَيتــةوة، رةنطــة توشــي كةَلكةَلــةي سةركَيشــيي دةرةكــي 
ببَيــت - ئَيــران بَيــت يــان كةنــداو )بةتايبةتي لــةدواي كشــنةوةي هَيزةكانــي بريتانيا(، 
ياخــود لــة “بــةرةي خؤرهــةآلت”ةوة روبــةِروي ئيســرائيل ببَيتــةوة. دذبةيةكييةكــة 
لةوةدايــة كــة ئاشــتي لــة كوردســتان، رةنطــة مةترســي لةســةر ئاراميــي ناوضةكاني 
ــة  ــة، ك ــةوة باش ــةالي ئَيران ــة ب ــةش ن ــت. ئةم ــوة بَي ــت ثَي ــي ناوةِراس خؤرهةآلت
ضارةســةربووني كَيشــةي كــورد ضةكَيكــي دذ بــة رذَيمــي عَيــراق لةدةســت 
دةردةهَينَيــت، و نــة بــةالي كوةيتــةوة، كــة ســةرةِراي دداننانــي فةرمــي عَيــراق لــة 
ســاَلى 1963دا بــة ســةربةخؤيي كوةيــت لــة ضوارضَيوةي ســنورةكاني ســاَلى 1932، 

ــراق هةيــة. هَيشــتا طومانــي لــة ئــارةزووة ســنورييةكاني عَي

ــة  ــن، ئةم ــت بهَين ــةردةوام بةدةس ــي ب ــراق رَيكةوتنَيك ــوردي عَي ــةر ك 57. ئةط
ــةراورد  ــة ب ــةوة. ب ــاالك بكات ــاش ض ــران و توركي ــي ئَي ــتي كوردان ــة خواس رةنط
لةطــةَل كــوردى عَيــراق، لــة ئَيســتادا كــوردى ئَيــران بَيدةنطــن، بــةآلم لــة توركيــا 
مةترســيية ضاوةِروانكراوةكــةي راثةِرينــي كــوردان يةكَيــك بــووة لــة هؤكارةكانــي 

ــة مانطــي نيســاني 1971 دا. ثشــت ســةثاندني ياســاي ســةربازيي ل

بة  سؤظَيت  يةكَيتي  ِرةنطة  كة  بوو  لةئارادا  ئةوة  ترسي   ،1963 ساَلى  لة   .58
شَيوةيةكي سةرةكي اليةني كورداني عَيراق بطرَيت. ئةمة لةوانة بو ئاسايشي وآلتاني 
يةكَيتي  بةآلم  مةترسييةوة.  بةردةم  بخاتة  عَيراقيش  ئاسايشي  خودى  و  ناوضةكة 
سؤظَيت بة ثلةى يةكةم ثةيوةندييةكاني خؤى لةطةَل عَيراق و جيهاني عةرةب درَيذة 
ثَيداوة و تاِراددةيةكي زؤر بةتةواوي خؤى تةنيا لة ثَيداني ثشتيوانيي مةعنةوي بؤ 
لة  بةشداربووة  يةكَيتي سؤظَيت  كة  نىية  تَيدا  طوماني  كردووة.  قةتيس  كوردةكان 

بانطةشةكردن و تةنانةت لة هةمواركردنى رَيكةوتننامةكةي ساَلى 1970.



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

69

59. لــة مــاوةي لَيكؤَلينةوةكــةدا، كــوردةكان بةشــَيوةيةكي بــاش يةكبةرةييــان 
ــةردا  ــةربازييان بةس ــةري س ــةت ضارةس ــةداوة حكوم ــان ن ــتووة و رَيطةي ثاراس
بســةثَينَيت. بــةآلم دابةشــبوون لةنــاو ريزةكانيانــدا هةيــة و لةوانةيــة لةطــةَل 
ــة  ــة ل ــةوة. جط ــددي ببن ــة ج ــةم جياوازييان ــدا، ئ ــتيي بةردةوام ــي ئاش بةديهاتن
ــة  ــةكان ب ــة خَيَلةكيي ــوان كةس ــةرةكيي لةنَي ــبوني س ــي، دابةش ــي خَيَلةك كَيبِركَي
ســةركردايةتي مــةال مســتةفا بارزانــي و رؤشــنبيرة شارنشــينة توندِرةوةكاندايــة 

ــةن. ــان دةك ــةد نوَينةرايةتيي ــم ئةحم ــي و ئيبراهي ــةالل تاَلةبان ــة ج ك

هاوثَيــض: وةرطَيِرانــي بةشــَيك لــة رَيكةوتننامةكــةي ئةنجومةنــي ســةركردايةتي 
شؤِرشــي عَيراقــى تَيدايــة كــة لــة 11ي ئــازاري 1970دا بــآلو كراوةتــةوة.

ــة زؤر  ــانةي ك ــةو كةس ــةردةم ئ ــة ب ــة خراوةت ــةواوي لَيكؤَلينةوةك ــي: ت تَيبين
ِرَيــى تــَى دةضَيــت كــة وردةكاريــى و تَيبينييةكانيــان جَيطــةي بايــةخ بَيــت. بــة ثَيــى 

ــت. ــة دةنَيردرَي ــي لَيكؤَلينةوةك ــةوا كؤث ــان ئ داواكارييةكانت

                هؤبةي خؤرهةآلتي ناوةِراست،
               بةشي لَيكؤَلينةوة،

فةرمانطةي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز





بةلَطةنامةكانى ساَلى ١٩٦8
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نهَيني
كوردستان، عَيراق و ئَيران، هةَلوَيستةكاني بةريتانيا

ــي  ــة ياخيبوون ــةزن ســةبارةت ب ــاى م ــى بةريتاني ــي دةوَلةت هةَلوَيســتي فةرمي
ــوردةكان ك

لة  لةاليةن سةرؤك وةزيرةوة  بةريتانياى مةزن  ئاشكراي دةوَلةتى  هةَلويستي 
وةآلمي ثرسيارَيكدا لة ثةرلةمان لة مانطي حوزةيراني 1965 دا خرايةِروو:

» دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةداخــة لــة شــةِرةكاني كوردســتان، هــةروةك 
ضــؤن بةداخــة لــة بةرامبــةر بوونــى هةمــوو نائارامييــةك لــة خؤرهةآلتــي 
ناوةِراســتدا، بــةآلم ثَيمــان وايــة كَيشــةي كــورد بابةتَيكــي ناوخؤيــي عَيراقىيــة كــة 

ــن.«. ــَي وةربدةي ــة دةســتي ت ــؤ ئَيمــة شايســتة ني ب
 

بةهةمــان شــَيوة )شــةِركردن لــة كوردســتان لــة ئَيســتادا ئةطــةرة نــةك واقيــع(، 
ئةمــةش هةَلوَيســتي فةرميــي دةوَلةتــى بةريتانيــاى مةزنــة.

هؤكارةكاني ثشت ئةم هةَلوَيستة:
2. رةنطــة بتوانــرَي هؤكارةكانــي ثشــت ئــةم هةَلوَيســتة بةمجــؤرةي خــوارةوة 

ثوخــت بكرَيتــةوة:
)ا( كوردانــي عَيــراق لــةدذى حكومةتَيكــي ياســايي لــة بةغــدا ياخــي بــوون كــة 
ئَيمــة بةفةرمــي دةيناســين و ضاوةِروانيمــان وايــة )ياخــود لــة 68/1967 وابــووة( 

كــة ثةيوةنديــي ديثلؤماســيي ئاســاييان لةطةَلــدا دةســت ثــَي بكةينــةوة.



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

74

)ب( باشترين رَيطا بؤ طةشةثَيداني بةرذةوةنديية سياسيي و بازرطانييةكانمان 
ثةيوةندي  بكةين.  بةغدادا  حكومةتي  لةطةَل  مامةَلة  راستةوخؤ  ئةوةية:  عَيراقدا  لة 
لةبةرضاوي  كة  رادةيةي  ئةو  تا  كوردةكان  ثشتيوانيكردني  ياخود  راستةوخؤ 

حكومةتي بةغدامان بخات دةبَيتة هؤى زيانطةياندن بةو بةرذةوةندييانة.
ــران و  ــة ئَي ــن، لةوانةي ــراق بكةي ــي عَي ــة كوردان ــتيواني ل ــة ثش ــةر ئَيم )ج( ئةط

ــن. ــةت بب ــي ناِرةح ــة ثَي ــان هةي ــةي كوردي ــة كةمين ــورياش ك ــا و س توركي
)د( ئاَلؤزييــةكان و سروشــتة طؤِراوةكــةي ئــةو دةسيســة و هاوثةيمانييانــةي لة 
ثرســي كــوردةوة ئــاآلون، ئــةوا خؤيــان دورخةرةوةيةكــي بةهَيــزن كــة وامــان لــَي 
دةكــةن هيــض بةشــدارييةك لــةم ثرســةدا نةكةيــن. حكومةتةكانــي عَيــراق و ئَيــران 
و باَلةكانــي بارزانييــةكان و تاَلةبانييةكانــي نــاو كــوردةكان اليةنــة ســةرةكييةكانن، 
بــةآلم اليةنــي ديكــة )بــؤ نموونــة كؤمــاري عةرةبــي يةكطرتــوو، ئيســرائيلييةكان 

و، شــا حســَين( يــش جــار جــارة دةســتي تــَي وةردةدةن.

ــةالوة  ــان ب ــووي عَيراقم ــطوزةران و يةكطرت ــي خؤش ــدا حكومةتَيك 3. لةكاتَيك
ــي  ــةم يةكطرتووي ــي ئ ــة ســاَلى 1958ةوة، ئةطــةرة درَيذخايةنةكان ــةآلم ل باشــة، ب
و خؤشــطوزةرانييةمان بــةالوة بــاش نةبــووة. بوونــي شؤِرشــي كــوردةكان 
ئةزمــوون  و  بةرذةوةندييةكانمــان  ســةر  نةخســتؤتة  جــددي  هةِرةشــةي 
ــةي  ــؤ ســةر جوَل ــن هةِرةشــةن ب ــوردةكان كةمتري ــة: خــودي ك دةريخســتووة ك
نةرمــي نــةوت لــة كَيَلطــة نةوتييةكانــي باكــوري عَيــراق دا. تــا ضةنــدة ياخيبوونــي 
ــراق بــؤ هَيرشــكردنة ســةر كوةيــت الواز بــكات، ئةوةنــدة  كــوردةكان توانــاي عَي
ــاري 1971دا  ــي ئاي ــوان ئَيســتا و مانط ــدة لةنَي ــة. هةرضةن ــدي ئَيمةي ــة بةرذةوةن ل
ــةرقاَلبووني  ــؤكاري س ــت، ه ــي دَي ــةوة كؤتاي ــة كوةيت ــان ب ــاوةي ثابةندييم ــة م ك
عَيــراق و )عــةرةب بةطشــتي( لةطــةَل ئيســرائيلدا رةنطــة ســةرةكيترين رَيطــر بَيــت 

ــت. ــؤ كوةي ــدا ب ــي عَيراق ــةردةم ثالنةكان لةب
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ثةيوةندي نَيوان بةريتانيا و كوردةكان:
ــة رووة  ــة ل ــن ك ــَي نةطرتووي ــةوةي ل ــةي ئ ــان رَيط ــةتي تَيوةنةطالنم 4. سياس
ــان  ــة كــورد و ناِرةحةتييةكاني ــةر ب مرؤييةكــةوة هاوســؤزييةكي نهَينيمــان بةرامب
هةبَيــت، هــةر وةك ضــؤن رَيطةشــي لــَي نةطرتويــن كــة لةســةر ئاســتي تاكةكةســي 
ثةيوةنــدي لةطةَل كةســاني كــورددا بكةيــن بةجؤرَيك كــة لةطــةَل ثةيوةندييةكانمان 
لةطــةَل حكومةتــي عَيــراق ياخــود كاربةدةســتةكانيدا دذ نةبووبَيــت. ئةركــة 
ــي  ــي ضاالكييةكان ــة وردي ضاودَيري ــة دةرةوة زؤر ب ــراق ل ــييةكاني عَي ديثلؤماس
رةوةنــدي كــوردي و شــاندةكانيان دةكــةن و، دذ بةيةكيةكــة لةوةدايــة كــة ئةمــة 
ناضــارى كردوويــن ثةيوةندييةكانمــان لةطةَليانــدا لــة لةنــدةن ياخــود شــوَينةكاني 
ــدا  ــةَل كوردةكان ــدا لةط ــة بةغ ــة ل ــةي ك ــةو ثةيوةنديي ــت ل ــاراوةتر بَي ــة ش ديك
هةمانــة، لــةوَي زؤرَيــك لةوانــةي كــة ثةيوةندييــان بــة ياخيبووانــةوة هةيــة هَيشــتا 

ــة حكومةتيشــدا دةكــةن. ــن و تةنانــةت بةشــداري ل ــازادي دةجوَلَي بــة ئ
جارجــارة وةفدةكانــي مــةال مســتةفاى بارزانــي هةوَليــان داوة بــرةو بــةو تَيــزة 
بــدةن كــة بَلَيــن: ثرســي كــورد ثرســَيكي نَيودةوَلةتييــة و تةنيــا لــة ضوارضَيــوةي 
ثرســَيكي ناوخؤيــي عَيراقــدا قةتيــس نىيــة، بــؤ ئةمــةش ثشــتيواني بةريتانيــا لــة 
ثــرؤذة هةَلوةشــاوةكةي دواي جةنطــي يةكةمــى جيهانــى بــة بةَلطــة دةهَيننــةوة كــة 
ــي  ــوو )ثةيمان ــوردي ب ــةربةخؤي ك ــي س ــتكردني دةوَلةتَيك ــة دروس ــةبارةت ب س
ــة  ــةوةي ك ــةزن ســورة لةســةر ئ ــاى م ــى بةريتاني ــي(. دةوَلةت ــا دواي ســيظةر و ت
ــةر  ــتومِر لةس ــة مش ــةوة ك ــي كردؤت ــت و رةتيش ــةت نةزانَي ــة دةوَل ــوردةكان ب ك
ئــةو هةَلوَيســتة بــكات كــة لةســةر بنةمــاى ثةيماننامةكانــي ســاآلني 1920ةكانــدا 
ــة  ــي ديك ــا و وآلتان ــة بةريتاني ــتي ل ــوردةكان راي طش ــارة ك ــةزراوة. جار-ج دام
لةثَينــاو دؤزةكةيانــدا دةجوَلَينــن )بةتايبةتــي لةكاتــي بةردةوامبوونــي شــةِرةكاندا 
كــة كــورد لــة هةواَلةكانــدا دةردةكةوَيــت( و توانيويانــة بِرَيكــي كــةم لــة ثشــتيوانيي 
ثةرلةمــان بةدةســت بهَينــن. هةنــدَي جــار بةهــؤى لةبةرضاوطرتنــي مرؤييــةوة و 
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نــةوةك ئــةو ضةكــةي دةدرَيتــة عَيــراق لــةدذى كوردانــي مةدةنــي بــةكار بهَينرَيت، 
ئــةوا سياســةتي ثَيدانــي ضةكمــان بــة عَيــراق راوةســتاندووة و ئةمــةش واي لــَي 
كردويــن لــة ســاَلى 1965دا لــة رووي كارطَيِرييــةوة لــة طةياندنــي ئــةو موشــةك و 
بؤمبانــة دوابكةويــن كــة بةثَيــي طرَيبةســت دةبــوو ثَيــوةي ثابةنــد بيــن. ســةبارةت 

بــة كةســاني كــورد، رَيكارةكةمــان بــةم جــؤرةي الي خوارةوةيــة:
)أ( لــة بةغــدا، ثةيوةندييــةكان لةذَيــر ضاودَيــري باَليــؤزي خاوةنشــكؤ »شــاذن« 

دايــة و بةنــدة بــة بارودؤخــي رؤذ و ثَيطــةي كةســةكانةوة.
نافةرمي و بة  لةندةن، ئةنداماني بةشي خؤرهةآلت ضةند وةفدَيكيان بة  لة  )ب( 
رةهايي لةسةر بنةماي »كؤمةآليةتي« بينيووة )بؤ نمونة ضاخواردنةوةيةك لة يانةي 
ثؤَل مؤَل( لة دةرةوةي باَلةخانة فةرمييةكان. هةوَلداني كوردةكان بؤ ضاوثَيكةوتن 
باش  بة  كة  كاتةدا  لةو  الدراوة.  لَي  تةكنيكة خؤي  بةم  هةر  وةزيرةكانيشدا  لةطةَل 
زانرابَيت، ظيزا بة كوردةكان دراوة و بة روونيي و بة راشكاوي هؤشداريي زارةكييان 
دراوةتَي كة لة شانشيني يةكطرتو بةشداريي هيض ضاالكييةكي سياسيي نةكةن )بؤ 

نموونة: دةركةوتني جَيى مشتومِر لة تةلةفزيؤندا(.
ــوردةكان  ــدة ك ــةر وةف ــدا، ئةط ــةي دةرةوةي وآلت ــينطةكاني ديك ــة نوس )ج( ل
ــؤ ســةرؤك  ــةي كــة ب ــةو نامان ــراون. ئ ــةوا بين ــت، ئ ــان كردبَي داواي ضاوثَيكةوتني
وةزيــر ياخــود بــؤ وةزيرةكانــي ديكــة نوســراون، قبــوَل كــراون و نَيــردراون بــؤ 
ــي  ــود وةآلمَيك ــك ياخ ــض ددانثيانانَي ــةردا هي ــةآلم لةبةرامب ــي دةرةوة، ب وةزارةت

ــةوة. ــراويان ثَينةدراوةت نوس

شا و كورداني عَيراق:
ــة: كــة  ــة ئاشــكراكان«ي خؤرهةآلتــي ناوةِراســت ئةوةي ــة »نهَينىي ــك ل 5. يةكَي
ــةل  ــارة و كةلوث ــاو ث ــي بةرض ــران بِرَيك ــي ئَي ــردودا حكومةت ــاَلةي راب ــةم دة س ل
ــؤ  ــةزؤري ب ــوردةكان )ب ــؤ ك ــي ب ــدي نهَين ــتيي و ثةيوةن ــان و ثَيداويس و راهَين
ــةَل  ــي لةط ــوةي ثةيوةندييةكاني ــة ضوارضَي ــا ل ــردووة. ش ــن ك ــةكان( دابي بارزانيي
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حكومةتــي بةغــدا، ئــةم بابةتــةي وةك )كارتــة »كوردي«يةكــةي( نــاوزةد كــردووة. 
ثَيدةضَيــت ثةيوةندييةكانيــي بارزانــي لةطــةَل ئَيرانييةكانــدا كةمَيــك الواز بووبَيــت 
ــةوة.  ــران كةمبوونةت ــتيوانييةكاني ئَي ــِري ثش ــيدا ب ــت، لةطةَليش ــتطوَي خرابَي و ثش
ــةك  ــةر ي ــة، ه ــي هةَلةي ــا( كارَيك ــي )ش ــو بوكةَلةيةك ــي وةك ــي بارزان لةقةَلةمدان
لــةم دووانــة هةوَلــي بةكارهَينانــي ئةويتــر دةدةن بــؤ مةرامةكانــي خؤيــان، بــةآلم 
كاراييةكــة تــا راددةيةكــي زؤر لةطؤِراندايــة و بةنــدة بــة بارودؤخــي طشــتي 
ثةيوةندييةكــةي نَيــوان حكومةتــي عَيــراق و ئَيــران و هةروةهــا ثةيوةنــدي نَيــوان 

ــراوةدا. ــةو ســاتة دياريك ــي ل ــدا و بارزان ــي بةغ حكومةت

ثةيوةندييةكاني ئَيران / عَيراق:
6.جطــة لــة ثرســى كــورد بةشــَيك لــةو هــؤكارة ســةرةكييانةى كــة ثةيوةنــدى 

نَيــوان ئَيــران و عَيــراق تَيــك دةدةن بريتيــن لــة:

ــى  ــةوة ثةرســتى عةرةب ــة نةت ــةر ب ــَى متمانةيــى زؤرى )شــا( بةرامب أ( رق و ب
شؤِرشــطَيِر و، هةروةهــا ئــةو رق و بَي متمانةييةشــى كة عةرةبة )شؤِرشــطَيِرةكان( 

بةرامبــةر بــة )شــا( وةكــو ســةركردةيةكى نةريتــى )و ســةركةوتوو( هةيانــة.
ــارس  ــةرةب و ف ــةردوال، ع ــة ه ــةى ك ــة نةريتيي ــى و رق ــةو دوذمنايةتي ب( ئ

ــة. ــرى هةيان ــةر بةيةكت بةرامب
ــة بــةردةوام و تائَيســتا بــَى بةرهةمانــةى كــة حكومةتــى عَيــراق  ج( ئــةو هةوَل
بــؤ زيندوكردنــةوةى ثرســى كةمينــةى عةرةبــى لــة خوزســتان داوَيتــى [بةعــةرةب 

كــردن].
د( ئــةو ناكؤكييــة ســنوريةى لةســةر رَيــِرةوى ئاويــى شــةتولعةرةب، ســنورى 

دةريايــى لــة كةنــدا و هةنــدَى ناوضــة ســنورييةكان لــة ئــارادا هةيــة.
ــةذار و  ــوة ه ــران و ني ــةكانى ئَي ــَيكى زؤرى فارس ــةكان: بةش ــة ئاينيي ه( بابةت
ــراق ســةر بــة مةزهةبــى شــيعةن، ناكؤكــى هةيــة  بــَى دةرةتانةكــةى عةرةبــى عَي
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لةســةر ســةردانيكردنى مةزارطــة شــيعةكان لــة هــةردوو واَلتــدا، هةروةهــا عَيــراق 
ــى  ــة ناكؤك ــةوة ك ــَى كردووةت ــدا ج ــة واَلتةكةي ــى ل ــى طرنط ــةركردةيةكى ئايني س

لةطــةَل )شــا(دا هةبــووة.
و( ئةطــةرى ركابةريكــردن لــة كةنــداوى فارس دا. بــؤ نمونة، ئَيــران داطيركردنى 

كوةيــت وةكــو لَيدوانَيكى كاريطةر لــة بةرذةوةنديةكانــى لةقةَلةمدةدات.

7. هةرضةنــدة هيــض ئاماذةيــةك بــؤ ضارةســةربوونى ئــةم ثرســانة لــة ئــارادا 
ــة  ــةختى توانيويان ــة س ــراق، ب ــى عَي ــران و حكومةت ــى ئَي ــةاَلم حكومةت ــة، ب نىي
ثةيوةندييةكانيــان لــة ضوارضَيوةيةكــى دروســت و تةنانــةت بــة رواَلةت دؤســتانةدا 
ــن(  ــة )كةمتري ــتانى 1966/1965دا ل ــة زس ــةكان ل ــة كَيش ــدا ك ــةوة، لةكاتَيك بهَيَلن
ئاســتدا بــوو. ئــةم بَيدةنطييــة تةنانــةت لــة جةنطــى ئيسرائيليشــدا لــة ســاَلى 1967 
ــؤى  ــحاَلى خ ــى خؤش ــةركةوتوانة توان ــران س ــةدا ئَي ــة لةوكات ــوو، ك ــةردةوام ب ب
ــؤ  ــى ب ــة دةنط ــك دةنط ــارَيتةوة و بِرَي ــةكان بش ــى عةرةب ــة ناِرةحةت ــةر ب بةرامب
ــة  ــوو ك ــدا ب ــةش لةكاتَيك ــرد، )ئةم ــَلمانةكانى ك ــة موس ــتيوانيكردنى هاوئايين ثش

ــرد(. ــاد دةك ــى ناوةِراســت زي ــى خؤرهةاَلت ــاردةى نةوت ــة هةن ثشــكى خــؤى ل

ثرسى ناوبذيوانى/ نوَينةرايةتيكردن لةاليةن دةوَلةتى بةريتانياى مةزنةوة:
8. جاروبــار حكومةتــى عَيــراق ســكااَلى ئــةوةى بردووةتــة بــةردةم دةوَلةتــى 
بةريتانيــاى مــةزن كــة بــة نوَينةرايةتــى عَيراق داوا لة )شــا( بــكات ثشــتيوانييةكانى 
ــةم  ــان ل ــوارةوة خؤم ــةى خ ــةم هؤكاران ــةر ئ ــة لةب ــتَينَيت. ئَيم ــورد بووةس ــؤ ك ب

كارة ثاراســتووة:

أ( هيــض كاتَيــك ثَيمــان وانةبــووة كــة نوَينةرايةتى كردنــى لةم جــؤرة كاريطةريى 
ــى  ــوَين بةرذةوةندييةكان ــورد ش ــة ك ــةر ب ــةتيدا بةرامب ــة سياس ــا( ل ــت. )ش هةبَي

خــؤى كةوتــووة نــةك ئــةوةى لةذَيــر فشــارى خؤرئــاوادا بَيــت.
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ب( ســةبارةت بــة حكومةتــة عةرةبــة شؤِرشــطَيِرةكان، )شــا( هةميشــة دةوَلةتى 
بةريتانيــاى مةزنــى بــة هاوثةيمانَيكــى ناواقيعى و )نــةرم( لةقةَلــةم داوة.

ــا(  ــى )ش ــة ناِرةحةتكردن ــة ل ــن جط ــةك بكةي ــةر نوَينةرايةتيي ــة ه ــة ئَيم ج( بؤي
ــةوة. ــَى ناكةوَيت ــةى ل ــى ديك هيض

و  ســةربازيى  ســتراتيجيى،  سياســيى،  طــةورةى  بةرذةوةنــدى  ئَيمــة  د( 
ــةر  ــمانى بةس ــى ئاس ــى فِرين ــة مؤَلةت ــؤ نموون ــة )ب ــدا هةي ــة ئَيران ــان ل ئابورييم
ئَيرانــدا كــة هَيزةكانمــان لــة خؤرهةاَلتــى دوور لــة كةنــداوى فارســى ثشــتى ثــَى 
ــى  ــةرضاوةى نةوت ــة س ــة تاك ــةى ك ــة نةوتييان ــةو كَيَلط ــا ئ ــتن و، هةروةه دةبةس
خــاوى ناعةرةبيــن لــة خؤرهةاَلتــى ناوةِراســت دا(. ئةمــةش بةتايبــةت لــةو 
ســةردةمة ســةختةى ثَيــش و دواى كشــانةوةمان لــة كةنــداو دا طرنطــة، كــة 
ــةن  ــى درَيذخاي ــؤرة مانةوةيةك ــؤ هةرج ــران ب ــى ئَي ــاوكارى/ رةزامةندي ــدا ه تياي
طرنطييةكــى ســةرةكى هةيــة. بؤيــة ئَيمــة لــةالى خؤمانــةوة بةشــَيوةيةكى رَيذةيــى، 
شــتَيكى كةممــان لــة داواكانــى ئَيــران بــةدى هَينــاوة، بؤيــة ناتوانيــن هيــض يةكَيــك 
ــةرفى  ــدا س ــة بابةتَيك ــة ل ــا هةمان ــة الى ش ــة ل ــةى ك ــةى )كريدت(ان ــةو متمانان ل
بكةيــن كــة بةرذةوةندييةكــى طــةورة و روون و ئاشــكراى بةريتانيــاى تَيــدا نةبَيــت.

ه( هــةر متمانةيــةك كــة عَيراقييــةكان بةدةســتى بهَينيــن ئــةوا ثَيدةضَيــت 
ــت و، ثَيشــناضَيت بــة ئاســتَيكى خزمةتكردنــى بــاش، خزمــةت بــة  كورتخايــةن بَي
ــت. ــةوت( بطةيةنَي ــة: ن ــؤ نموون ــدا )ب ــة عَيراق ــان ل ــة درَيذخايةنةكانم بةرذةوةنديي

ئَيمــة بةشــَيوةيةكى سروشــتى لةطــةَل ثةيوةندييةكــى بــاش )ياخــود النــى كــةم 
ــران و عَيراقدايــن و، )شــا( ئةمــة دةزانَيــت. بــةاَلم  راســت و دروســت( لةنَيــوان ئَي
ــة بكةيــن، جطــة  ــةم دووان ــةوة ثاراســتووة كــة نوَينةرايةتــى هيضــكام ل خؤمــان ل
ــد رووداوَيكــى جــددى  ــةدا ضةن ــة زســتانى 66/1965دا كردمــان. لةوكات ــةوةى ل ل
ــى  ــةى حكومةت ــى ئةوكات ــة هَيرش ــان ب ــة ثةيوةندي ــوون ك ــنورةكان هةب ــة س ل
عَيراقيــةوة هةبــوو بؤســةر كــوردةكان و، ئــةو دوو واَلتــة خةريكبــوو طــورز لــة 
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ــة  ــان ب ــةردوو واَلت، راوَيذم ــةدا لةســةر داواى ه ــة لةوكات ــر بوةشــَينن. ئَيم يةكت
ــةم  ــدا ئ ــةت لةوكاتةش ــةر. تةنان ــةِرةوى بطرنةب ــة ميان ــةردا ك ــةى بةرامب واَلتةك
ــك  ــض جؤرَي ــة هي ــة ب ــةوة بارودؤخةك ــام دا و لةوكات ــى ئةنج ــة نةرم ــان ب كارةم

ــةو ئاســتة. نةطةيشــتووةتة ئ

بةشى خؤرهةاَلت، وةزارةتى دةرةوة
                  2ى تشرينى يةكةمى 1968
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باَليؤزخانةى بريتانيا
ئةنقةرة

14ى تشرينى يةكةمى 1968
19  /4/14

بةِرَيز كيك
كاروبارى كوردان:

وةكــو هةواَلَيكــى ســةرنجِراكَيش، رؤذنامــةى )ئاكشــةم(ى ضةثطــةرا لــة مــاوةى 
ــى  ــوت(ى ثةيامنَيريان ــو تورط ــى )هةولوس ــد وتارَيك ــردودا ضةن ــى راب ــةك مانط ي
ــووة و  ــراق ب ــى عَي ــة كوردييةكان ــة ناوض ــة ل ــةم دواييان ــة ب ــةوة ك باَلوكردووت
ــةال  ــة م ــداوة، ب ــدا ئةنجام ــةَل ســةركردة كوردةكان ــذى لةط ــذى دوورودرَي وتووَي
ــدةم  ــَى ب ــت ث ــارةى وتارةكان ــةك لةب ــوم كورتةي مســتةفا بارزانيشــةوة. هيوادارب
بــةاَلم وةك دةردةكةوَيــت ئــةم كارة - وةكــو شــوَينى ثَيتيــؤن - تــا هةتايــة 
ــةكان كــة تائَيســتا  ــن خاَل ــت طرنطتري ــة رةنطــة حــةز بكةي ــت، بؤي ــةردةوام دةبَي ب

ــت. ــتتدا بَي ــةوة لةبةردةس باَلوكراونةت

2. هةواَلــة طرنطــة راســتييةكة لــة رؤذى 12ى ئةيلولــدا لــة رؤذنامةى ئاكشــةمدا 
باَلوكرايــةوة كــة ضةنــد نامةيةكــى لــة بارزانييــةوة وةرطرتــووة تاوةكــو بيانــدات 
ــد  ــةم ضةن ــى ئ ــن خاَلةكان ــا. طرنطتري ــرى توركي ــةرؤك وةزي ــةرؤك و س ــة س ب

نامةيــة بريتــى بــوون لــة:
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ــراق كــة لةطــةَل عةرةبــى عَيراقــدا مافــى يةكســانييان  أ( خواســتى كــوردى عَي
ــةم دؤزة بَيدةربةســتة. ــى دةرةوةش ل ــت و جيهان هةبَي

ب( شكســتهَينانى حكومةتــى عَيــراق لــة جَيبةجَيكردنــى رَيككةوتنامةكةى ســاَلى 
1966 و لةبــةر ئةمــةش كــورد بــِرواى بــة حكومةتــى عَيــراق نةمــاوة.

ج( خواســتى بةهَيزكردنــى ثةيوةندييــةكان لةطــةَل خةَلــك و حكومةتــى توركيــا 
»كــة درَيذكــراوةى ئيمثراتؤريةتيــى عوســمانيى ئيســالمين«.

و  كــورد  و  تــورك  طةالنــى  هاوبةشــى  ئامانجــى  و  مَيــذوو  و  ئاييــن  د( 
ئــةو راســتييةى كــة كؤمــارى توركيــا باشــترين شــايةتحاَلة بةرامبــةر بــة 

جيهانييــةوة. يةكةمــى  جةنطــى  لــةدواى  كــورد  خاكــى  داطيركارييةكانــى 
ه( داوايــةك بــؤ حكومةتــى توركيــا كــة فشــار بخاتةســةر عَيــراق كــة كؤتايــى 

بــة ســتةم و نادادثــةروةرى بهَينَيــت.
ــاوة  ــى توركي ــةن حكومةت ــة فةِرمــى لةالي ــك ب ــت كوردَي ــة دةبَي ــةك ك و( داواي
ــاس  ــةرةوة ب ــى س ــة وردى بابةتةكان ــت ب ــو بتوانَي ــت تاوةك ــَى بكرَي ــوازى ل ثَيش

ــكات. ب

3. دةســتبةجَيى هةريــةك لــة وتةبَيذانــى ســةرؤك وةزيــر و وةزيــرى دةرةوة 
رةتيانكــردةوة كــة هيــض زانيارييةكيــان لةبــارةى ئــةو نامانــةوة هةبَيت، كــة ئةمةش 
نيشــاندةرى ئةوثــةِرى هةســتياريى توركــة بةرامبــةر بــة كَيشــةى كــورد. كاتَيــك 
ــة  ــى ناوةِراســت ل ــةرى طشــتى بةشــى خؤرهةاَلت ــة جَيطــرى بةِرَيوةب ثرســيارم ل
وةزارةتــى دةرةوة كــرد لةبــارةى نامةكانــةوة، ئــةو خــؤى لــة وةاَلمدانــةوة الدا و، 
ثاشــتر ئــةو طوتــى: كــة بةشــةكةيان ئــةو نامانــةى نةديــوة و ئاِراســتةى بةشــَيكى 

ديكــةى كــردم.

ــةم  ــرى ل ــة بي ــى ديك ــا جارَيك ــى توركي ــارة حكومةت ــدا، دي ــةَل ئةوةش 4. لةط
ــى رؤذى 14ى  ــرةى رؤذنامةوان ــة كؤنط ــك ل ــة كاتَي ــةوة، ضونك ــة كردووةت بابةت
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ئةيلولــدا ثرســيار لــة ســةرؤك وةزيــران كــرا، ئــةو ددانــى بــة بونــى نامةكانــدا نــا، 
بــةاَلم طوتــى بــة تــةواوى دةستثَيشــخةريى بارزانــى بــووة. ئــةو رايطةيانــد كــة: 
عَيــراق واَلتَيكــى دؤســتة و توركيــا دةســت لــة كاروبــارة ناوخؤييةكانــى وةرنادات 
و توركيــا هةَلوَيســتَيك نانوَينَيــت كــة زيــان بــة عَيــراق بطةيةنَيــت. »ئَيمــة كار لةطةَل 
ئــةو واَلتانــةدا دةكةيــن كــة لــةِرووى ديثلؤماســييةوة بــة دانثيانراويــان دةزانيــن ، 

بــةاَلم كاتَيــك نامةيةكمــان ثــَى بطــات ناتوانيــن رةتــى بكةينــةوة«.

5. ســكرتَيرى تايبةتــى وةزيــرى دةرةوة دواتــر بــؤى ثشتِراســت كردمــةوة كــة 
بةِراســتييةكةى ئــةو نامانــة طةيشــتونةتة دةســتيان، هــةروةك ضــؤن بةرثرســَيكى 
ــةكةى  ــةوة. بةرثرس ــَى كردن ــى ل ــت جةخت ــى ناوةِراس ــى خؤرهةاَلت ــةى بةش ديك
دووةميــان طوتــى: زنجيرةكــةى ئاكشــام راطةياندنَيكــى وروذَينــةر و اليةنــدارة و 
هةَلوَيســتى حكومةتــى توركيــا بةتــةواوى ئةوةيــة كــة ســةرؤك وةزيــر ثَيناســةى 
كــردووة. ئــةو طوتــى: حكومةتــى توركيــا بــة دياريكــراوى حــةزى كــردووة ئــةم 
ــةوة  ــة بةاليان ــت ك ــراق رابطةيةنَي ــوَىى عَي ــى ن ــة حكومةت هةَلوَيســتة دروســتة ب

هَيشــتا ذمارةيةكــى نةناســراوة.

ــى  ــةدا بريت ــرة وتارةك ــودى زنجي ــاو خ ــة ن ــةكةيان ل ــةرة سةرنجِراكَيش 6. ه
ــةوةى  ــى دواى ئ ــى. بارزان ــةَل بارزان ــذ لةط ــة ضاوثَيكةوتنَيكــى دوورودرَي ــوو: ل ب
ثــةذارةى خــؤى لةبــارةى جيابونةوةيانــى لــة »بــرا توركةكانمــان و  طةلــى 
عوســمانى« راطةيانــدووة بةثَيــى راثؤرتةكــة طوتويةتــى: كــورد طةلَيكــى بَىتاوانــة 
ــةِرى  ــا ش ــةوان تةني ــةربةخؤيى. ئ ــتهَينانى س ــؤ بةدةس ــة ب ــى نىي ــض نيازَيك و هي
ــى  ــا دةكات هاوكاري ــى توركي ــة حكومةت ــةو داوا ل ــردووة. ئ ــان ك ــوثاى عَيراقي س
مــاددى راســتةوخؤيان بداتــَى. بارزانــى بــؤ بةدةســتهَينانى رةزامةنديــى توركةكان 
ــة  ــود ل ــت و ياخ ــى ناوةِراس ــة خؤرهةاَلت ــةركردةية ل ــة س ــا تاك ــت: »توركي دةَلَي
ــة مســوَلمانةكان  ــة هةمــوو دةوَلةت ــة ك ــى ئةوةي ــى ئيســالميدا و ئَيســتا كات جيهان



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

84

ــة  ــةك ل ــن بةرةي ــةوةى بتوان ــؤ ئ ــرن ب ــادا يةكبط ــةركردايةتى توركي ــر س لةذَي
بةرامبــةر ) يــان لــة دذ؟( جيهانــى مةســيحىدا دروســت بكــةن«. ئــةو كوردةكانــى 
توركيــاى بــة تــورك دانــاوة. ئــةوة دةســتكةوتى ئةتاتــورك بــووة كــة توركيــاى 
ــوردةكان  ــردووة. ك ــةوة دروســت ك ــةز ثَيك ــن رةط ــى ضةندي ــة لةيةكدان ــوَىى ب ن
ــةاَلم  ــةن، ب ــت بك ــراق دروس ــى عَي ــو دةوَلةت ــةوة تاوةك ــزى عةرةب ــة ري ضوون
ــى  ــاو نةتةوةخوازي ــان دةدا لةثَين ــرد و هةوَلي ــورد ك ــة ك ــان ل ــةكان ناثاكيي عةرةب

ــِرنةوة. ــان بس ــدا بوني عةرةبي

دَلسؤزى هةميشةييت،
               جؤن دؤ دس

وَينةيةك بؤ: بةِرَيز بةغدا و بةِرَيز تاران.
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نهَيني
باَليؤزخانةي بةريتانيا

بةغدا
19ي تشريني يةكةمي 1968

بةِرَيز دةيظد،
كوردةكان

ثَييــان راطةيانــدوم و، شايســتةي ئاطادارييــة، كــة ئــةو كةســانةي لــة ئَيســتادا 
ســةرداني باكــور دةكــةن بــؤ مــاوةي دوو هةفتــة رَيطةيــان ثــَي دةدرَيــت بمَيننــةوة 
و دواي ئــةو ماوةيــة ثَيويســتة بطةِرَينــةوة ئــةو شــوَينانةي كــة لَيوةيــةوة هاتــون. 
ــودا شــتَيك روو  ــةي داهات ــة مــاوةي دوو هةفت ــة ل ــة: لةوانةي ــا رونةكــة ئةوةي مان
ــي  ــتةفا بارزان ــةال مس ــة م ــتووة ك ــم بيس ــي ثشتِراستنةكراوةش ــدات. زانيارييةك ب

هؤشــدارييةكي داوةتــة حكومــةت كــة ئــةم هةنطاوانــةي خــوارةوة بنَيــت:

)1( هةمو هَيزة نانيزامييةكان )»فورسان«( ضةك بكات.
)2( هةموو اليةنطرةكاني تاَلةباني ضةك بكات.

)3( وا بكةن كة باكور لةماوةي مانطَيكدا »ثَيش كةوتن بةخؤيةوة ببينَيت«.

ــة  ــةم داواكارييان ــةر ئ ــة ئةط ــَى داون ك ــي ث ــداري ئةوةش ــتةفا هؤش ــةال مس م
ــةوة. ــود وةربطرَيت ــةِركردن س ــة ش ــة ل ــةوا ئامادةي ــن، ئ ــَي نةكرَي جَيبةج
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ــةردةوام  ــةكان ب ــةوا راثؤرت ــن، ئ ــة هاتووي ــة ئَيم ــارةوة ك ــي ئاي ــة مانط 2. ل
ــةوة. رةنطــة هؤكارةكــةي  ــي شــةِر دةكةن ــي ِروودان ــة ئةطــةري نزيكبوون ــاس ل ب
ــن  ــي م ــة بؤضون ــةآلم ب ــدات، ب ــر روو ب ــتَيكي جدديت ــت ش ــةوة بَي ــان ئ ئةمجارةي
ئــةم كاتــةي ســاَل بــؤ حكومــةت زؤر بَيمانايــة كــة خــؤى لــة شــةِري باكــورةوة 
بطلَينَيــت، رةنطــة ئامانجيــان زياتــر ئــةوة بَيــت كــة: كــوردةكان لــة دذى يةكتــري 

ــزن. ــورد بثارَي ــةوةي عةرةب/ك ــةِروو بون ــة رووب ــان ل ــدةن و خؤي ــان ب ه

دَلسؤزي هةميشةييت،
           ئةى. ئى. ساوندةرز

وَينةيةك بؤ
بةِرَيز يو. ماكينسؤن

بةشي خؤرهةآلت
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بةِرَيز دي. مؤنتيطؤمري
SW1 ،بةشي خؤرهةآلتي نزيك، وةزارةتي دةرةوةي كؤمؤنوَيَلز، لةندةن

وَينةيةك بؤ: بةِرَيزان
بةغدا
تاران

UKMiS نيويؤرك
مستةر ئةى. تي. طريطؤري

وةزارةتي وزة
تةيمس هاوس ساوز

SW1 ،ميل بانك، لةندةن

بةشي خؤرهةآلتي نزيك
ئــةم ثاشــنيوةِرؤية باَليــؤزي عَيــراق تةلةفونــي بــؤ كــردم بــؤ ئــةوةي ثَيــم بَلَيــت 
كــة لــة رَيطــةي BBC يــةوة زانيوَيتــي لــة بةرنامةيةكــى ئةمشــةوي  BBC2 لةبارةي 
ــآلو  ــم ب ــةو دوو فيل ــة ئةمش ــدووة ك ــي BBC رايطةيان ــةوة، تةلةفزيؤن كةمينةكان
ــت  ــي نازانرَي ــة روون ــةآلم ب ــاون )ب ــي هَين ــا بةرهةم ــة ئةَلماني ــة طواي ــةوة ك دةكات
ئةَلمانيــاي خؤرهةآلتــة يــان خؤرئــاوا( و لةبــارةي ســلؤظاكةكانة لة ضيكؤســلؤظاكيا 
ــة  ــتووة ك ــَي طةيش ــةوة ت ــة ل ــا، باَليؤزةك ــراق. هةروةه ــة عَي ــة ل و كوردةكانيش
ــة  ــة ل ــةي ك ــةو كوردان ــدَي ل ــة ســةر و هةن ــان دةخرَيت ــي BBCي ــةكان لَيدوان فيلم
ــةو ثرســيارانة  ــي ئ ــةن و وةآلم ــةدا بةشــداري دةك ــة بةرنامةك ــن ل ــدةن دةذي لةن
دةدةنــةوة كــة لةبــارةي جةنطةكــة و داواكارييةكانــي كــورد و شــتي لــةو جــؤرةوة 

لَييــان دةكرَيــت.
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2. باَليؤزةكــة رايطةيانــد: نيطةرانــة لــةوةي كــة ثَيناضَيــت هيــض كام لــةم شــتانة 
لــةم قؤناغــةي ئَيســتادا خزمــةت بــة ثةيوةندييةكانــي شانشــيني يةكطرتــو / عَيــراق 
بــكات، ثَيدةضَيــت كــة شــةرمةزاريي دروســت بــكات هــةم بــؤ خــؤى و هــةم بــؤ 
مســتةر ئيظانــس كــة لــة بةغدايــة. راشــيطةياند: ســةرةِراي ســةختييةكان هةســتي 
ــا  ــة ئاي ــرد ك ــياري ك ــت و ثرس ــن رابطةيةنَي ــة م ــة ب ــةم بابةت ــارة ئ ــردووة ناض ك

دةتوانيــن هيــض كارَيــك لةمبارةيــةوة بكةيــن.

3. بــة باَليــؤزم راطةيانــد: ثَيــم وايــة هيــض رَيطايــةك نيــة بــة BBC رابطةيةنيــن 
ــة بابةتــي لةمجــؤرةدا  كــة ئــةم بةرنامةيــةي ئَيوارةيــان هةَلوةشــَيننةوة ضونكــة ل
كةناَلةكــة خؤيــان طــةورةي خؤيانــن. باَليــؤز دواي ئــةوةي رايطةيانــد كــة هيــواي 
خواســتووة كــة ثةيوةندييةكانــي نَيــوان بةريتانيــا و عَيــراق بةرزتــر رابطيردرَيــن، 
وتةكانــي قبــوَل كــردم. لةســةر ئــةوة رَيككةوتيــن كة مــن ئــةم بؤضونانــةي ناوبراو 
تؤمــار بكــةم و سوثاســم كــرد كــة ئــةم بابةتــةي خســتؤتة بــةردةم ســةرنجي مــن.

           دَينيس ئالَين
22ي تشريني يةكةمي 1968

وَينةيةك بؤ: بةشي سياسةتي راطةياندن
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نهَيني
بؤ بةغدا

راثؤرتي ذمارة 365
رؤذى 23ي تشريني يةكةم

وَينةيةك بؤ ئةنقةرة، تاران

كوردستان:
رؤذى 22ي تشــريني يةكــةم BBC لــة ميانــةي بةرنامــةي “ئةوروثــا”ي كةناَلــي 
BBC2 دا فليمَيكــي بةَلطةنامةيــي تةلةفزيؤنــي ئةَلمانيــاي خؤرئــاواي لةبــارةي 
كــوردةوة ثةخــش كــرد. بةشــَيكي زؤرى فليمةكــة مَيذويــي بــو و لــة ســةردةمي 
ثةيماننامــةي ســيظةرةوة تــا ئَيســتاي دةطرتــةوة و، تــا راددةيةكــي بــاش بَياليــةن 
بــوو. فليمةكــة باســي لــةو رَيوشــوَينة توندانــةش دةكــرد كــة توركــةكان لةنَيــوان 
ــوردة  ــةوة ك ــى جيهانيي ــي دووةم ــةدواي جةنط ــش ل ــة و ئَيرانييةكاني دوو جةنطةك
ــتا و  ــكردني ئَيس ــة باس ــة ل ــوو. فليمةك ــةركوت كردب ــَي س ــان ث جوداخوازةكاني
ــدا  ــي بةغ ــةدواي يةكةكان ــة يةكل ــي حكومةت ــة دوودَلي ــي ل ــدا باس ــردوي نزيك راب
كــرد لــةوةي ئؤتؤنؤمــي بدةنــة كــوردةكان و دوودَلــي كوردةكانيشــي بــاس 
كــرد لــةوةدا كــة: هيــض باوةِرَيكيــان بــة حكومةتــةكان و كردةوةكانيــان هةبَيــت و 
هةروةهــا باســي لــة بنبةســتة ســةربازيي و سياســييةكةي ئَيســتاش كــرد. باســى 
لــة رؤَلــي بارزانيــي لــةدواي جةنطــي دووةمــى جيهانييــةوة كــرا و ضةنــد ديمةنَيكي 
ــؤد(  ــةر ت ــةي BBC )ئؤليظي ــان دا. بَيذةرةك ــي نيش ــؤي و ثارتيزانةكان ــي خ ظيديؤي
ثَيشــةكييةكي ثَيشــكةش كــرد كــة رةنطــة بــةالي حكومةتــي عَيراقــةوة بــة اليةنــدار 
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ــةَل  ــة، لةط ــؤ نمون ــوو، ب ــدا نةب ــض دانيشــتنَيكي ســتؤديؤيي تَي ــةآلم هي ــت، ب بزانرَي
ئــةو كوردانــةي كــة لــة وآلتةكــةدا دةذيــن و جارجــارة لــة بةرنامــةي لةمجــؤرةدا 

ــة. ــة كــة ديمةنــي لةوجؤرةشــى تَيداي ِروون

2. باَليــؤزي عَيــراق ثَيشــوةخت لةبــارةي ئــةم بةرنامةيــةوة تةلةفونــي بــؤ ســَير 
ــة  ــةم بةرنامةي ــة ئ ــة رةنط ــوة ك ــى دةربِري ــي خؤش ــردووة و نيطةراني ــن ك د. ئالَي
شــةرمةزاربوني خــؤي و زيانــي بــؤ ئــةو هةوآلنــة لــَي بكةوَيتــةوة كــة لــة ثَينــاو 
ــن  ــةِر. ئالَي ــة ط ــدا دةخرَين ــا / عَيراق ــوان بةريتاني ــي نَي طةشــةكردني ثةيوةندييةكان
ــةآلم  ــيارة، ب ــي بةرثرس ــة بةرنامةكان ــؤي ل ــا خ ــة BBC تةني ــد: ك ــي راطةيان ثَي
ــةي خســتة  ــةم بابةت ــة ئ ــرد ك ــار دةكات و سوثاســي ك ــؤز تؤم ــي باَلي تَيبينييةكان

ــةر ســةرنجي. ب

ئةى. ئاِر.
10/23
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نهَيني
سايفةر / ثؤليني ئةلف & لةاليةن باطةوة

رؤتين وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
برووسكةى ذمارة 365

بؤ بةغدا
23ي ئؤكتؤبةري 1968

)NEQ(
نهَيني

ــان  ــؤ زانيارت ــارة 365 ي رؤذي 10/23 ب ــي ذم ــدا راثؤرت ــؤ بةغ ــردراوة ب نَي
ــةوة. ــارة كراي دووب

وَينةيةك بؤ ئةنقةرة، تاران.
كوردستان.

رؤذى 22ي تشــريني يةكــةم BBC لــة ميانــةي بةرنامــةي “ئةوروثــا”ي كةناَلــي 
BBC2 دا فليمَيكــي بةَلطةنامةيــي تةلةفزيؤنــي ئةَلمانيــاي خؤرئــاواي لةبــارةي 
ــة ســةردةمي  ــوو و ل ــي ب كــوردةوة ثةخــش كــرد. بةشــَيكي زؤر فليمةكــة مَيذوي
ــا راددةيةكــي بــاش بَياليــةن  ــا ئَيســتاي دةطرتــةوة و، ت ثةيماننامــةي ســيظرةوة ت
بــوو. فليمةكــة باســي لــةو رَيوشــوَينة توندانــةش دةكــرد كــة توركــةكان لةنَيــوان 
ــوردة  ــةوة ك ــى جيهانيي ــي دووةم ــةدواي جةنط ــش ل ــة و ئَيرانييةكاني دوو جةنطةك
ــتا و  ــكردني ئَيس ــة باس ــة ل ــوو، فليمةك ــةركوت كردب ــَي س ــان ث جوداخوازةكاني
ــةدواي يةكةكانــي بةغــدا  ــة يةكل ــة دوودَليــي حكومةت رابــردووي نزيكــدا باســي ل
ــاس  ــي ب ــي كوردةكانيش ــوردةكان و دوودَل ــة ك ــي بدةن ــةوةي ئؤتؤنؤم ــرد ل دةك
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كــرد لــةوةدا كــة هيــض باوةِرَيكيــان بــة حكومةتــةكان و كردةوةكانيــان هةبَيــت و، 
هةروةهــا باســي لــة بنبةســتة ســةربازي و سياســييةكةي ئَيســتاش كــرد. باســى 
لــة رؤَلــي بارزانــي لــةدواي جةنطــي دووةمــى جيهانييــةوة كــرد و ضةنــد ديمةنَيكــي 
ــؤد(  ــةر ت ــةي BBC )ئؤليظي ــان دا. بَيذةرةك ــي نيش ــؤي و ثارتيزانةكان ــي خ ظيديؤي
ثَيشــةكييةكي ثَيشــكةش كــرد كــة رةنطــة بــةالي حكومةتــي عَيراقــةوة بــة اليةنــدار 
ــدا نةبــوو، بــؤ نموونــة: لةطــةَل  بزانرَيــت، بــةآلم هيــض دانيشــتنَيكي ســتؤديؤيي تَي
ــةي  ــة بةرنام ــارة ل ــة جارج ــن و، ِروون ــة دةذي ــة وآلتةك ــة ل ــةي ك ــةو كوردان ئ

ــة. ــي لةوجــؤرةي تَيداي لةمجــؤرةدا ديمةن

2. باَليــؤزي عَيــراق ثَيشــوةخت لةبــارةي ئــةم بةرنامةيــةوة تةلةفونــي بــؤ ســَير 
ــة  ــةم بةرنامةي ــة ئ ــة رةنط ــوة ك ــي خؤشــى دةربِري ــردووة و، نيطةراني ــن ك د. ئالَي
شــةرمةزاربوني خــؤي و، زيانــي بــؤ ئــةو هةوآلنــة لــَي بكةوَيتــةوة كــة لــة ثَينــاو 
ــن  ــةِر. ئالَي ــة ط ــدا دةخرَين ــا / عَيراق ــوان بةريتاني ــي نَي طةشــةكردني ثةيوةندييةكان
ــةآلم  ــيارة، ب ــي بةرثرس ــة بةرنامةكان ــؤي ل ــا خ ــة BBC تةني ــد: ك ــي راطةيان ثَي
ــةي خســتة  ــةم بابةت ــة ئ ــرد ك ــار دةكات و سوثاســي ك ــؤز تؤم ــي باَلي تَيبينييةكان

ــةر ســةرنجي. ب

             ستيوارت
              دابةشكردني بةشةكان

             بةشي خؤرهةآلتي نزيك
         بةشي عةرةبي

              بةشي ئةوروثاي باشور
بةشي سياسةتي راطةياندن
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راثؤرت لةسةر ثرسي كورد:
بؤ بةردةم نةتةوة يةكطرتووةكان - تشريني دووةمي 1968

لةناوضووني  طةورةي  مةترسييةكي  سَيبةري  لةذَير  هَيشتا  كورد  نةتةوةي 
و،  ماوة  نةتةوةية  ئةم  لةسةر  طةورة  مةترسي  ئَيستاش  تا  تةواوداية.  جةستةيي 
لةثشت ئةم ئاراميية رَيذةييشةوة، كة تةنيا شتَيكي خةياَليية، ئةوا بِرَيكي زةبةالحي 
طرذيي شاردراوةتةوة كة ئةطةر هؤشدارييةكي ثَيشوةخت نةكرَيت لةوانةية توندترين 
تةقينةوةي لَي بكةوَيتةوة و ئةو جينؤسايدة بةدواي خؤيدا بهَينَيتةوة كة حكومةتة 
يةكلةدواي يةكةكاني عَيراق لة ساَلى 1961ةوة لة دذى كوردةكان جَيبةجَيي دةكةن.

ــت  ــؤ ســةردةمانَيكي كــؤن. ئَيســتا دةزانرَي ــةوة ب ــذوي كــوردةكان دةطةِرَيت مَي
ــي  ــة ئابوري ــوردةكان ل ــن، ك ــش زايي ــا 9000ي ثَي ــوان 6000 ت ــاوةي نَي ــة م ــة ل ك
بةكارهَينانــةوة طؤِرانكارييــان ئةنجامــدا و خؤيــان لــة ضوارضَيــوةي ئابوريــي 

ــتةوة. ــدا رَيكخس بةرهةمهَينان
هيندؤ  نةتةوة  سةر  دةضنةوة  نةتةوةييةوة  رووي  لة  كة  كورد،  نةتةوةي 
ئَيرانييةكانن،  زمانة  كؤمةَلةي  بة  سةر  زمانةوانييشةوة  لةِروي  و  ئةوروثاييةكان 
مَيذويةكي ثرشنطداريان هةية كة لةسةر بنةما بةهادارةكاني نةريتي مرؤظةكان بنياد 
لةذَير  نةتةوةية  ئةم  رابردوودا  ثَينج سةدةي  و  بيست  كةم  الني  ماوةي  لة  نراوة. 

فةرمانِرةوايي 25 ثادشادا بووة كة هةموويان سةر بة يةك بنةماَلة بون.

ئَيســتا عَيــراق 2 مليــؤن كــوردي تَيدايــة )تَيكــِراي دانيشــتواني عَيــراق 7 مليــؤن 
كةســة( و لــة ناوضةيةكــدا دةذيــن كــة روبةرةكــةي 80 هــةزار كيلؤمةتــر دوجايــة 

)تَيكــِراي روبــةري عَيــراق 444442 كيلؤمةتــر دوجايــة(.
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مَيــذووي كــورد ضيرؤكــي ذيانــي قارةمانَيتييــة و، مَيــذووة هاوضةرخةكةشــي 
شــايةتي ئــةو خةباتــة هةميشــةييةية كــة لةثَينــاو ضــارةي خؤنووســيندا ئةنجاميــان 
ــذووي  ــةندني مَي ــكردني ثةرةس ــة باس ــة ل ــى نىي ــتةكة بريت ــرةدا مةبةس داوة. لَي
كــورد بةَلكــو دةمانةوَيــت بــة كورتــي بــاس لــةو جةنطــي جينؤســايدة بكةيــن كــة 
ــراق لــة ســاَلى 1961ةوة، ســةرةِراي طؤِرانــي رذَيمــةكان، لــة دذى  حكومةتــي عَي

كــورد ئةنجاميــان دةدات.

هَيــزة  دا،  ئــةوةش  دواي  ســاَلةكةي  دو  لةمــاوةي  و،  1961دا  ســاَلي  لــة 
ــة  ــةر ل ــة -ه ــان ثَيي ــة هاوضةرخةكاني ــترين ضةك ــة باش ــراق ك ــي عَي ضةكدارةكان
فِرؤكــةوة تاوةكــو تــؤث- شــةِرَيكيان دةســت ثــَي كــرد كــة ئامانــج لَيــي قِركردنــي 
ــر  ــورد لةذَي ــي ك ــوو طةل ــة هةم ــة ك ــةير نىي ــض س ــة هي ــوو. بؤي ــورد ب ــي ك طةل
ــري  ــي هةَلط ــتةفا بارزان ــةراَل مس ــة جةن ــةوة ك ــةدا كؤبوون ــةو شؤِرش ــاآلي ئ ئ
بــوو. بةهــؤى ثَيطــةي قارةمانانةيــان لــةو جةنطانــةي بةســةرياندا ســةثَينرا بــوو، 
كــوردةكان ئــةو ئةنجومةنــي نيشــتمانييةي شؤِرشــي عَيراقيــان ناضــار كــرد كــة 

ــت. ــورد”دا بنَي ــي ك ــي طةل ــة نةتةوةييةكان ــة “ماف ــازاري 1963دا ددان ب ــة ئ ل

ــاو  ــرد لةثَين ــةوة ك ــتيان ب ــو و دةس ــةكان هةب ــة بةَلَين ــان ب ــوردةكان بِرواي ك
ــج  ــةوت ئامان ــةآلم دةرك ــةن. ب ــت بك ــدي دروس ــدا ثةيوةن ــي بةَلَينةكان بةديهَينان
لــة هةمــوو ئــةو ثةيوةنديــي و قســانة خةَلةتاندنــي كــوردةكان بــووة. لــة مانطــي 
شــوباتي 1965 دا وةزيــري ناوخــؤي عَيــراق كــة بةِرَيــز ســوبحي عابــد ئةلحامــد 
ــتا و  ــة ئَيس ــورد، ن ــة ك ــدات ب ــي ب ــة ئؤتؤنؤم ــازي ني ــراق ني ــد: “عَي ــوو رايطةيان ب
ــة  ــوردةكان ل ــدا ك ــة تياي ــا ك ــوَي هةَلطيرس ــةِرَيكي ن ــووش دا” و، ش ــة داهات ــة ل ن
كــة  لــةِرووي هَيرشــة وةحشــييةكاندا وةســتانةوة  قارةمانانــة  خاكةكةيانــدا 
ســوثاي عَيــراق بةوثــةِري بةربآلوييــةوة دةســتي دابويــة. كــوردةكان ســةرةِراي 
ئــةو قوربانييــة زؤرةي بةريــان كــةوت ئامــادة نةبــوون خؤيــان بةدةســتةوة بــدةن 
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و، ســةركردايةتي عَيراقيــان ناضــار كــرد كــة ددان بــة شكســتة ســةربازييةكةيدا و 
ــت. ــورددا بنَي ــي ك ــي دةنط ــة بَيدةنطكردن ــتهَيناني ل شكس

كــة  ثَيشــوو  وةزيــري  ســةرؤك  1966دا،  حوزةيرانــي  29ي  رؤذى  لــة 
عةبدولِرةحمــان بــةزاز بــوو رَيكةوتنَيكــي لةطــةَل ســةركردةكاني شؤِرشــي كورددا 
واذوو كــرد كــة لــة بنةِرةتــدا بريتــي بــوو: لــة دداننــان بــة مافــي ئؤتؤنؤمي كــورددا 
ــةك  ــةري. كودةتاي ــت بةرامب ــةرةفي هةبَي ــز و ش ــة رَي ــي دا ك ــا بةَلَين و، هةروةه
“بــةزازي” لةنــاو بــرد و حكومةتةكانــي دواي ئــةو، ئــةم ثابةندييةيــان بــة نةتــةوةي 

كــوردةوة قبــوَل نةكــرد.

دوو سـاَل تَيثةِريـوة و لـةو كاتـةوة لـة عَيـراق حكومـةت و رذَيمةكان طـؤِراون. 
و  بسـِرنةوة  كـورد  نةتـةوةي  ناسـنامةي  دةدةن  هـةوَل  عَيـراق  سـةركردةكاني 
بـةردةوام ئـةو مافةيان رةت دةكةنةوة كـة ذيانَيكي ئؤتؤنؤميـان هةبَيت. كوردةكان 
داواي جيابونـةوة لـة عَيـراق ناكـةن. تةنيـا داواي ئـةوة دةكـةن كـة بتوانـن وةكوو 
كةمينةيةكـي نةتةوةيـي بذيـن )نزيكـةي 30%ي دانيشـتواني عَيـراق ثَيـك دةهَينـن(، 
هةروةهـا بتوانـن بة زمانةكةي خؤيان قسـة بكـةن، قوتابخانةي خؤيـان بكةنةوة و، 
كاروبـاري خؤيـان بةرَيـوة ببـةن. بةآلم ئـةم مافـة بنةِرةتييانةيان بـةالي حكومةتي 

دةسـةآلتداري بةغـداوة زيـادةِرةوي تَيـدا كراوة.

ــك ســةري هةَلداوةتــةوة،  ــد جارَي ــة ســاَلى 1961ةوة ضةن ــةم شــةِرةدا، كــة ل ل
نةتــةوةي كــورد زياتــر لــة 60 هــةزار قوربانــي داوة و زياتــر لــة 3 هــةزار طونــدي 
خاثــور كــراوة. ئــةم ذمارانــة خةياَلــي نيــن. ئــةو هةواَلنَيــر و ضاودَيــرة بيانييانــةي 
ــةم  ــايةتي ئ ــردووة ش ــتانيان ك ــةرداني كوردس ــدا س ــاآلنةي دوايي ــةم س ــة ل ك

راســتييةن.
لـة رؤذى 2ي تةمـوزي 1963دا كؤماري خةَلكي مةنطؤليـا بِرياري دا ئةو تاواني 
جينؤسـايدةي كـة حكومةتـي عَيـراق لةدذى نةتةوةي كـورد ئةنجامـي دةدات بخاتة 
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بـةردةم كؤبونـةوةي داهاتـوو )دانيشـتني ذمـارة 18(ي كؤمةَلـةي طشـتيي نةتـةوة 
يةكطرتـووةكان. هةروةهـا، لـة رؤذى 9ي تةموزي هةمان سـاَل، سـةرؤكي وةفدي 
سـؤظيةت لـة دانيشـتني ذمـارة 36ي ئةنجومةنـي ئابوريـي و كؤمةآليةتيـي نةتةوة 
يةكطرتووةكانـدا كـة لـة جنَيـف دةبةسـترَي، لـة نامةيةكـي فةرميـدا داواي كـرد كة 
“ئـةو سياسـةتيي جينؤسـايدةي كة حكومةتـي كؤماري عَيـراق دذى نةتةوةي كورد 
ثيـادةي دةكات” بخرَيتـة نـاو بةرنامـةي كاري دانيشـتنةكةوة. هةروةهـا جَيطـةي 
بةبيـر هَينانةوةيـة كـة مسـتةر رؤبـةرت ماكنامـاراي وةزيـري بةرطـري ئةمريكا لة 
وتةيةكيـدا لةبـارةي خؤرهةآلتي ناوةِراسـتةوة ئامـاذةي بةوة داوة كـة: يةكَيك لةو 
سـَي ثرسـةي كة حكومةتـي وياليةتـة يةكطرتـووةكان نيطـةران دةكات بريتيية لةو 

رةفتـارة خراثـةي لةطةَل نةتـةوةي كـورددا دةكرَيت.

تةنانــةت لــة ســةردةمي هاوضةرخيشــدا مافــي بوونــي كــورد وةكــوو نةتــةوة 
ــراوة. ثةيماننامــةي  ــدا ن ــي ثَي ــةوة ددان ــة ياســايي و نَيودةوَلةتييةكان ــةن زامن لةالي
لــة  و  “كوردســتان”  ناونيشــاني  بــة  بِرطةيةكــدا  لــة  ســيظةري ســاَلى 1920 
ماددةكانــي 62 و 63 و 64 دا باســي لــة هةنطــاوة ثَيويســتةكاني دامةزراندنــي 
ــض  ــان هي ــي هاوثةيم ــت: وآلتان ــاددةي 64 دةَلَي ــردووة. م ــوردي ك ــي ك دةوَلةتَيك
ــة  ــةم دةوَلةت ــانةي ئ ــي خؤبةخش ــةر بةئةندامبوون ــت بةرامب ــان نابَي ناِرةزاييةكي
كوردييــة ســةربةخؤية، كــة دةوَلةتــي كوردانــي باشــورة )لــة عَيــراق(. لةم بةشــةي 
ــة رَيطــةي رَيوشــوَيني  ــى حــةزي كــوردةكان كــراوة و ل كوردســتانيش دا دذايةت

ــةوة. ــدا هَيَلراونةت ــوةي عَيراق ــة ضوارضَي ــييةوة ل سياس

ــة  ــة ل ــا و رذَيمــي بةغــدا ك ــي بةريتاني ــة راطةيةنراوَيكــي هاوبةشــي حكومةت ل
ــةي طــةالن كــراوة،  ــة فةرمــي ئاراســتةي كؤمةَل ــي يةكةمــي 1922دا ب 24ي كانون
ــة  ــي باشــور ل ــة كوردان ــي ئؤتؤنؤمــي ب ــؤ ثَيدان ــةي الي خــوارةوة ب ــةم مةرجان ئ

ــوة كــراوة: ــدا باســيان لَي عَيراق
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مافــي  بــة  ددان  عَيــراق  حكومةتــي  و  بةريتانيــا  شــكؤداري  “حكومةتــي 
ــوةي  ــة ضوارضَي ــة ل ــن ك ــدا دةذي ــنوري عَيراق ــة س ــة ل ــن ك ــةدا دةنَي ــةو كوردان ئ
ســنورةكةياندا حكومةتَيكــي كــوردي درووســت بكــةن. هيوايــان وايــة كــة طروثــة 
ــةو  ــَيوازي ئ ــةر ش ــدا لةس ــاو خؤيان ــن كات لةن ــة زوتري ــةكان ب ــاوازة كورديي جي
حوكمةتــةي ثةســةندي دةكــةن و لةســةر ســنوري قةَلةمِرةوةكةيــان بطةنــة 
رَيككةوتــن. ئــةوان وةفدطةلــي بةرثرســياريان بــؤ دةنَيــرن كــة لةبــارةي ثةيوةنديية 
ئابــوري و سياســييةكانيان لةطــةَل حكومةتــي شــكؤمةندي بةريتانيــا و حكومةتــي 

ــةن”. ــذ بك ــدا وتووَي عَيراق
حكومةتــي عَيــراق لــةالي خؤيــةوة هةمــوو هةنطاوةكانــي جَيبةجَيكردنــي ئــةم 
راطةيةنــراوةي راطرتــووة و هةرطيــز هيــض هةنطاوَيكــي لــةم ِرووةوة نةنــاوة. ضةند 
راثةِرينَيكــي كورديــش لةثَينــاو دروســتكردني ناوضةيةكــي ئؤتؤنؤمــي كــوردان لــة 
ضوارضَيــوةي عَيراقــدا ئةنجــام دراون، بــةآلم هةموويــان بــة زةبــري هَيــز و دواي 

خوَينِرشــتنَيكي زؤر لةاليــةن حكومةتــي بةغــداوة ســةركوت كــراون.
هةوَليانــداوة ســةرنجي  كــورد  نةتــةوةي  ســاآلنَيكي زؤر ســةركردةكاني 
دامــةزراوة نَيودةوَلةتييــةكان رابكَيشــن كــة بةهانايانــةوة بضــن و هؤشــياري 
نَيودةوَلةتيــي دروســت بكــةن تاوةكــو فشــار بخةنــة ســةر حكومةتــي عَيــراق كــة 
ــان هةَلطيرســَيت، مافــة  ــوَي بةرامبةري ــت و شــةِرَيكي ن ــش ئــةوةي درةنــط ببَي ثَي

ــت. ــورد رةوا ببينَي ــةوةي ك ــة نةت ــرؤظ ب ــةرتاييةكاني م س

ئةمير كامةران ئةى. بةدرخان     
نوَينةري ئةنجومةني فةرماندةيي شؤِرشي كورد لة كوردستاني عَيراق
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هؤتَيل سةينت مؤرتيز
50 سَينتراَل ثارك ساوز

نيويؤرك، ئَين. واي.
18ي تشريني دووةمي 1968

بةِرَيز يو ثانت
سكرتَيري طشتي

نةتةوة يةكطرتووةكان
نيويؤرك، ئَين. واي.

بةِرَيز:
لــةو راثؤرتــةدا كــة شــةرةفي ئــةوةم هةبــوو لــة رؤذى 15ي تشــريني دووةمي 
1968دا بيخةمــة ِروو، ســةرنجي بةِرَيزتانــم ســةبارةت بــةو دؤخــة مةترســيدارة 
راكَيشــا كــة لةنَيــوان كــورد و حكومةتــي بةغــدا لةئارادايــة و هؤكارةكةشــي 

ــت. ــة ثابةندييةكانــي ناطرَي ــز ل ئةوةيــة: كــة حكومــةت رَي
وةك بةِرَيزتــان دةزانــن، زياتــر لــة نيــوةي خاكي كــورد )ناوضةيةك بــة نزيكةي 
ــة  ــةواوي كوردةكانداي ــي ت ــر كؤنترؤَل ــرة( لةذَي ــةزار كيلؤمةت ــةي 80 ه روبةرةك
ــدووة.  ــدا دامةزران ــان تَي ــي ديفاكتؤي ــي ئؤتؤنؤم ــاَلى 1961ةوة ئيدارةيةك ــة س و ل
بؤيــة ئــةم ناوضةيــة لةذَيــر ســةروةريي كوردةكاندايــة و هيــض كةســَيك تةنانــةت 
كــورد  دةســةآلتداراني  رَيطةثَيدانــي  بةبــَي  ناتوانــن  عَيراقيــش  وةزيرةكانــي 

ــدووة. ــا ئَيســتا حــةوت ســاَلي خايان ــةم بارودؤخــة ت ســةرداني بكــةن. ئ
لةبــةر رؤشــنايي ئــةم راســتييانةدا، هــةر حكومةتَيكــي عَيراقــي كــة بَلَيت ثرســي 
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ــتييانة  ــةم راس ــةكردنة. ئ ــتي ضةواش ــةوا مةبةس ــة، ئ ــي ناوخؤيي ــورد بابةتَيك ك
ــك  ــورد تَي ــي ك ــرادةي طةل ــوة ئي ــراق نةيتوواني ــي عَي ــة حكومةت ــةلمَينن ك دةيس
ــادا.  ــي رةه ــة ئؤتؤنؤمييةك ــةرعييةكانيان ل ــة ش ــتهَيناني ماف ــؤ بةدةس ــكَينَيت ب بش
هةمــو ئــةو كارةي حكومةتــةكان كردويانــة ئــةوة بــووة كــة بــة لَيدانــة ئاســمانيية 
ــةدى  ــيظيل ب ــي س ــؤ خةَلكان ــى ب ــي و وَيرانكاري ــان، ناِرةحةتي بَيهةآلوَيركردنةكاني

بهَينــن.

ــش  ــؤي بةِرَيزي ــتيية و ت ــة ئاش ــان ب ــة حةزم ــن ك ــورد نةتةوةيةكي ــةي ك ئَيم
ــة  ــةر ب ــن ئاســتي دةســةآلت و بةرثرســيارَيتيدايت بةرامب ــة بةرزتري ــت ل ثياوَيكي
ــاوي  ــة، بةن ــان. بؤي ــةري جيه ــة سةرانس ــتيى ل ــي و ئاش ــتني دادثةرورةي ثاراس
ئةنجومةنــي ســةركردايةتيي شؤِرشــي كــورد و ســةركردةكةي كة بةِرَيــز جةنةراَل 
ــة نةتــةوة يةكطرتووةكانــةوة  ــة بةِرَيزتــان دةكــةم كــة ل مســتةفا بارزانييــة، داوا ل
ناوبذيوانَيــك دةستنيشــان بكةيــت وةك ضــؤن بةشــَيوةيةكي حةكيمانــة ســةبارةت 
بــة بابةتطةلــي هاوشــَيوة ئةنجامتــان داوة، بــؤ ئــةوةي بَيــت و ثرســي كــورد بــة 

ــكات. ــة و ئاشــتييانة ضارةســةر ب شــَيوةيةكي دادثةروةران

تكاية ئةوثةِري رَيزم قبوَل بفةرمون.

                       لةطةَل رَيزدا،
ئةمير د. كامةران ئةى. بةدرخان
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ئةلف. جيهاني عةرةب و ئيسرائيل
ثةخشةكاني )دةنطي كوردستاني عَيراق(

ــة رؤذى  ــراق( بــة زمانــي عةرةبــي، 15:40 طرينيــض ل )دةنطــي كوردســتاني عَي
ــي 1968 ــي يةكةم 16ي كانون

كانونــي  11ي  رؤذى  ثَيكدادانةكــةي  لةبــارةي  راثؤرتــةكان  كورتــةي  )ا( 
يةكةمــةوة:

ئــةو كاتــةي يةكَيــك لــة يةكةكانمــان لــة رؤذى 11ي كانونــي يةكةمــدا ناوضــةي 
)جةبــاري( دةثشــكني، كاروانَيكــي ســةربازي لةســةر شــةقامي ســةرةكي رَيطةيــان 
ــت  ــورد( دةس ــةربازاني ك ــمةرطةكان )س ــةر ثَيش ــؤ س ــان ب ــرت و تةقةي ــَي ط ل
ــي  ــةن و وةآلم ــان بك ــة خؤي ــري ل ــوون بةرط ــار ب ــان ناض ــرد. هَيزةكانم ــَي ك ث
ــري  ــوار كاتذمَي ــة ض ــدا ك ــةِروو بوونةوةيةك ــة ِرووب ــةوة. ل ــان داي تةقةكردنةكةي
و،   بــوون  برينــدار  كــوذران و 15 ةشــيان  خايانــد، 10 ســةربازي دوذمــن 
ئوتومبيلَيكيــش ســووتَينرا. يةكَيــك لــة ثياوةكانمــان، شــَيخ ميــرزا عةبدولِرةخمــان 

ــوو. ــدار ب ــة ســوكي برين ــاب، ب وةه
لــة هةمــان كاتــدا، كةســَيكي رَي لــَي ونبــوو بةنــاوي “عةلــي حةســةن” طةِرايةوة 
ــةَل 100 فيشــةك و  ــوو لةط ــَي ب ــدا ضةكَيكــي ث ــةَل خؤي ــان و لةط ــاو هَيزةكانم بؤن
ــي”  ــةركردةكةي “بارزان ــؤِرش و س ــؤ ش ــؤى ب ــدي خ ــراو ثابةن ــك. ناوب دوربينَي

دةربــِري.
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)ب( كورتةى ضةند بةشَيك لة هَيرشةكان بؤسةر ئيبراهيم-جةالل:
كاتــَي داطيركةرَيــك وآلتَيــك دةطرَيــت ياخــود خؤســةثَينَيك دةســةآلت بةســةر 
لةنــاو  ئيــرادةي خةَلكــدا دةســةثَينَيت، هةوَلَيكــي زؤر دةدات كــة ثشــتيواني 
خةَلكــةوة بةدةســت بهَينَيــت. كاتــَي ثشــتيوانَيك ثةيــدا دةكات، خةســَلةتةكاني 
نيشــتمانثةروةريي و بوَيريــي و رةســةنايةتيي و هيتــر دةداتــة ثاَلي. ســةركردايةتي 
حزبــي بةعــس دواي ئــةوةي دةســةآلتي طرتــة دةســت، بــة كاركــردن لةســةر ئــةم 
بنةمايــة هةوَلــي دا ضةنــد )ســةركردة!(يةك لةنــاو ئــةو كةســانةدا دروســت بــكات 
ــة هــةر  ــان ل ــادةن فةرم ــان بةخــت كــردووة و ئام ــةوة خؤي ــة طةرموطوِريي ــة ب ك

ــة شــَيوازةكةي. ــَي طوَيدان ــَي، بةب ــان دةدات كةســَيك وةربطــرن كــة ثارةي
ــة  ــةوة ك ــي دؤزيي ــك ناثاك ــي تاقمَي ــة زووي ــس ب ــي بةع ــةركردايةتي حزب “س
ــة طــآلوة  ــةم ثيالن ــر لةســةر ئ ــة دوات ــوون. دوو اليةنةك ــورد ب ــي ك ــي طةل دوذمن
رَيــك كةوتــن: ناثاكــةكان، تاقمةكــةي ئيبراهيم-جــةالل، دنــةي بنكةكاني ثَيشــمةرطة 
دةدةن بــؤ ئــةوةي ئاســايش تَيــك بضَيــت و بارودؤخَيكــي دذوار و نائارام دروســت 

بكــةن”.

ــة  ــتان، ل ــي كوردس ــكارة بةهَيزةكان ــان، بةرطري ــَي قارةمانةكانم ــان، كات “ثاش
ــة  ــة شــةِرخوازةكان طــرت ك ــان ل ــةو شــةِرةنطَيزييةدا وةســتانةوة و ِرَيي رووي ئ
ــةي وةكــوو  ــةم بابةت ــةوة، دةســةآلتي بةعــس ئ ــة ناوضــة ئازادكراوةكان دزة بكةن
ثَيشــينةيةك بةكارهَينــا تاوةكــو لةِرَيطــةي تابــووري ثَينجةمــةوة درؤ بــآلو بكاتةوة 
و، خــؤي بــؤ هةنطــاوي دووةم ئامــادة بــكات كــة بريتييــة لــة: هةَلطيرســاندنةوةي 

شــةِر و شــةِري براكــوذى لــة عَيــراق دا”.
“ئةمــة ئــةو سياســةتة حةكيمانةيــة كــة حكومةتــي بةعــس دةيةوَيت لــة بةرامبةر 
ــراو و  ــةتَيكي ِرووهةَلماَل ــةر سياس ــةك ه ــة ن ــةر. ئةم ــة ب ــورددا بيطرَيت ــي ك ثرس
ــي  ــة لةبةرضاوطرتن ــةي ب ــتة حةتمييةك ــة شكس ــةتَيكة ك ــوو سياس ــوة، بةَلك دزَي

ــووان ئاشــكراية”. ــردوو، الي هةم ــي راب ئةزمونةكان
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ــة عَيراقييــة ئاطــادار بكةينــةوة  حــةز دةكةيــن جارَيكــي تــر ئــةو ثَينــج جةنةراَل
كــة هــةر هةوَلَيــك لةثَينــاو ســةركوتكردني شؤِرشــي جةمــاوةري بدرَيــت، 
سياســةتَيكي تــةواو طَيالنةيــة. تاقمةكــةي ئيبراهيم-جــةالل، كــة شــةرةفي خؤيــان 
هةرزانفــرؤش كــردووة، لــة )حةربــا( زوتــر رةنطيــان طــؤِرا. ئةقَلةكــةي ثشــت ئــةم 
تاقمــة ئيبراهيــم ئةحمــةدة كــة بــةوة ناســراوة لةطــةَل بارودؤخةكانــدا بةخَيرايــي 
بيروباوةِرةكــةي دةطؤِرَيــت. “ثَيــش ســاَلي 1950 يــش، ئــةم فةيلةســوفي ناثاكىيــة 
ــةوة و  ــة جيابوون ــر ل ــتَيك كةمت ــض ش ــة هي ــة ب ــوو ك ــدِرةو ب ــطَيِرَيكي تون شؤِرش
ســةربةخؤيي تــةواوي كوردســتان قايــل نةدةبــوو، كةضــى دواتــر بــوو بــة 

ــت”. ــَيكي هةلثةرس كةس
)تَيبينــي: دةنطــي كوردســتاني عَيراق لــة وتارةكــةي كاتذمَيــر 15:40ي طرينيضي 
رؤذى 14ي كانونــي يةكةمــدا بــة زمانــي عةرةبــي رايطةيانــد: كــة شؤِرشــي كــورد 
ــو داوا  ــاكات، بةَلك ــراق ن ــة عَي ــةوة ل ــدا داواي جيابون ــة نةتةوةييةكان ــاو ماف لةثَين
دةكات كــوردةكان مافيــان ثــَي بدرَيــت خؤيــان كاروبــارة ناوخؤييةكانيــان بةِرَيــوة 
ــود  ــز ياخ ــةر هَي ــاَل ه ــة ث ــورد دةضَيت ــي ك ــة طةل ــد: ك ــا رايطةيان ــةرن. هةروةه ب
ــوو  ــؤ خؤشــطوزةراني هةم ــة كار ب ــراق ك ــي عَي ــي و ديموكراتي ــي نةتةوةي حزبَيك

عَيراقييــةكان بــكات(.



بةلَطةنامةكانى ساَلى ١٩٦٩
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بةِرَيز ثي. ئار. هينضكليف،
بةشي خؤرهةآلتي نزيك،

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
مستةر بالكبَيرن و كوردةكان:

1969

وا ديــارة مســتةر بالكبَيــرن خــووي ثَيــوة طرتبَيــت كــة هةمــو رؤذَيــك 
ــة  ــةم بابةتان ــي ل ــدا باس ــةم دواييانةمان ــةكردني ئ ــة قس ــكات. ل ــؤ ب ــم ب تةلةفونَيك

ــرد: ك
ــذةي  ــت ســةبارةت بــةو وتووَي ــؤ بنَيرَي ــة راثؤرتَيكــي وردمــان ب ــازي واي ا( ني
كــة لةطــةَل مســتةر ئارســةردا هةيبــووة. ئــةو دواتــر ثَيــي راطةيانــدم كــة ناردنــي 
راثؤرتةكــة يــةك بــؤ دوو رؤذ دوا دةكةوَيــت و هيــوادار بــوو كــة مــن ئــةم 
دواكةوتنــةم بــةالوة ئاســايي بَيــت. دَلنيــام كــردةوة كــة بةتــةواوي لــةوة تَيدةطــةم 
ــةو  ــةر ب ــم ه ــت و خؤش ــة رايانثةِرَينَي ــتؤية ك ــة ئةس ــةي ل ــي ديك ــة زؤر ئةرك ك

ــَيوةيةم. ش
ب( ئــةو ثةيوةنديــي لةطــةَل دامــةزراوةي طوَلبةنكيانــدا هةبووة و طةشــبينييةكي 
ــي  ــةوةي يارمةت ــؤ ئ ــدةن ب ــةم ب ــي ئ ــة يارمةت ــة دامةزراوةك ــوو ك ــي هةب باش

كــوردي ثــَي بــدات.
ج( ثةيامَيكــي لــة مــةال مســتةفاوة ثــَي طةيشــتووة بــاس لــةوة دةكات كــة تــَي 
دةطــات لــةوةي ثَيويســتيي بــة كاتــي زياتــرة. مــةال مســتةفا ئةوةشــي طوتــووة كــة 
)مســتةر ئارســةر( ئةطــةر بيةوَيــت جارَيكــي تــر بضَيتــة دةرةوة رَيطــةي ثَيــدراوة، 
بــةآلم ثَيويســتة ثَيشــوةخت ئاطــاداري بكاتــةوة بةتايبــةت ئةطــةر كةســَيكي ديكــةي 
لةطةَلــدا بَيــت. مســتةر بالكبَيــرن ثَيــي وابــوو: كــة رَيوشــوَيني ســةردانةكاني لةطةَل 
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ئَيرانييةكانــدا رَيكخرابَيــت.
ــك  ــض جؤرَي ــة هي ــة ب ــةي ك ــةو دةرةنجام ــتبووة ئ ــرن طةيش ــتةر بالكبَي د( مس
نابَيــت توندوتيذيــي بــةكار بهَينرَيــت. شــتَيكي ناقؤآليــة ئةطــةر دامــةزراوة 

نةوتييــةكان بتةقَينرَينــةوة. مــن لــةم بؤضونةيــدا ثشــتيوانييم كــرد.
ه( لةســةر هاندانــي مــن، مســتةر بالكبَيــرن جةختــي لــةوة كــردةوة كــة ئةطــةر 
جارَيكــي تــر ســةرداني مــةال مســتةفاي كــردةوة ياخــود ئةطــةر هــةر ثةيامَيكــي 
ــي دةدات.  ــدا ئةنجام ــي نهَيني ــة ضوارضَيوةيةك ــةواوي ل ــةوا بةت ــارد، ئ ــؤ ن ــري ب ت
ــي  ــؤ حكومةت ــةكان ب ــزةرةوةي ثةيام ــؤى وةك طوَي ــَيوةيةك خ ــض ش ــة هي ــةو ب ئ

ــةداوة. خاوةنشــكؤ “شــاذن” نيشــان ن

ئةى. ئةى. ئةكالند.
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نهَينى
A سايفةر/ جؤرى

بةغدا بؤ وةزارةتى بةرطرى
 FOH  978530Z

بةمجؤرة: ئازارى 1969

نهَينى
ــازارى  ــؤ وةزارةتــى بةرطــرى FOH 978530Z بةمجــؤرة ئ ئاِراســتة كــراوة ب

ــز. ــة وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــؤ ثَيدانــى زانياريــى ب 1969 ب
DI4 لة ثاشكؤى سةر بةوةزارةتى بةرطرييةوة لة بةغداد بؤ

ــارة  ــدا ذم ــى بةغ ــوك. راثؤرت ــة كةرك ــى IPC ل ــةر دامةزراوةكان ــرش بؤس هَي
262ى رؤذى 3ى ئــازار بــاس لــةوة دةكات كــة شــةوى 1 لةســةر 2ى ئــازار 
ــراوة.  ــى ثَىطةيةن ــى IPC و زيان ــة ســةر دامةزراوةكان ــرش كراوةت ــة هــاوةن هَي ب
لةمبارةيــةوة BBC لــةدواى 48 كاتذمَيــر لــة رووداوةكةوة، راثؤرتَيكــى باَلوكردةوة 

ــة بةيروتــةوة ســةرضاوةى طرتبــوو. ــة لقــى IPC ى ل كــة ل

ــة  ــراق ل ــمانى عَي ــزى ئاس ــدةى هَي ــةَل فةرمان ــةكردنمدا لةط ــةى قس 2. لةميان
ــة هَيرشــكةران دةرســَيكيان دادراوة  ــرا ك ــَى راطةيةن ــةوةم ث ــازاردا ئ رؤذى 6ى ئ
كــة هةرطيــز بيريــان نةضَيتــةوة. طريمانــةى ئَيمــة وايــة كــة هَيرشــكةرةكان كــورد 

ــةاَلم فةرماندةكــة باســى نةكــردووة. ــن، ب ب
3. فةرماندةكــة طوتــى لةاليــةن فِرؤكــة هَيرشــبةرةكانةوة لةكاتــى شــةودا 
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هَيرشــى تونــد ئةنجــام دراوة.
ــا  ــةوا تةني ــووة ئ ــةكار هات ــى تَيداب ــة هاوةن ــةى ك ــةو هَيرش ــةوةى ئ 4. لةبةرئ
ــةك  ــووى ي ــج رؤذ ثش ــةوى ثَين ــَييةم ش ــة س ــدووة و ل ــرى خايان ــةك كاتذمَي ي
ــةو  ــان ل ــةكان توانيبَيتي ــة فِرؤك ــت ك ــة ثَيناضَي ــام دراوة، بؤي ــدا ئةنج ــةدواى يةك ل
تاريكــة شــةوةدا شــوَينى هَيرشــكةرةكانيان دةستنيشــان كردبَيــت و لَييــان دابــن.

ــة  ــةو بنكان ــةوة زياتــرة كــة هَيرشــة ئاســمانييةكان ئاِراســتةى ئ 5. ئةطــةرى ئ
كرابــن كــة ثَييــان وابــووة هَيرشــبةرةكان لةوَيــوة هاتبــن. ئةطــةرى زؤرة هَيرشــى 

ئاســمانى ببَيتــة هــؤى دةســتثَيكردنةوةى دوذمنايةتــى ئاشــكرا لــة باكــور.

ــزة ئاســمانييةكان بةروونــى لــة راثؤرتةكــةى BBC نــاِرازى  6. فةرمانــدةى هَي
بــوو  و بــة نيشــانةيةكى ديكــةى لةقةَلةمــدةدا كــة طوايــة ئَيمــة دةمانةوَيــت 
هــةر  بدةيــن.  نيشــان  عَيراقــةوة  ثَيشــهاتةكانى  لةبــارةى  رةش  وَينةيةكــى 
ــمانييةكانةوة  ــة ئاس ــارةى هَيرش ــى لةب ــود راديؤي ــى ياخ ــى رؤذنامةي راثؤرتَيك
ــى خــراث  ــةوة، رةنطــة كاريطةري ــةوة باَلوبكرَيت ــةن ســةرضاوة بةريتانييةكان لةالي
لةســةر ثةيوةنديةكانــى بةريتانيــا - عَيــراق دابنَيــت و هةروةهــا وا دةكات حوكمــى 
ثَيشــوةخت بخاتــة بــةردةم ثةيوةندييةكانــى ثاشــكؤى ســةر بــة وةزارةتــى 
بةرطــرى لةطــةَل فةرماندةكــةدا. بؤيــة دَلنيــام لــةوةى كــة ئــةم زانيارييــة ناضَيتــة 

دةرةوةى بازنــة فةِرمييةكانــةوة.
7. بةِرَيز باَليؤز لةسةر ئةم بابةتة رةزامةندة.

ــى  ــى خؤرهةاَلت ــؤ: بةش ــيةكان ب ــس، دؤس ــتةر ئيظان ــؤ: DC.C. ، مس ــردرا ب نَي
ــى  ــةوت، بةش ــى ن ــى، بةش ــى عةرةب ــا، بةش ــورى ئةفريق ــى باك ــت، بةش ناوةِراس
سياســةتى بةرطــرى، DT و ST، بةشــى سياســةتى راطةيانــدن، بةشــى لَيكؤَلينةوةى 
ــان،  ــتةر هَييم ــووةكان، مس ــةوة يةكطرت ــى نةت ــةواَل، بةش ــى ه ــدن، بةش راطةيان
..P.U.S مســتةر ئارســةر، ســَير ئــى. ثَيك، مســتةر بيــرؤوس و،  ســكرتَيرى تايبــةت
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باَليؤزخانةى بريتانيا
بةغدا

20ى ئازارى 1969
2/12
نهَينى

نةوتى عَيراق

تكاية بطةِرَينةوة بؤ نامةكةى دؤناَلد هاوَلَىى ذمارة )2/12(ى رؤذى 15ى ئازار

2. مــن لــة 16ى ئــازارةوة و لةوكاتــةوةى لــة طةشــتةكةم لــة بةســرة و باشــور 
طةِراومةتــةوة دوو جــار هــان )Hahn(م بينيــوة.

3. وةك دةزانيت، بةم دوايية ثةيوةندييةكانى نَيوان كؤمثانياى نةوتى بةسرة و 
حكومةتى عَيراق ئاماذةى دَلخؤشكةرى بةرةوثَيشضونى بةخؤوة بينيووة، بةشَيكى 
ئةمةش بةهؤى هةوَلةكانى ويلةرةوة بووة كة بةِرَيوةبةرى طشتى كؤمثانياكةية و 
واتة  موتةسةِريف  بهَينَيت.  بةدةست  ناوضةييةكان  متمانةى دةسةاَلتة  توانيوويةتى 
ثرؤسةى  لةم  بةندةرةكانيش  بةِرَيوةبةرى طشتيى  هةروةها  و  ناوضةكة  ثارَيزطاى 
بةرةوثَيشضونةدا بةشدار بوون. ئةم دووانة هةردووكيان ئةندامى بااَل و بةدةسةاَلتى 
حزبى بةعسن. ئةوةى يةكةميان كة براى وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةاَليةتيية، 
وةكوو جَيطرى بةعس لة باشور ثَيشوازيى لَى كردم. بةِرَيوةبةرى طشتى بةندةرةكان 
كةسَيكى  دَلنياييةوة  بة  ئةويش  دةبات،  بةِرَيوة  ئؤتؤنؤم  دامةزراوةيةكى  كة 
بةدةسةاَلتى ناوضةكةية. هةردووكيان بايةخَيكى جددىيان سةبارةت بة كاروبارى 
نةوت نيشان داوة و بؤضونةكانيان لةالى بةغدا ئاشكرا كردووة. موتةسةِريف خؤى 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

110

ثَيى طوتم كة دةستى لة كةيسةكةى )بةيَل( وةرداوة )رَيكةوت ئةوةية كة بةيَلةكان 
خؤيان مؤَلةتى دةرضونيان بةدةست هَيناوة و رؤيشتوون، يارمةتييةكةى باَليؤزى 
بةلجيكا رؤَلَيكى طةورةى لةمةدا طَيِراوة و ئةمانةيش )بةيَلةكان( لةالى ئةو دةمانةوة، 
هةروةها بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى كةركوك و سامةِرا ئازادكراون و طةِراونةتةوة بؤ 
كَيَلطةكانيان لة باكور، كة لةوَى ناوبراو ثَيشوازييةكى طةرمى لَى كراوة، نةك تةنيا 
لةاليةن ستافى كؤمثانياكةوة، بةَلكوو لةاليةن دةسةاَلتدارة سةربازيى و سيظيلةكانى 
نوسينطةى سةرةكى  زؤرةملَييةكةى  كِرينة  مةسةلةى  لة  هةروةها  و،  عَيراقيشةوة 
كؤمثانياكة لة بةغداش دةستى وةرداوة. ئةو بةعسييةكى توندة - بؤضونةكانى كة 
 - دةكرد  ضاوةِروانمان  كة  ئةوانةبوو  هةر  هةيبوون  فةلةستينةوة  ثرسى  لةبارةى 
بةاَلم وةكو كةسَيكى تاِرادةيةك زؤر ثراطماتيى هاتة بةرضاوم. هةروةها، بةِرَيوةبةرة 
طشتييةكةش بة دورودرَيذى باسى كَيشةى نةوتى بؤ كردم - ئةمةش لةوكاتةدا بوو 

كة بة سوارى هةمان شةمةندةفةر بةسرةمان بةجَى دةهَيشت.

ــى  ــتييةكة وتووَيذَيك ــةرة طش ــدا بةِرَيوةب ــة بةغ ــرة ل ــت، لَي ــك بَي 4. هةرضؤنَي
دورودرَيــذى لةطــةَل )هــان( هةبــووة - لةِراســتيدا دواى خواردنةوةى ويســكييةكى 
ــى كــردووة. داواى لــة )هــان(  زؤر، ئــةوا ســةردانى كؤمثانيــاى نةوتــى عَيراق
كــردووة كــة ثَيشــنيارى بخاتــة بــةردةم ســةبارةت بــة هةمــوو ئــةو ثرســيارانةى 
ــةى  ــارة رومةيل ــور، دوب ــةى باك ــة: رومةيل ــؤ نمون ــن، ب ــاوةِرَىى وةاَلم ــة ض ك
باكــور ثَيــى طوتــووة: كــة كاردةكات بــؤ ئــةوةى كارطَيِرانــى حزبــى بةعــس 
ثشــتطيريى بكــةن. ئــةو ئامــاذةى بــة نامةيةكــى دا كــة لــة كؤتايــى ســاَلى 1967دا 
بــؤ حكومةتــى ثَيشــوو نوســرابوو و ثَيشــنيارى ئــةوةى كــرد كــة دةبَيــت ئَيســتا 
ــرَىى  ــة ك ــرت ك ــةوةش دادةط ــى ل ــدى ثَي ــة تون ــةوة. ب ــنيارةكان روون بكةن ثَيش
باركــردن زيــاد بكرَيــت )كــة دةدرَيــت بــة دةســةاَلتدارانى بةندةرةكــة( ضونكــة بــةم 
كارة دةســتةكةى بةهَيــز دةبَيــت. ئــةو كــةم تــا زؤر ددانــى بــةوةدا نــا كــة وةزيــرى 
نــةوت رَيكةوتنــى ناوَيــت، ياخــود النــى كــةم ثَيــى وا نىيــة كــة رَيكةوتــن كارَيكــى 
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ــت. رفاعــى )Rifai( ثابةنــدى خــؤى بــة بةرهةمهَينانــى 8 مليــؤن تــةن  كردةيــى بَي
نةوتــى خــاو يــان بِرَيكــى نزيــك لــةوةوة لــة ســاَلى داهاتــودا لــة باكــورى رؤمَيلــة 

ــاو داوةوة(. ــة ن ــووة كــة: )كةوتووةت ــى واب نيشــانداوة و ثَي

5. اليةنــة ثَيضةوانةكــةى ئــةم ديــوة ثرشــنطدارة ئةوةيــة: كــة )هــان( نامةيةكــى 
تونــدى لــة )عةمــاش(ى وةزيــرى ناوخــؤى عَيراقــةوة بةدةســت طةيشــتووة 
ديــارة  عَيراقــةوة.  نةوتــى  كؤمثانيــاى  ســةرةكى  بارةطــاى  بــة  ســةبارةت 
ــة  ــة ماف ــرى ل ــدا بةرط ــة تياي ــان(ة )ك ــةى )ه ــة فةِرميي ــةو نام ــى ئ هؤكارةكةش
ياســاييةكانى كؤمثانياكــة دةكات(، لــة بةرامبــةر ئــةو نامةيــةدا كــة وةزيــرى نــةوت 
نةيتوانيبــوو بةوشــَيوةيةى )هــان( داواى لــَى كردبــوو، كــة شــَيوازَيكى فةِرمــى بوو، 
روونكردنــةوةى لةســةر بــدات. )هــان( دةســتبةجَى داواى بينينــى عةماشــى كــرد 
و بةِرَيوةبــةرى طشــتى بةنــدةرةكان توانــى بــؤى رَيكبخــات. لــة ِراســتييدا )هــان( 
دوَينــَى ضــاوى بةعةمــاش كــةوت و كؤبونةوةيةكــى نائاســايىيان ئةنجــام دا كــة 
ــوو  ــى كردب ــى زؤر داواى لَيبوردن ــا رادةيةك ــاش ت ــد. عةم ــرى خايان دوو كاتذمَي
بةرامبــةر بــةو رةخنانــةى لــة )هــان(ى طرتبــوون و بةرامبــةر بــةو طومانانــةى كــة 
لــة نامةكــةدا بةرامبــةر بــة وةفاداريــى )هــان( خســتبونيةِروو. عةمــاش طوتبــووى: 
لــة هةمــوو اليةكــةوة شــتى باشــى لةبــارةى )هــان(ةوة بيســتووة بــةاَلم بةداخــةوة 
)طروثــةكان( شــتَيكى جيــاوازن. هةندَيــك لــة ئةندامانــى كؤمثانياكــة ثةيوةندييــان 
ــان  ــى كوردةكاني ــةكان هان ــود ئَيراني ــةوان و / ياخ ــة، ئ ــدا هةي ــةَل كوردةكان لةط
ــة  ــة ل ــدةن، كؤمثانياك ــوك ب ــةركردنةكةى كةرك ــةى ضارةس ــارى كارط داوة ثةالم
ــى  ــةت ثَيوانةكردن ــادات و، تةنان ــراق ن ــة عَي ــتةقينةش ب ــة 5%ى راس ــةى ل داهاتةك
ــةم  ــةر ب ــت. ئةط ــارى ناكرَي ــة وردى دي ــت ب ــة باردةكرَي ــةى ك ــة رةش ــةو نةوت ئ
ــرةوة  ــى زيات ــؤى هَيرش ــة: بةه ــؤ نموون ــةوة، ب ــةم ببَيت ــان ك ــةوة بةرهةمهَين هؤي
بؤســةر كةركــوك، ئــةوا )عةمــاش( كؤمثانيــاى نةوتــى عَيــراق بــة خؤماَلــى دةكات. 
ئــةو طوتوويةتــى: كــة )ثياوَيكــى تونــدة(، بــةاَلم ثياوَيكــة هةســت و ســؤزى هةيــة 
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ــةاَلم  ــوو، ب ــانة الداب ــةم بؤكس ــؤى ل ــوو خ ــؤ كراب ــدى ب ــان( ضةن ــاعيرة! )ه و ش
بةاليــةوة ناِرةحــةت بــوو. ســةبارةت بــة بارةطاكانــى كؤمثانيــاى نةوتــى عَيــراق، 
)عةمــاش( طوتبــووى: )هــان( هــةر شــوَينَيك لــة بةغــدا ثةســةند دةكات دةيدرَيتــَى 
ــت  ــةواو دةبَي ــةى ت ــةى بيناك ــا ئةوكات ــة ت ــووى: ك ــتةوخؤش طوتب ــة ناِراس و ب
)عةمــاش( دةســت بةســةر بارةطاكانــى )هــان(دا ناطرَيــت، بــةاَلم ئةوةشــى طوتبــوو 

ــكات. ــةم كارة ب ــت ئ ــدا ناضاربَي ــة ماوةيةكــى كوردت كــة رةنطــة ل

ــتَيكى  ــةش ش ــَيواندبوو، ئةم ــان( ش ــة )ه ــةريان ل ــة س ــوو بابةت ــةم هةم 6. ئ
ــت  ــةاَلم وا هةس ــاد دةكات، ب ــةوت زي ــرى ن ــة وةزي ــى ل ــتيية طومانةكان سروش
دةكات كــة ئــةو كرانةوةيــةى كــة خةَلكــى بةســرة لــة بةرامبةريــدا هةيانــة 
دةبَيــت بةدواداضوونــى بــؤ بكرَيــت. )هــان( ئةمــِرؤ دةطةِرَيتــةوة بــةرةو لةنــدةن و 

ــةن. ــتَيك بك ــكات ش ــل ب ــة قاي ــت كؤمثانياك ــوازة بتوانَي هيواخ

7. لةِراســتيدا، ضةنــد ئاماذةيــةك هةيــة كــة بةندؤَلةكــة بــة ئاِراســتةكةى 
ــةر ئةندامــة  ــةى كــة لةبةرامب ــةو كاردانةوان ــة: ل ــةوةش بريتيي ــت، ئ ديكــةدا بجوَلَي
ثةِرطيرةكانــى حزبةكــةدا لةئارادايــة. رووداوةكانــى ســووريا رةنطــة دةســتةكةى 

ــةن. ــز بك ــى( بةهَي ــش )تكريت ــِرةوةكان و بةتايبةتي ميان

8. نوســخةيةك لــةم نامةيــة دةنَيــرم بــؤ ثيتــةر تريــث، بــةاَلم نوســخةى ديكــةى 
لــَى بــاَلو ناكةمــةوة.

           تى. ئى. ئيظانس.

                  بةِرَيز ئاِر. ئَيض. ئَيلينطؤرث
بةشى ثَيويستييةكان و نةوت      
وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

S.W.1 ،لةندةن                  
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نهَيني
باَليؤزخانةي بريتانيا

بةغدا 
4ي نيساني 1969

)8/1(
بةِرَيز هينضكليف،

هَيرشي عَيراق بؤ سةر كوردةكان:
ســوثاس بــؤ نامةكــةت ذمــارة NEQ 1/2ي رؤذى 12ي ئــازار كــة تيايــدا داواى 

هةَلســةنطاني ئَيمــةت كردبــوو لةبــارةي بارودؤخــي عَيراق و كــوردةوة.

2. لَيــرة لــة هيــض ســةرضاوةيةكةوة بةَلطــةي ئةوةمــان بةدةســتةوة نيــة كــة بــة 
ــة باكــور رويــدا  هيــض جؤرَيــك جارَيكــي تــر “شــةِري ناوخؤيــي سةرتاســةري” ل
ــةردةوام  ــي ب ــَي داوة. راثؤرت ــاذةي ث ــراف ئام ــي تَيلَيط ــةوةى دةيل ــت وةك ئ بَي
ــان  ــة كاريطةريي ــةم روداوان ــك ل ــاوة، هةندَي ــي جياجي ــارةي روداوطةل ــةن لةب ه
ــي  ــةر دامةزراوةكان ــي س ــراق و هَيرش ــي عَي ــاي نةوت ــةر كؤمثاني ــؤ س ــة ب هةي
ــة  ــارة 262( ك ــان ذم ــة راثؤرتم ــوك )بِروان ــة كةرك ــراق ل ــي عَي ــاي نةوت كؤمثاني
ــةم هَيرشــةوة،  ــةدواي ئ ــة ل ــن ك ــة دةزاني ــوو. ئَيم ــةم هةِرةشــانة ب ــي ئ جدديترين
ــردة  ــم هَيرشــَيكي ســزادةرانةي ك ــة موشــةك و ناثاَل ــراق ب ــزي ئاســمانيي عَي هَي
ــة  ــةو وَيرانكاريي ــة دةكــرَي هــؤكاري ئ ــةكان، هةمــوو ئةمان ــدة كورديي ســةر طون
ــوة كــردووة و ئــةو بِروايــةي  بــن كــة ثةيامنَيرةكــةي دةيلــي تَيلَيطــراف باســي لَي
ــةم  ــة ل ــة. جط ــايي روداوةكان ــَيوازَيكي ئاس ــة ش ــة ئةم ــت ك ــت كردبي ــةال دروس ل



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

114

هَيرشــة ئاســمانيية تؤَلةســَينانة، ثَيكدادانــي ضةكداريــي لةنَيــوان كوردانــي بارزانــي 
لةاليــةك و كوردانــي تاَلةبانــي لةطــةَل هَيزةكانــي حكومةتــدا لةاليةكــي تــرةوة هــةر 
ــةكان  ــة كــة عَيراقيي ــك لةبةردةســتدا ني ــض راثؤرتَي ــة. هي ــردوو بةردةوام وةك راب
تؤثخانــةي قــورس ياخــود تانكيــان بةكارهَينابَيــت و، هيــض ئاماذةيةكيــش نيــة كــة 
ــك  ــت وةك نيشــانةي شــةِرَيكي قــورس لَي ــدة زؤر بَي ــان ئةوةن ذمــارةي قوربانيي

ــةوة. بدرَيت

ــؤ  ــة ب ــة بةرنام ــةرةي ك ــةو ئةط ــي ئ ــؤى ناديدةطرتن ــة ه ــة نابَيت ــةآلم ئةم 3. ب
ــة  ــاو بازن ــةردةوام لةن ــؤي ب ــتيدا دةنط ــة راس ــت و، ل ــارة دابِرَيذرَي ــةِري بةه ش
ــةو  ــت ئ ــةن. ثَيدةضَي ــةرة دةك ــةو ئةط ــاس ل ــة ب ــةن ك ــدا ه ــةربازييةكاني عَيراق س
ــراق  ــةوة دةكات عَي ــاس ل ــدا ب ــراوة و تياي ــة ك ــةوة رةوان ــة عةمان ــةي ل راثؤرت
داواي كردبَيــت بــؤ ماوةيةكــي كاتــي ســةربازةكانيان لــة بــةرةي ئيســرائيل ئــازاد 
ــان  ــن )برووســكةى D.A. عةم ــةكار بهَينرَي ــورد ب ــةر ك ــةوةي بةرامب ــؤ ئ ــةن ب بك
ذمــارة FOH/181135Z MAR( ثشــتيوانيي ئــةم تَيِروانينــة دةكات بةرامبــةر 
ــرة بــة  بــة نيازةكانــي حكومــةت. هةرضةنــدة ئــةم نيــازة لةطــةَل ئــةو قســانةي لَي
ئاشــكرا و لــة دانيشــتني تايبةتــدا لةبــارةي نةكَيشــانةوةي هَيزةكانيــان لــة ئــةردةن 
دةيكــةن، يــةك ناطرَيتــةوة. عَيراقييــةكان لــة باكــور 3 فيرقةيــان هةيــة كــة نزيكــةي 
60 هــةزار ســةرباز لةخــؤ دةطرَيــت و ثَيدةضَيــت ئــةو هَيــزة بــةس بَيــت كــة بةبــَي 
ــةر  ــةآلم ئةط ــكات، ب ــةِرةكة ب ــة ش ــت ب ــت دةس ــر بتوانَي ــزي زيات ــتيي و هَي ثاَلثش
ئــةم شــةِرة بــؤ داهاتويةكــي نزيــك بةرنامةِرَيــذي بــؤ كــرا بَيــت، ئــةوا ثَيــم وايــة: 
دةبــوو هةَلمةتَيكــي راطةيانــدن هةبوايــة كــة ثاســاو بــؤ هَيرشــة ضاوةِروانكراوةكــة 
ــة  ــور ك ــةي ئةلن ــة رؤذنام ــة: ك ــة ئةوةي ــةم بابةت ــاذةي ئ ــة ئام ــةوة. تاك بهَينَيت
ــتيوانييةكاني  ــة ثش ــي ل ــتةوخؤتر باس ــاران راس ــة لةج ــةي تاَلةبانييةكان رؤذنام
ئيســرائيل بــؤ بارزانــي كــردووة و وةكــو ثيالنَيكــي ئيمثرياليســتيى لــة دذى 
ــي  ــت ئــةم بابةتــة بــة لَيدوانَيك ــةكان نــاوزةدي كــردووة. بــةآلم دةكرَي عةرةب
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رؤذنامةوانيــي ســةبارةت بــة رؤذى نــةورؤزي ئــةم دواييــة هاوســةنط بكرَيتــةوة 
كــة دةَلَيــت: رؤذى نــةورؤز لةثَينــاو رَيزطرتــن لــة كةلتــوري كوردةكانــدا كراوةتــة 

ثشــوي طشــتيي.

4. ئةطــةري زؤرة كــة نةبوونــي ئامــاذةي تؤكمــة ســةبارةت بــة مةبةســتةكاني 
ــاري يةكالكــةرةوة  ــت بِري ــت كــة هَيشــتا نةيتوانيبَي ــةوةوة بَي حكومــةت بةهــؤى ئ
بــدات. كَيشــةي كــورد جَلــةو ناكرَيــت و ســةير نيــة ئةطــةر بؤضونــي جيــاواز هةبــن 

لةبــارةي مامةَلةكــردن لةطــةَل ئــةم كَيشــةيةدا.

دَلسؤزي هةميشةييت،
              ثي. مةككيارنَيي
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باَليؤزخانةى بريتانيا
بةغدا

5ى نيسانى 1969
)1/8(

بةِرَيز هينضكليف

هَيرشةكانى عَيراق بؤسةر كوردةكان
ــن  ــاوةِروان دةكةي ــةوا ض ــاندا ئ ــة رؤذى 4ى نيس ــارة 8/1 ل ــدا ذم ــة نامةكةم ل
ئامــاذةى هةَلمةتَيكــى راطةيانــدن ببينيــن كــة ثاســاو بــؤ هَيرشــَيكى سةرتاســةرى 

ــةوة. ــراق دذى كــوردةكان بهَينَيت ســوثاى عَي

طــةورةى  بةشــَيكى  كــة  بزانيــن  بَيــت  طرنــط  رةنطــة  لةمبارةيــةوة   .2
باَلوكرايــةوة  ئةلحاجــدا  عةزيــز  لةطــةَل  تةلةفزيؤنييــةى  ضاوثَيكةوتنــة  ئــةو 
)هاوثَيضكــراوة( بــؤ كَيشــةى كــورد تةرخانكرابــوو. ئةلحــاج بةتايبةتــى ثرســيارى 
لةبــارةى ســةرضاوةى ئــةو كؤمةكــة ســةربازييانة لــَى كــرا كــة بــة كــورد دةدرَين. 
كاتَيــك ئةلحــاج ثرســيارى ئــةوةى لــَى كــرا كــة ئايــا بارزانــى ضــةك لــة ســةنتؤ 
ــن.  ــة ئَيرانــةوة دَي ــت، ئةلحــاج تةنيــا طوتــى: كــة ضةكــةكان ل )CENTO( وةردةطرَي
كاتَيــك طوشــارى خرايةســةر، ئةلحــاج طوتــى: لــة كةمثةكــةى بارزانيــدا راوَيذكارى 
ــك طوتــى: كــة هيــض  ــَى هيــض هاندانَي ئَيرانيــى و رةنطــة ئةمريكيشــى هةبــن و، بةب
ــتدا  ــرائيلى لةبةردةس ــةرى ئيس ــى ئةفس ــةر بوون ــراوى لةس ــى دياريك زانيارييةك

ــة. نىي
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ــكات  ــارى ب ــة ناض ــاج ك ــةر ئةلح ــدى خستةس ــارى تون ــيارةكة طوش 3. ثرس
ــوان كــورد و ئيســرائيل/ ســةنتؤدا بــاس بــكات. ئةمــة هاوتةريبــة  ثةيوةنــدى لةنَي
لةطــةَل ئــةو لَيدوانــةى )ئةلنــور( كــة لــة راثؤرتــى ثَيشــوومدا باســم لَيــوة كردبــوو، 
هةروةهــا هاوتةريبــة لةطــةَل وتارَيكــى ديكــةى ئةلنــوردا كــة ئةمــِرؤ باَلوكراوةتةوة 
لةطــةَل وياليةتــة  لــةوة دةكات كــة بزوتنــةوةى كــورد ثةيوةنــدى  بــاس  و 

ــة. ــرائيلدا هةي ــووةكان و ئيس يةكطرت

4. هَيشــتا نةزانــراوة، كــة مةبةســت لــةم قســانة: هَيرشــى ســةربازيى بةهارةيــة 
ــةَل  ــى سياســييانة لةط ــؤ مامةَلةكردن ــة ب ــة ك ــةو هةواَلنةي ــراوةى ئ ياخــود درَيذك
ــةى  ــة فلض ــى ب ــاري، بةتايبةتي ــكردنى روخس ــة ِرةش ــةر، وات ــدا دةطيرَينةب بارزاني
ــن  ــة رَيككةوت ــم ل ــتهَينانى رذَي ــةوة، شكس ــة دَلنيايي ــارادان. ب ــة ئ ــرائيلى، ل ئيس
لةطــةَل ئَيرانــدا، ئــةوا رذَيــم لــة بةهَيزتريــن ضــةك لــة دذى كــوردة بارزانييــةكان 
دادةماَلَيــت. بــةاَلم ئةمــة بــةو مانايــة نايــةت كــة رذَيــم ئةوةنــدة ذيــر نةبَيــت رَيطــا 
بــة كــورد نــةدات بــة هَيواشــى بكوَلَيــت لةبــرى ئــةوةى كــة هةوَلَيكــى ســةربازى 

بــدات.

دَلسؤزى هةميشةييت
               ثى. مةككارنَيى.
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ME/3064/A/17

طوللةبارانكردنى سةربازان لة كةركوك
دوَينــَى دوو ســةربازى تاوانبــار لةاليــةن تيمــى طوللةبارانكردنــةوة لــة مةيدانــى 
ــؤفَير  ــة ش ــةو دوو كةس ــران. ئ ــاران ك ــوك طوللةب ــة كةرك ــاالوا( ل ــى )ب تةقةكردن
بــوون و ناويــان “يوســف جةمــال و محةمــةد حةســةن قــادر” بــوو. ئــةم تاوانبــارة 
لةاليــةن دادطــاى شؤِرشــةوة بــة تاوانــى دانانــى بؤمــب لــة ئوتومبيلــى ســةربازيدا 
و بــة مةبةســتى كوشــتنى ئةفســةرانى كؤمانــدؤ لــة كةركــوك دادطايــى كرابــوون. 
بةهــؤى تةقينةوةكــةوة ئوتومبيلــة ســةربازييةكة لةناوضوو. الشــةى دوو كةســةكة 

لةبــةردةم بارةطاكانــى ثؤليســى ســةربازى فيرقــةى دوو هةَلواســران.

)ئاذانسى هةواَلى عَيراق 10:50ى طرينيض، 1ى ئايارى 1969(
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خؤرهةاَلتى نزيك و ناوةِراست 
11ى طرينيضى بؤ 11/5ى طرينيضى

6ى ئايارى 1969

شةِر لة باكورى عَيراق
راديــؤى ئيســرائيل لــة كاتذمَيــر 17 بةكاتــى طرينيضــى رؤذى 5ى ئايــار 
ــد: كــة 50 كةســى كــورد بةهــؤى هَيرشــة ئاســمانييةكانى عَيراقــةوة بــؤ  رايطةيان
ــى  ــةزراوة نةوتييةكان ــوردةكان دام ــةدا ك ــة تؤَل ــوذراون و ل ــوردةكان ك ــةر ك س
)ســةر بــة شــاخ(يان لة ناوضــةى هةولَيــر و هةروةهــا لــة كةركــوك تةقاندووةتةوة.

ــر 18ى طرينيضيشــدا راديــؤى بةيــروت رايطةيانــد: كــة فةرمانــدةى  ــة كاتذمَي ل
ليــواى بةغــدا لــة راطةيةندراوَيكــى رؤذنامةوانيــدا رايطةيانــدووة “ئةمــِرؤ حكومةتى 
ــة دذى   ــةِر ل ــراق ش ــورى عَي ــى باك ــة كوردةكان ــة خَيَل ــدووة ك ــراق رايطةيان عَي

ــتثَيكردووةتةوة”. ــان دةس حكومةتي
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ثوختةى رؤذنامةكانى بةغدا
باَليؤزخانةى بةريتانى لة بةغدا

سَيشةممة - 20ى ئايارى 1969

سةروتارةكان:
ئةلنور: طرنطيى زامنكردنى مافة نةتةوةييةكانى طةلى كورد:

ســةروتارةكة بــاس لــةو شــةِرة دةكات كــة ئَيســتا لةنَيــوان عةرةبــةكان 
و طةالنــى خؤرهةاَلتــى ناوةِراســت لــة بةرةيــةك و، ئيمثرياليــزم و زايؤنيــزم 
دةَلَيــت:  ســةروتارةكة  دةكات.  بةرامبةريــان  بــةرةى  لــة  شــوَينكةوتووانى  و 
ــى  ــة كاريطةري ــة ناوضــةى شــةِرةكةداية، بؤي ــراق ل ــةوةى كوردســتانى عَي لةبةرئ
ــى  ــة ضاالكييةك ــِرؤدا ل ــراق لةم ــتانى عَي ــةر. كوردس ــة س ــةِرةكةى كةوتووةت ش
سةرنجِراكَيشــى بةرجةســتةبوونداية لةنَيــوان هَيــزة ثَيشــكةوتنخوازةكان و هَيــزة 
ــةوةى  ــؤ بزووتن ــةواو ب ــةكار و دواكةوتووخــوازةكان” دا. هاوســؤزييةكى ت “خراث
رزطارييخــوازى كــورد لةذَيــر ســةركردايةتى )حيــزب(دا دةبينرَيــت ض لةاليــةن ضين 
و توَيــذة خةباتطَيــِر و ض لةاليــةن رؤشــنبيرة شؤِرشــطَيِرةكانةوة، هــةروةك ضــؤن 
ــتةفا و  ــةال مس ــى م ــزة ضةكدارةكان ــة هَي ــى زؤر ل ــى ذمارةيةك ــى تةريكبوون تَيبين
ثةيوةندييكردنيــان بــة )ســرية( نيشــتمانييةكانى ذَيــر فةرمانــى )حيــزب( دةكرَيــت. 
ــةط  ــراوة دةرةب ــةو بةكرَيطي ــوو ئ ــة هةم ــت ك ــى دةكرَي ــةوة، تَيبين ــى ديك لةاليةك
ــانى  ــة كةس ــان ب ــى ماددييةي ــة بةرذةوةندي ــةى ك ــاك و دواكةوتووخوازان و ناث

ــةن. ــتةفاوة دةك ــةال مس ــة م ــدى ب ــتراوةتةوة ثةيوةن ــةوة بةس بيانىي
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ســةروتارةكة بــاس لــةو هةنطــاوة نيشــتمانييانةش دةكات كــة حكومةتى ئَيســتا 
ــةوةى  ــى بزووتن ــاو بةهَيزكردن ــارةش لةثَين ــة دي ــةو رؤَل ــةر و ئ ــة ب طرتوويةتيي
رزطاريخــوازى كوردســتانداية و ئةمــةش لــة قايلكردنــى كؤمةاَلنــى خةَلكــى كــورد 
ــى  ــة دذى طةالن ــةى ك ــة رةواي ــةو خةبات ــة ئ ــتيوانيكردن ل ــاو ثش ــت لةثَين دا دَي
ــة  ــى اليةن ــة كــة جَيبةجــَى كردن ــةم هةنطاوان عــةرةب كــراوة. لةطــةَل ئةوةشــدا، ئ
كةلتورييةكــةى راطةيةنراوةكــةى رؤذى 29ى حوزةيران و هةروةها دروســتكردنى 
ــى  ــى و كؤمةاَليةتي ــوارة ئابوري ــة ب ــوردة ل ــداريى كاراى ك ــؤك و بةش ــواى ده لي
ــا  ــة بنةم ــدى ب ــت. ثابةن ــرى دةوَي ــتا كارى زيات ــراق هَيش ــى عَي و كةلتورييةكاني
ــة  ــدا ل ــةوارةى كوردي ــة ق ــى ئَيســتا ب ــى حكومةت ثَيشــكةوتنخوازةكان و ددانثيانان
ــوو  ــى هةم ــؤ البردن ــت ب ــر بنَي ــاوى خَيرات ــم هةنط ــة رذَي ــت ك ــراق وا دةخوازَي عَي

ــى هةنطــاوى لةوجــؤرةدان. ــةردةم هةَلنان ــة لةب ــةى ك ــةو لةمثةران ئ
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بةَلَينةكــةى عةميــد ســةعدون غةيــدان ســةبارةت بــة ياســادانان بــؤ كوردانــى 
عَيــراق.

ثوختةى راثؤرتةكان:
ــؤِرش و  ــدةى ش ــى فةرمان ــى ئةنجومةن ــة ئةندام ــدان ك ــةعدون غةي ــد س عةمي
ــى  ــة ناوضةكان ــة، لةئَيســتادا ســةرقاَلى طةشــتَيكة ل ــى بةغداي ــدةى هَيزةكان فةرمان
باكــور، ناوبــراو لــة رؤذى 21ى ئايــار لــة كةركوكــةوة طةشــتة هةولَيــر و ضــاوى 
ــراق  ــى عَي ــة كاربةدةســتانى ثارَيزطاكــة كــةوت )ئاذانســى هةواَل بــة ذمارةيــةك ل

ــارى 1969(. ــض 22ى ئاي ــى 10:16 طريني ــى عةرةب ــة زمان ب

ــاى  ــد: ياس ــر رايطةيان ــة هةولَي ــاردا ل ــة 22ى ئاي ــدان ل ــةعدون غةي ــد س عةمي
ــرى  ــؤ ثةيامنَي ــدا ب ــة لَيدوانَيك ــدان ل ــة كار، غةي ــة دةخرَيت ــةم نزيكان ــان ب ثارَيزط
ــدةى  ــى فةرمان ــى: ئةنجومةن ــر طوت ــة هةولَي ــِرؤ ل ــراق ئةم ــى عَي ــى هةواَل ئاذانس
شــؤِرش بــة نيــازة مةســةلةى كــورد بةشــَيوةيةكى ئاشــتييانة و رةوا و هاوئاهةنط 
لةطــةَل راطةيةندراوةكــةى 29ى حوزةيرانــدا ضارةســةر بــكات، كــة ئةمــةى دواييان 

ــت. ــَى بطرَي ــزى ل ــى داوة رَي ئةنجومةنةكــة بةَلَين
ــة  ــة ثارَيزطاك ــط ل ــى طرن ــد ثِرؤذةيةك ــةت ضةن ــيطةياند: حكوم ــا ِراش هةروةه
ــى،  ــةزراوةى ثةروةردةي ــة و دام ــى كارط ــة: بنيادنان ــؤ نموون ــَي دةكات، ب جَيبةج
ــة  ــى داي ــى و كةلتوري ــةوةى ئاســتى ئابوري ــاو بةرزكردن ــةش لةثَين ــوو ئةمان هةم
بــؤ هاواَلتيــان. ناوبــراو ئامــاذةى بــة دروشــمةكةى ســةرؤك ئةحمــةد حةســةن 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

123

ئةلبةكــر دا )هةمــوو شــتَيك لةثَينــاوى جةنطــدا( و رايطةيانــد: ئةمــة مانــاى ئةوةيــة 
ســةرةتا طرنطــى بدرَيتــة بابةتــة طرنطــةكان و بابةتــة الوةكييــةكان بوةســتَينرَيت، 
ئةمــة خواســتى حكومــةت بــؤ بةرزكردنــةوةى ئاســتى ثارَيزطاكــة نيشــان دةدات.

)بةغدا بة زمانى عةرةبى 15:55 طرينضي رؤذى 22ى ئايارى 1969(.

ئــةم دواييــة،  ئةلجمهورييــةش نووســيويةتى: رَيــكارة شؤِرشــطَيِرانةكانى 
ــةكان  ــة زايؤنيي ــزم و تاقم ــى ئيمثريالي ــوان ئةَلقةكان ــة نَي ــى زؤرى ل كاردانةوةيةك
و دةوَلةتــة دواكةوتووخوازةكانــدا دروســت كــردووة، كــة ثالنيــان هةبــووة دذى 
ــدا  ــةَل ئةمةش ــتنةوة. لةط ــةكان بووةس ــزة دذة شؤِرش ــةرةب و هَي ــتمانى ع نيش
ــةوةى  ــؤ دؤزين ــت ب ــةردةوام دةبَي ــزةوة ب ــة شؤرٍِشــطَيِرةكة بةهةمــان هَي حكومةت
ــى  ــة ناوضةكان ــان ل ــرا كوردةكانم ــةكانى ب ــؤ ثرس ــة ب ــةرى دادثةروةران ضارةس
باكــورى نيشــتمان. ئةمــة كؤتايــى بــة ئةنجامــى نةرَينــى رابــردو و رةوشــة 
ناِرةحةتةكــة دةهَينَيــت و، كؤتايــى بــة كاريطةرييــة خراثةكانــى براكــوذى دةهَينَيــت.

هةروةهــا رؤذنامةكــة ئامــاذة بــةوةش دةكات: حكومةتى شؤِرشــطَيِر ســةرقاَلى 
ئامادةكردنــى رةشنووســى ياســاى ثارَيزطاكانــة، كــة لةطــةَل خســتنةطةِريدا 
دةتوانَيــت يةكَيــك لــة داواكارييــة ســةرةكييةكانى كوردةكانمــان ضارةســةر بــكات 
كــة حكومةتــى رابــردوو لَيــى نيطــةران بــوو. ئةلجمهورييــة دةطاتــة ئــةو ئةنجامــةى 
ــؤ  ــان ب ــتيوانى خؤي ــراق ثش ــة عَي ــان ل ــرا كوردةكانم ــة ب ــة ك ــان واي ــة: هيوام ك
ــان  ــةو هيوايانةي ــت ئ ــةوةى بتوانَي ــؤ ئ ــةن، ب ــز بك ــتمانييةكة بةهَي ــة نيش حكومةت
ــاوة  ــةو هةنط ــخةرييةكةيان ئ ــةرى. دةستثَيش ــوورن لةس ــة س ــة دى ك ــؤ بَينَيت ب
شؤِرشــطَيِرانةية بةهَيزتــر دةكات كــة رووةو بنيادنانــى عَيراقَيكــى نوَييــة، كــة تيايدا 
عــةرةب و كــورد و هاواَلتيانــى ديكــة هةمــوو مافةكانيــان لــة تَيكــِراى بوارةكانــى 

ــدا بةدةســتبهَينن. ذيان

)بةغدا بة زمانى عةرةبى 5:30 طرينيضى رؤذى 23ى ئايارى 1969(.



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

124

نهَيني
باَليؤزخانةي بريتانيا

واشنتؤن دي.سي
9/12

2ي حوزةيراني 1969

بةِرَيز دةيظد،

هةِرةشةي كوردةكان لةسةر دامةزراوة نةوتييةكاني عَيراق
ــراق لــة وةزارةتــي دةرةوةي ئةمريــكا( ثَيــي  تالكؤتــي سيســلي )بةرثرســي عَي
راطةيانــدم كــة دوو ئةمريكــي بــة رةطــةز كــورد كــة بــةم دواييــة ضةنــد رؤذَيــك 
ــةال  ــة م ــان ب ــاندا ضاوي ــي نيس ــي مانط ــة كؤتاي ــةوة و ل ــتان ماونةت ــة كوردس ل
ــةَل  ــة لةط ــراوة ك ــَي ك ــان ل ــتةفاوة داواي ــةال مس ــةن م ــووة، لةالي ــتةفا كةوت مس
خؤيانــدا ثةيامَيــك بهَيننــةوة بــؤ حكومةتــي وياليةتــة يةكطرتــووةكان. ناوةرؤكــي 
ــَي بطــةن كــة  ــةوة ت ــةكان ل ــت ئةمريكيي ــة: مــةال مســتةفا دةيةوَي ثةيامةكــة ئةوةي
ناوبــراو لةذَيــر طوشــارَيكي زؤردايــة بــؤ ئــةوةي هَيــرش بكاتــة ســةر دامــةزراوة 
نةوتييةكانــي عَيــراق و رةنطــة بةناضاريــى ئةنجامدانــي ئــةم كارة لــة داهاتــوودا بــة 
جددييــةوة لةبةرضــاو بطرَيــت، لةبــةر ئــةوةي داهاتــي نةوتــي عَيــراق بــؤ كِرينــي 

ــت. ــة دذى كــورد خــةرج دةكرَي ــان ل ــي و بةكارهَيناني ضــةك و تةقةمةني

ــا  ــرَي و، ت ــؤ ناط ــةكان لةخ ــة ئةمريكيي ــك ل ــض كردارَي ــة داواي هي 2. ثةيامةك
راددةيةكيــش وياليةتــة يةكطرتــووةكان و وةزارةتــي دةرةوة لــة ثاَلنةرةكــةي 
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ثشــت ئــةم ثةيــام ناردنــةي مــةال مســتةفا تــَي ناطــةن. لةطــةَل ئةوةشــدا كؤمثانيــا 
ــةوة. ــادار كردؤت ــة ئاط ــي ثةيامةك ــة ناوةرؤك ــان ل ــي IPCي ــة ئةمريكييةكان نةوتيي

دَلسؤزي هةميشةييت،
            ئةى. بي. ئورويك
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EN CLAIR
ئةنقةرة

بروسكةى ذمارة 838
بؤ وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

14ى حوزةيرانى 1969

نهَينى نىية.

بــؤ راثؤرتــى وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــز، ذمــارة 838 رؤذى 14ى 
حوزةيــران دووبــارة كراوةتــةوة بــة مةبةســتى زانيــارى بــؤ بةغــدا؟

راثؤرتــى رؤذنامةكانــى توركيــا بــاس لــةوة دةكــةن كــة لــة رؤذى 12ى 
حوزةيرانــدا فِرؤكــة عَيراقيــةكان شــوَينى هَيزةكانــى بارزانييــان لةوديوى ســنورى 
توركيــا لــة ثارَيزطــاى ضوكورضــة بــة حــةوت بؤمبــى ناثاَلــم بؤردومــان كــردووة. 
هيــض قوربانييةكــى لــَى نةكةوتووةتــةوة. ســكرتَيرى طشــتيى وةزارةتــى دةرةوة لــة 

رؤذى 13ى حوزةيرانــدا باَليــؤزى عَيراقــى بانــط كــردووة.

سَير ئةى. ئالن
دابةشكردنى بؤ بةشةكانى: بةشى خؤرهةاَلتى نزيك، بةشى باشورى ئةوروثا، 
بةشى سياسةتى بةرطرى، بةشى هةواَل، بةشى RES، بةشى نةتةوة يةكطرتووةكان 
و، MOD )ناوخؤيى(.
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بةِرَيز ثى. ئَيض. ئَين. هينضكليف
بةشى خؤرهةاَلتى نزيك

وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
17ى ئةيلولى 1969

ــى  ــة كارمةندَيك ــتا ل ــة هةرئَيس ــةم ك ــة دةك ــكااَل رةوان ــى س ــض نامةيةك هاوثَي
ــن  ــةد ئةمي ــين محةم ــاوى “تةحس ــة ن ــرت ك ــم وةرط ــى عَيراق ــاى نةوت كؤمثاني
هةورامانى”يــة. نامةكــة بــاس لــةوة دةكات كــة ناوبــراو نيطةرانــى باوكــة 
بةتةمةنةكةيةتــى كــة بــة طوتــةى ناوبــراو ســزاى دة ســاَل زيندانــى بــؤ 
بِراوةتــةوة بةرامبــةر بــةو ضاالكييــة ياخيطةرانةيــةى لةنَيــوان ســنورى ئَيــران و 
عَيراقــدا ئةنجامــى داوة. باوكةكــة نــاوى “محةمــةد ئةميــن ســوَلتانى” هةورامانــى 

ــؤن(ة. )له

2. زؤر بةطومانــم لــةوةى ئَيمــة بتوانيــن هيــض شــتَيك بــؤ “تةحســين” ياخــود بــؤ 
باوكــى بكةيــن. بــةاَلم ئــةم كةســة ســااَلنَيكى زؤر “ســةرضاوةيةكى متمانةثَيكــراوى 
باَليؤزخانــة” بــووة بؤ بةدةســتهَينانى زانيــارى لةبــارةى باوردؤخى كوردســتانةوة 
لــة باكــورى عَيــراق دا. لةوانةيــة ئــةم كةســة بَيتــة باَليؤزخانــة لــة بةغــدا )ئةطــةر 
ــت قســة لةطــةَل تيمَيكــى  ــت( و بيةوَي ــةدا بارودؤخــى ئاســايش باشــتر ببَي لةوكات
باَليؤزخانةكــةدا بــكات. هةرضةنــدة ناوبــراو خؤبةخشــانة دَيتــة ثَيشــةوة كــة 
ــةرةكييةكةى  ــى س ــةاَلم خةم ــدات، ب ــوردةوة ب ــى ك ــارةى بارودؤخ ــارى لةب زاني

ئةوةيــة كــة هةواَلَيكــى لةبــارةى باوكييــةوة بزانَيــت.
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ئَيس ئَيَل. ئيطةرتؤن
بةِرَيز مايكَل ئَيستؤن
باَليؤزخانةى بةريتانيا

          تاران

وَينةيةك بؤ
بةِرَيــز ئــةى. ئــى. ســاندرَيس، باَليؤزخانــةى بةريتانيــا لــة بةغــدا، بةِرَيــز ئَيــل. 

ــز. ئةثَليــارد، بةشــى خؤرهةاَلتــى نزيــك، وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَل
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ME/3191/A/1

أ( جيهانى عةرةب و ئيسرائيل
راثؤرتةكانى )دةنطى كوردستانى عَيراق(

)دةنطى كوردستانى عَيراق بة زمانى عةرةبى 16:40 طرينيض(
28ى ئةيلولى 1969

بةشَيك لة راثؤرتَيك لةبارةى كردةوة سةربازييةكان.
هَيزةكانمــان تائَيســتاش كؤنترؤَلــى تةواويــان بةســةر عةمادييــةدا هةيــة. 
هَيزةكانــى دوذمــن هَيشــتا لةذَيــر طةمــارؤدان و كؤمةكيــان ثــَى ناطــات .. فِرؤكــةى 
ــة(  ــزان و دةاَلَل ــى ) قةســرَى، رَي ــة ســةر طوندةكان ــةكان هَيرشــى كردؤت عةفلةقيي
بــة ناثاَلــم و موشــةك لــة رؤذةكانــى 26 و 27 ى ئةيلولــدا، بــةاَلم هَيرشــةكان هيــض 

ــةوة. ــان لَينةكةوت قوربانييةكي

لة بنكةى ذمارة يةكةوة:
زانياريمــان لــة ســةرضاوةيةكى باوةِرثَيكــراوةوة ثَيطةيشــتووة، كــة ئــةو 
تؤثبارانــةى كردمانــة ســةر بنكةكانــى )ديبةطــة ئةلعــدوان(، ئــةم زةرةرو زيانانــةى 
بــة دوذمــن طةيانــدووة، كوذرانى 13 ســةرباز و برينداربوونــى دووان، وَيرانبوونى 
ــةم  ــدا ئ ــة رؤذى 23ى ئةيلول ــةك ل ــى بنكــةى ي دوو كؤطــاى ســةربازى. ضةكةكان
بارةطايانةيــان تؤثبــاران كــرد لــة دواى ئــةوةى ئــةو هَيزانــة بــةردةوام كــردةوةى 

شــةِرةنطَيزيان بةرامبــةر بــة خةَلكــى ناوضةكــة ئةنجــام دةدا.
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ME/3191/A/1
ب( )دةنطــي كوردســتاني عَيــراق( بــة زمانــي عةرةبــي، 16:40 طرينيــض لة رؤذى 

29ي ئةيلولي 1969

)1( ضةنــد بِرطةيــةك لــة بآلوكــراوةي مةكتةبــي ذمارة 1ي شؤِرشــي كــوردةوة، 
)ئةنجومــةن( بــؤ هاووآلتيانــي ثارَيزطاكانــي دهؤك و موســَل:

داوا لــة هاووآلتيــان دةكرَيــت كــة لةمــِرؤوة تــا ئاطــاداري داهاتــوو ئــةوا رَيطــاي 
ــوان “موســَل، دهــؤك، و عةماديــة” بــةكار نةهَينــن. ئــةم ناوضةيــة و بةتايبةتــي  نَي
ــي  ــي زانياري ــن. بةثَي ــزة بوَيرةكانمان ــي هَي ــي ضاالكييةكان ــى ئَيســتا مةيدان رَيطاكان
ــراوةكان و  ــة بةكرَيطي ســةرضاوة باوةِرثَيكــراوةكان، ســةربازاني دوذمــن و ناثاك
ــدا  ــي مةدةني ــة ئؤتؤمبيل ــوو طةشــتيار ل ــت وةك ــِرةكان دةيانةوَي ــة ئاذاوةطَي دوذمن
خؤيــان لةدةســت ســوثا شؤِرشــطَيِرةكةمان قوتــار بكــةن.. هيواداريــن كــة 
هاووآلتيــان رَيطــاي دةربازبونيــان ثــَي نــةدةن، ئةطةرنــا بةداخــةوة ناضــار دةبيــن 

تةقــة لــة هــةر ئؤتؤمبيلَيــك بكةيــن كــة بــةو رَيطايانــةدا تَيثــةِر دةبَيــت.

)2( ضةند بِرطةيةكى داواكارييةك لة زانايانةوة:
ــوو  ــي هةم ــوننة، ثياوان ــةم س ــيعة و ه ــةم ش ــراق، ه ــي عَي ــا ثايةبةرزةكان زان
ــة  ــالم ل ــةريعةتي ئيس ــي ش ــةي زانايان ــزةران ...، ئَيم ــةكان، دادوةران، و ثارَي ئايين
ــة  ــر ل ــذان و ثَيشــةوايان” كــة زيات ــراق – “مامؤســتايان و، وتاربَي كوردســتاني عَي
250 كةســين - بِروامــان وايــة: كــة ئةركَيكــي ئايينيــي و مرؤييــة لةســةرمان كة داوا 
لــة ئَيــوة بةتايبةتيــي و لــة هةمــوو ئــةو كةســانة بكةيــن كــة بِروايــان وايــة دةبَيــت 
مــرؤظ بــة ئاشــتي بــذى لــة ضوارضَيــوةي ئــةو ياســايانةدا كــة كةرامــةت و مــاف 
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و ئازادييةكانــي دةثارَيــزن، داواتــان لــَي دةكةيــن كــة دةنطتــان هةَلبــِرن دذى ئــةو 
ــي  ــةن باَل ــة لةالي ــةي ك ــة تؤقَينةران ــابخانة خوَيناويي ــةو قةس ــي و ئ نادادثةروةري
راســتِرةوي لةدينهةَلطــةِراوةي بةعســةوة دذ بــة طةلــة ئاشــتيخوازةكةمان ئةنجــام 
ــي  ــكةوتَيكي بضوك ــة ئةش ــة ل ــوتاندني 67 كةس ــةش س ــةي ئةم ــت. نموون دةدرَي
ــةوت  ــةي 129 مزط ــا نزيك ــون...، هةروةه ــاَل ب ــان من ــة زوربةي ــدي دوكان ك طون
ــة ناوضــة  ــَي بةزةييان ــي بةعــس ب ــران كــراون. فِرؤكةكان ــةوة وَي بةهــؤى تؤثباران

ــان دةكات... ــةكان بؤردوم ــة قةرةباَلغ مةدةنيي

)3( دةقي ِراطةيةنراو:
لــة رؤذى 1ي تشــريني يةكةمــةوة ثةخشــةكةمان لةجياتي كاتذمَيــر 6ي ئَيوارة، 

لــة 7ي ئَيــوارةوة دةســت ثــَي دةكات. شــةثؤلةكان وةك خؤيــان دةمَيننةوة.
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ME/320/6/1
أ( جيهانى عةرةب و ئيسرائيل:

ــراق،  ــا و عَي ــى بةريتاني ــارةى ثةيوةندييةكان ــراق لةب ــتانى عَي ــى كوردس دةنط
ــج رؤذى 15ى  ــى 40:15 طريني ــى عةرةب ــة زمان ــراق( ب ــتانى عَي ــى كوردس )دةنط

ــى 1969. ــرينى يةكةم تش

بةشَيك لة ثةخشةكة:
ــتةكانى  ــن دؤس ــةوا دةتواني ــن، ئ ــس كَي ــى بةع ــن دوذمنةكان ــةر بزاني .... ئةط
دةستنيشــان بكةيــن. ئاشــكراية كــة بةريتانيــا دوذمنــى بةعســيةكان نيــة. بةَلطــةى 
ــدا ثرســى  ــى خةباتيان ــة ئامانجةكان ــة بةعســييةكان ل ــتييةية ك ــةو راس ــةش ئ ئةم
ــرى  ــاوة. لةب ــراق وةال ن ــة عَي ــان ل ــى بةريتانياي ــا طةورةكان ــى كؤمثاني كاريطةري
ئــةوة ســةدان كةســييان كردووةتــة قوربانــى لــةو هَيرشــانةياندا كــة ئامانــج لَيــى 
ناضاركردنــى )ثَيشــمةرطة(ية بــؤ ئــةوةى لــة ناوضــة نةوتييــةكان دوربكةوَيتــةوة، 

ــن. ــران بب ــة وَي ــةو ناوضان ــةوةى ئ ضونكــة دةترســن ل

راديـــؤى بةعســـيةكان بـــة هيـــض شـــَيوةيةك بـــاس لـــة ضاالكييـــة ســـيخوِرييةكانى 
ــى  ــة كؤمثانيايةكـ ــَيوة )BBC( كـ ــان شـ ــاكات، بةهةمـ ــدا نـ ــة عَيراقـ ــا لـ بةريتانيـ
ــود  ــييةكان ياخـ ــردةوةى بةعسـ ــة كـ ــةبارةت بـ ــك سـ ــض راثؤرتَيـ ــتيية هيـ طشـ
لةبـــارةى شـــةِرةكانى كوردســـتان بـــاَلو ناكاتـــةوة، كةضـــى ثةلـــةى ئةوةيةتـــى 
ـــة  ـــكات و ب ـــراق ب ـــى عَي ـــة نزمةكان ـــتة ثل ـــةردانى كاربةدةس ـــةر س ـــؤرت لةس راث
ـــتى  ـــت ئاس ـــز دةتوانَي ـــرى بةِرَي ـــة طوَيط ـــذاوة، بؤي ـــدا هةَلث ـــوان ثيايان ـــةى ج وش
ـــى  ـــييةكان و حكومةت ـــوان بةعس ـــة لةنَي ـــةو دوواليةن ـــاوكارى ئ ـــى و ه هةماهةنطي
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بةريتانيـــادا ببينَيـــت كـــة حكومةتَيكـــة لـــة هةمـــوو ئةوانـــى ديكـــة زياتـــر بـــة 
ترســـان لـــةِراى طشـــتى بةناوبانطـــة.

مستةر ئؤكالند

عَيراق و كوردةكان:
بــةم دواييانــة رؤذنامــةكان بايةخَيكــى زؤريــان خســتووةتة ســةر ئــةم بابةتة و 
بــة طوَيــرةى ئــةو وتــارةى نيويــؤرك تايمــز كــة هاوثَيــض كــراوة، ئــةوا لــة كؤتايــى 

مانطــى ئةيلولــدا عَيراقيــةكان هَيرشــَيكى تازةيان ئةنجــام داوة.

2. دةســتكةوتنى بةَلطــةى بةرجةســتة كارَيكــى طرانــة. بةثَيــى ئــةو راثؤرتانــةى 
كــة بةدةســتمان طةيشــتووة، وا ثَيدةضَيــت كــة بة درَيذايــى وةرزى هاوين شــةِرةكة 
هَيــواش هَيــواش لــة باكــور بــةردةوام بــوو بَيــت. لــة يةكَيــك لــة قؤناغةكانــدا ئــةو 
ــة ئــةردةن ثاشةكشــَييان  ــراق ل ــارادا بــوو كــة رةنطــة هَيزةكانــى عَي دةنطؤيــة لةئ
ــةدا  ــة هةَلمةتةك ــةوةى ل ــؤ ئ ــةوة( ب ــةوةى شــوَينيان ثِركرابَيت ــَى ئ ــت )ب ــَي كرابَي ث

ســوديان لــَى وةربطيرَيــت، بــةاَلم ثَيــم وانىيــة كــة ئــةم دةنطؤيــة راســت بَيــت.

زانيارييةكـى  ديسـانةوة  دةبَيـت،  بـراوة  كـَى  كـة  بـةوةى:  سـةبارةت   .3
متمانةثَيكراومـان لةبةردةسـتدا نىية. ثَيـم واية: بارودؤخةكة وةكو ئةوةى سـااَلنى 
رابـردووة. عَيـراق لـة وةرزى هاوينـدا دةسـت بةسـةر هةندَيـك ناوضـةدا دةطرَيـت 
و هةمـوو ئـةو ناوضانـةش لـة زسـتاندا لةدةسـت دةداتـةوة. رذَيـم بةَلَينـى زارةكى 
بةرامبـةر ضةنـد داوايةكـى كـوردةكان دةربِريـووة. ثَيشـتر لـةم وةرزى هاوينـةدا 
رايانطةياندبـوو كـة لـة باكـور ثارَيزطايةكى نـوَى دادةمةزرَينن كـة تاِرادةيةكى زؤر 
لةاليـةن كـوردةكان خؤيانةوة بةِرَيـوة ببرَيت و لة 9ى تشـرينى يةكةمدا رايانطةياند 

كـة كؤمةَلَيـك بِرياريـان داوة بـؤ بةرةوثَيشـبردنى رةوشـى زمانـى كـوردى.
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4. يةكَيــك لــة ثَيشــهاتة سةرنجِراكَيشــةكان ديارنةمانــى جــةالل تاَلةبانىيــة لــة 
ــراو وةكــو )كــوردى  ــى بةعــس هــةوَل دةدات ناوب شــانؤى سياســيى دا. حكومةت
ــد  ــة ضةن ــكات )ك ــت ب ــى دا دروس ــتةفاى بارزان ــةال مس ــةر م ــة بةرامب ــاش( ل ب
ســاَلَيك ناكؤكييــان لةنَيوانــدا هةبــوو(. ئــةم هةوَلــة ســةري نةطــرت ضونكــة 
ــك  ــؤ دةخواســت. هةرضؤنَي ــواى ب ــم هي ــوو كــة رذَي ــةرم نةب ــدة ن ــى ئةوةن تاَلةبان

ــرة. ــوَينكةوتووةكانى زؤر كةمت ــةال، ش ــةَل م ــةراورد لةط ــة ب ــى ب ــت، تاَلةبان بَي

              ثى. ئاِر. ئَيم. هينضكليف
16ى تشرينى يةكةمى 1969
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لةطةَل باشترين سوثاسطووزارى
شةفيق قةزاز

1420 هامثشَير وَيست كؤرت
سيلظةر سثرينطل

ماريالند  20903    
1420 هامثشَير وَيست كؤرت

سيلظةر سثرينط، مارى الند 20903
27ى تشرينى يةكةمى 1969

)GCMG، KCVO( بةِرَيزان جةنابى لؤرد كارادؤن
وةزيــرى دةوَلــةت بــؤ كاروبــارى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــزى نوَينةرى هةميشــةيى 

لة نةتــةوة يةكطرتــووةكان
New York 10022.10 نهؤمى Third Aveaye ،845

ئةركى شانشينى يةكطرتووة لة نةتةوة يةكطرتووةكان:
بةِرَيـز: هةشـت سـاَلة طةلـى كـوردى عَيـراق ناضاركـراون ضـةك هةَلطـرن و 
ئةوةشـدا  لةطـةَل  بكـةن.  ئازادييةكةيـان  و  نةتةوةييةكةيـان  مافـة  لـة  ثارَيزطـارى 
لةطـةَل طةِرانـةوةى حكومةتـى بةعـس بؤ سـةر دةسـةاَلت لـة عَيراق، شـةِر لة دذى 
طةلـى كـورد خراوةتـة قؤناغَيكـى نوَيوة. ئـةم بةَلطةنامـة و وَينانة كـة هاوثَيضكراون 
لةبـةردةم  كـورد  نةتةوةييةكانـى  مافـة  تةنيـا  نـةك  كـة  دةريدةخـةن  بةروونـى 
بطـرة  لةبـةردةم مةترسـيداية.  طةلـى كورديـش  مانـةوةى  بـوون و  هةِرةشـةدان 
لـةو هةقيقةتـةدا بةرجةسـتة دةبَيـت كـة حكومةتـى  ناِرةحةتـى بارودؤخةكةمـان 
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بةعسـى ئَيسـتاى عَيـراق بةشـَيوةيةكى سيسـتماتيكى هةوَلى قِركردنـى طةلى كورد 
دةدات، لةبـرى ئـةوةى ثرسـى كـورد بةشـَيوةيةكى ئاشـتيانة ضـارة بـكات.

بةِرَيــز، ئَيمــة لــةدواى هةشــت ســاَل لــة هةوَلدانمــان لةطــةَل حكومةتــة 
جياجياكانــى عَيــراق كــة قايليــان بكةيــن بــؤ طةيشــتن بــة ضارةســةرَيكى ئاشــتيانة 
بــؤ ثرســى كــورد، ئَيســتا طةيشــتووينةتة ئــةو بِروايايــةى كــة هيــض ئةطةرَيــك بــؤ 
طةيشــتن بــة ضارةســةرَيكى لةوجــؤرة لةئــارادا نىيــة، بةتايبــةت لةطــةَل حكومةتــى 
ــتانين و  ــى كوردس ــى خةَلك ــى ئاسايش ــة زؤر نيطةران ــة ك ــتا دا. ئَيم ــى ئَيس بةعس
ــان و  ــة بةِرَيزت ــة، روودةكةين ــةكةمان هةي ــى ثرس ــة رةواي ــان ب ــِرواى تةواوم ب
ــةك  ــد هةفتةي ــا ضةن ــةوَى تةني ــة ل ــووةكان ك ــةوة يةكطرت ــتى نةت ــةى طش كؤمةَل
لةمةوبــةر وةفدَيكــى يــةك كةســى بارودؤخــى كــوردى بةجؤرَيــك بــاس كــرد كــة 

ــدات. ــَى ب ــووةكان بايةخــى ث ــةوة يةكطرت ــت نةت دةبَي

ــتة  ــدا بةرجةس ــةوة يةكطرتووةكان ــة نةت ــة ل ــى ك ــى مرؤظايةتي ــز، ويذدان بةِرَي
ــن  ــة طةلَيك ــترَيت ك ــورددا ببيس ــى ك ــى طةل ــتنى دةنط ــة ثاراس ــتة ل ــووة، ثَيويس ب
ــة  ــوة و كؤمةَل ــؤ ئَي ــردن ب ــة ثةناب ــة ل ــة جط ــان نىي ــةرضاوةيةكى ديكةي ــض س هي
ــةو  ــى ئ ــتيوانى كردن ــة ثش ــة ب ــن ك ــان دةكةي ــة بةِرَيزت ــكؤمةندةكةتان. داوا ل ش
ــة  ــا ل ــراوة، هةروةه ــتى ك ــةى طش ــةرؤكى كؤمةَل ــى س ــة ثَيشكةش ــةى ك راثؤرت
بةكارهَينانــى دةنطــى واَلتةكةتــان بــؤ كؤتايــى هَينــان لــةو شــةِرةى لة كوردســتاندا 
هةيــة بــؤ بةديهَينانــى ضارةســةرَيكى دادثةروةرانــة و ئاشــتييانة بــؤ ثرســى 

ــدةن. ــان ب ــان نيش ــى خؤت ــورد بايةخ ــةوةى ك نةت

بةِرَيــز، مــن زؤر خؤشــحاَل دةبــم و ثَيزانينــم دةبَيــت ئةطــةر دةرفةتَيــك هةبَيــت 
رووبــةِروو بارودؤخــى كوردتــان بــؤ بــاس بكــةم. تكايــة بةِرَيــز ئةوثــةِرى رَيــزم 

قبــوَل بفةرمــوو.
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       لةطةَل رَيزدا
شةفيق قةزاز       

وتةبَيذى شؤِرشى كورد لة وياليةتة يةكطرتووةكان

هاوثَيضةكان:
راثؤرتَيك لةبارةى كارةساتى “داكان”
نوسخةيةك لةو راثؤرتةى ثَيشكةشى

سةرؤكى كؤمةَلى طشتى دةكرَيت.
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3ى تشرينى دووةمى 1969       

  
187/25/1

بةوثةِرى بايةخةوة نامةكةى رؤذى 27ى تشرينى يةكةمتم خوَيندةوة.

دَلنيــام ضاوةِروانــى ئــةوةم لــَى ناكــةى كــة بــة وردةكارييــةوة لَيــدوان لةســةر 
ــةو  ــت ئ ــوو، ثَيدةضَي ــةت كردب ــدا رةوان ــةَل نامةكةت ــة لةط ــدةم ك ــة ب ــةو هاوثَيض ئ
جــؤرة رووداوانــةى باســتكردوون بةشــَيوةيةكى ئايديايــى لــة رَيطــةى ســكرتَيرى 
ــة  ــة ل ــةى ك ــةو دامةزراوةي ــى ئ ــةَل ضاالكييةكان ــى لةط ــة هةماهةنط ــتييةوة ب طش
ــووةكان. ــةوة يةكطرت ــةردةم نةت ــة ب ــدا كاردةكات بخرَيت ــى مرؤظ ــوارى مافةكان ب

وَينــة بــؤ: بةشــى خؤرهةاَلتــى نزيــك، وةزارةى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــز، بةِرَيزان: 
ئةنقــةرة، بةغــداد، تــاران، واشــنتؤن، ســةئوالن باتــور و، رَييك جافيــك )كارادؤن(.
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ME/3221/C/2

داواكاريى ئةفسةرة كوردةكان بؤ بةدةستهَينانى ثةنابةرَيتى سياسيى

بةثَيــى راثؤرتَيــك كــة لــة رؤذنامةكانى ئةمــِرؤدا [3ى تشــرينى دووةمــى 1969] 
ــا و  ــدؤ دني ــب عةب ــى “نةقي ــة ناوةكان ــى ب ــةرى بارزان ــةوة، دوو ئةفس باَلوكراوةت
مــوالزم عيســمةت ميــر” ضوونةتــة بنكــةى ســنورى ســلؤثى و داواى ثةنابةرَيتييان 
كــردووة لــة توركيــا. وا دةزانرَيــت كــة ئــةم دوو هةَلهاتــووة بــة تؤمةتــى ناثاكــى 

بِريــارى لةســَيدارةدانيان بــؤ دةركــرا بَيــت.

)ئاذانسى ئةنادؤَل بة زمانى توركى 13ى طرينيض 3ى تشرينى دووةمى 1969(
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)21ى تشرينى دووةمى 1969(

NEQ 1/2

نوســخةى نامةكــةى دكتــؤر شــةفيق قةزازمــان بــؤ رةوانــة كــرا، كــة وتةبَيــذى 
شؤِرشــى كــوردة لــة وياليةتــة يةكطرتــووةكان، وةاَلمةكــةى رؤذى 3ى تشــرينى 

دووةمــى لــؤرد كارادؤنيشــمان ثَىطةيشــت.
ــاو  ــةم بةن ــةَل ئ ــة لةط ــةوة مامةَل ــةِرى وريايي ــت بةوث ــة دةبَي ــدة ك 2( هةرضةن
نوَينــةرى كوردانــةدا بكةيــن و، هةَلوَيســتى بنةِرةتيمــان ئةوةبَيــت: كة ثرســى كورد 
ــةر سياســةتيى  ــةش ه ــة ئةم ــة ك ــم نىي ــةوا طومان ــة. ئ ــى ناوخــؤى عَيراق بابةتَيك
خؤمانــة كــة هةركاتَيــك شــَيوازَيكى بــةردةوام لــة ثَيشــَيلكارى مافةكانــى مــرؤظ 
بــةدى كــرا، ئــةوا نةتــةوة يةكطرتــووةكان دةتوانَيــت لةِرَيطــةى ئــةو دامــةزراوةوة 
كــة ســةروكاريان لةطــةَل مافةكانــى مرؤظدايــة بةشــَيوةيةكى ياســايى بارودؤخةكة 

لةبةرضــاو بطرَيــت.

ــةوةى:  ــدا ل ــت لةطةَلم ــؤش كؤكي ــة ت ــةوةى ك ــام ل ــدا دَلني ــةَل ئةوةش 3( لةط
ــة  ــرة ك ــةوةش كةمت ــةت ل ــن )تةنان ــوردةكان بدةي ــى ك ــت هان ــة نامانةوَي ــة ئَيم ك
ــيؤنى  ــة كؤمس ــةكةيان ل ــةوةى كَيش ــؤ ئ ــن( ب ــان دةدةي ــة هاني ــن ك وا دةربكةوي
مافةكانــى مــرؤظ بوروذَينيــن. ئةطــةر ئةمــة رووبــدات توشــى دايلةمايةكــى زؤر 
ــة دؤزى كــورد، لةاليــةك بِرَيكــى  ــن. لةكاتــى ثشــتيوانيكردنمان ل راســتةقينة دةبي
بــاش هاوســؤزى بــؤ كــوردةكان دروســت دةبَيــت لــةِرووى مافةكانــى مرؤظــةوة، 
ــةو  ــراق و ئ ــةَل عَي ــان لةط ــةم كارة ثةيوةندييةكانم ــةوة ئ ــى ديك ــة اليةك ــةاَلم ل ب
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بةرذةوةندييــة بازرطانييانــةى لــةوَى هةمانــة رووبــةِرووى كارةســات دةكاتــةوة. 
لةِراســتيدا رةنطــة رووبــةِرووى ضةنديــن شــةرمةزراى ديكــة بكرَيينــةوة، لــة اليةن 
ــى  ــة ئةندام ــةدا ببن ــش لةوكات ــت و ئةواني ــةر بَي ــةوة ئةط ــةكان و توركةكان ئَيراني
ــيؤنة.  ــةو كؤمس ــى ئ ــة الوةكييةكان ــود ليذن ــرؤظ ياخ ــى م ــيؤنى مافةكان كؤمس
رةنطــة بتوانيــن بــة كةميــى لــةم بابةتــة بدوَييــن و لةثَيــش ئةوانــى ديكــةوة خؤمــان 
ــم  ــت، بــةاَلم مــن ثَي ــة نابَي ــدة ئةمــة هةَلوَيســتَيكى زؤر بوَيران ثةنابدةيــن، هةرضةن
وايــة: زؤربــةى ئةندامــان وا دةخــوازن كــة ئــةم بابةتــة بــة شــاراوةيى بهَيَلنــةوة. 
ــوِرة  ــر ت ــةوةى زيات ــة ل ــت جط ــتطير نابَي ــى دةس ــةوة هيض ــةالى خؤي ــش ل كوردي

ــت. دةبَي

4( بةطشــتى، )لةكاتَيكــدا كــة دةزانيــن مةبةســت لــة داِرشــتنى وةاَلمةكــةى لــؤرد 
ــى  ــارةى ثرس ــتةوخؤ لةب ــى راس ــى لَيدوان ــؤ نةدان ــاو ب ــووة ثاس كارادؤن ئةوةب
كــوردةوة بهَينَيتــةوة(، بؤيــة وا بةبــاش دةزانيــن خؤمــان لــةو مةترســيية بثارَيزيــن 
ــةردةم  ــة ب ــةكةيان دةخرَيت ــت ثرس ــان وابَي ــن ثَيي ــوردةكان بطةيةني ــة ك ــة وا ل ك
ــوو  ــا هةم ــوو تةني ــووةكان، بةَلك ــةوة يةكطرت ــى نةت ــى مرؤظ ــى ماف دامةزراوةكان
ثةيوةندييةكانــى داهاتــوو وةربطريــن و دان بــة وةرطرتنيــدا بنَييــن، بةبــَى ئــةوةى 
هيــض لَيدوانَيكــى لةبــارةوة بدةيــن. وةك ضــؤن لــة بِرطــةى 4 )ج(ى نوســراوةكةى 
مانطــى تشــرينى يةكةمــى 1966 كــة بةشــى خؤرهــةاَلت ئامــادةى كــردووة 
)نوســخةيةك لــة راثؤرتةكــةم هاوثَيــض كــردووة( بــؤت دةردةكةوَيــت كــة ئــةوةى 
تائَيســتا كــراوة ئةوةبــووة هيــض جــؤرة نوســراوَيك بــة كــوردةكان نةدراوةتــةوة، 
ــى  ــودا دانثيانانَيك ــة داهات ــة ل ــن ك ــَى ناكةي ــت ث ــةك هةس ــض ناِرةزايي ــةاَلم هي ب

ــت. ســادةيان ئاِراســتة بكرَي

وَينةيةك بؤ بةِرَيزان: ئةنقةرة، بةغداد، تاران، واشنتؤن
ئةركى شانشينى يةكطرتووة
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بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان
Third arenue

845
New york Ny

مستةر هايمان
يةكةى ثةرلةمانى:

وةاَلمَيــك بــؤ ثرســيارة ثةرلةمانييةكــةى مســتةر رؤز رةوانــة دةكــةم، هاوثَيــض 
لةطــةَل تَيبينــى تــةواوكارى و نوســراوَيكى ثاشــخان. ئةم نوســراوانة بــة هاوكاريى 

لةطــةَل بةشــى خؤرهةاَلتــى نزيكــدا ئامادةكراون.

         )ئَيض. دةبليؤ. كينط(
بةشى )ئابورى و كؤمةاَليةتى(ى نةتةوة يةكطرتووةكان

                                                 13ى كانوونى يةكةمى 1969

وَينةيةك بؤ: مستةر ئارسةر
)N. E. D مستةر تريث )سةرؤكى
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ثرسيارى ثةرلةمانيى:

ــاوَل  ــارةى مســتةر ث ــؤ وةاَلمــى زارةكــى لةب ــووةكان )ETS( ب ــةوة يةكطرت نةت
ــى(. ــى. رؤز )مانجســتةر، بــالك لَي ب

و  دةرةوة  كاروبــارى  بــؤ  دةرةوة  وةزيــرى  لــة  ئةوةيــة  ثرســيارةكة 
كؤمؤنوَيَلــز، كــة ئايــا هَيشــتا دةيةوَيــت لــة كؤمســيؤنى مافةكانــى مرؤظــى نةتــةوة 
يةكطرتــووةكان بــاس لــة مةترســييةكانى ســةر ئاشــتى لــة خؤرهةاَلتى ناوةِراســت 
بــكات كــة بةهــؤى ئــةو بؤمبارانكــردن و كارة بــَى بةزةييانــةوة دروســت بــووة كــة 

ــادةى دةكات؟ ــوردةكان ثي ــراق دذى ك ــى عَي حكومةت

)15ى كانونى يةكةمى 1969(
واذوو )مستةر مارمايس فؤَلى(

نةخَير بةِرَيز
ــم وانىيــة كــة كارَيكــى طونجــاو بَيــت بــؤ دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن كــة  ثَي
لةبــارةى باســكردنى ئــةم بابةتــةوة لــة نةتــةوة يةكطرتــووةكان دةستثَيشــخةرى 
بــكات. هةَلوَيســتمان لةبــارةى هــةر كردةوةيــةك لــة نةتــةوة يةكطرتــووةكان، كــة 
تيايــدا ئــةم بابةتــة لــة كؤمســيؤنى مافةكانــى مــرؤظ بخرَيتــة بةربــاس، بةنــدة بــةو 

بابةتــةى كــة دةخرَيتــةِروو.

ــة رؤذى 17ى  ــر ل ــةرؤك وةزي ــى س ــى وةاَلم ــيارى ثةرلةماني ــى ثرس أ. دةق
.1965 حوزةيرانــى 
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ــة رؤذى 1ى  ــى و وةاَلمــى مســتةر جــؤرج تؤمســن ل ب. ثرســيارى ثةرلةماني
ــى 1965. كانون

ج. دةقــى ثرســيارى ثةرلةمانيــى و وةاَلمــى مســتةر جــؤرج تومســن لــة رؤذى 
11ى تةمــوزى 1966.

د. ثرســيارى ثةرلةمانيــى و وةاَلمــى مســتةر طؤرؤنــى رؤبَيرتــزى رؤذى 14ى 
ئــازارى 1969

تَيبينى شارةزايى:
ــذ  ــة ئةطــةرى وتووَي ــاى مــةزن ســةبارةت ب ــى بةريتاني 1( هةَلوَيســتى دةوَلةت
ــة  ــةوة ئَيم ــة دَلنيايي ــرؤظ. ب ــى م ــيؤنى مافةكان ــة كؤمس ــة ل ــةم بابةت ــةر ئ لةس
كؤمســيؤنى  نموونــة  بــؤ  يةكطرتــووةكان  نةتــةوة  دامةزراوةكانــى  هةوَلــى 
ــة بكــةن، كــة  مافةكانــى مرؤظمــان بــةالوة ثةســةندة كــة كار لةســةر ئــةو بابةتان
بةِروونــى ديــارة كــة دةكةوَيتــة ضوارضَيــوةى لَيهاتووييةكانيانــةوة. ســةبارةت بــة 
هــةر وتووَيذَيــك لةبــارةى كوردةكانــةوة لــة كؤمســيؤنى مافةكانــى مــرؤظ ئــةوا 
دةبَيــت ئَيمــة بــة ورياييــةوة هةَلوَيســتى خؤمــان لةبــارةى تايبةتمةنديةكانــى ئــةو 

ــت. ــكةش دةكرَي ــة ثَيش ــن ك ــاو بطري ــةوة لةبةرض كةيس

2( ئةطــةرى ســةركؤنةكردنى كردةوةكانــى حكومةتــى عَيــراق دذى كــوردةكان 
لةاليــةن دةوَلةتــى بةريتانيــاى مةزنــةوة.

هاوِرَيــى بةِرَيــزم، ســةرؤك وةزيــر لــة وةاَلمــى ثرســيارَيكدا كــة لــة رؤذى 1ى 
حوزةيرانــى 1965دا لــة ثةرلةمــان لَيــى كــرا ]col. 110[، ئــةوا طوتــى: كــة دةوَلةتــى 
ــة  ــؤن بةداخ ــتان ، وةك ض ــةِرةكانى كوردس ــة ش ــة ل ــةزن بةداخ ــاى م بةريتاني
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لةهــةر ناســةقامطيرييةكى ديكــةى خؤرهةاَلتــى ناوةِراســتدا، بــةاَلم بــةالى ئَيمــةوة 
ثرســى كــورد بابةتَيكــة كــة بــؤ ئَيمــة نةشــياوة خــؤى تــَى دا هةَلقورتَينيــن. هيــض 
بةَلطةيةكــم نىيــة دةريبخــات كــة دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن وةاَلمَيكــى جيــاوازى 

بــؤ ئــةم ثرســيارة هةبَيــت.

ثةيوةندييــة  لةبــةر  مــةزن  بةريتانيــاى  دةوَلةتــى  ئةخالقيــى  ئةركــى   )3
دوورودرَيذةكةيانــةوة لةطــةَل عَيــراق و ثةيوةندييــة دؤســتانةكةى جارانيــان 
ــة ناكؤكييةكةيــان لةطــةَل حكومةتــى  لةطــةَل كوردةكانــدا ئةوةيــة كــة: تاوةكــوو ل

عَيراقــدان هةندَيــك يارمةتييــان بــدات.
دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةداخــة لةهــةر شــةِرَيك كــة رةنطــة لــة باكــورى 
ــة كــة  ــة ئةوةي ــةم ناكؤكيي ــؤ ئ ــى ب ــدات. تاكــة ضارةســةرى كرداري ــدا رووب عَيراق
بةرَيككةوتنــى هاوبــةش لةنَيــوان حكومةتــى عَيــراق و كوردةكانــدا هاتبَيتةكايــةوة. 

دةســت تَيــوةردان لةاليــةن دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن يارمةتيــدةر نابَيــت.

ثاشخان:
لةكؤتايــى جةنطــى يةكةمــى جيهانييــدا، ئــةو ناوضةيــةى خؤرهةاَلتى ناوةِراســت 
كــة كوردةكانــى تَيــدا نيشــتةجَين بةســةر ســنورة نَيودةوَلةتييةكانــدا دابــةش كــرا 
و، كــوردةكان خؤيــان لــةوةدا بينييــةوة كــة بةســةر ضةنــد جظاتَيكــى دابِرَينــراودا 

لةنــاو ســنورى واَلتانــى توركيــا و ئَيــران و عَيــراق و ســوريادا دابــةش كــراون.

ثةيماننامــةى ســيظر )1920( مافــى ئؤتؤنؤميــى بــؤ كــورد رةوا بينيــووة، بــةاَلم 
ــاَلى  ــة س ــرا. ل ــوَل نةك ــز قب ــاوة هةرطي ــى توركي ــؤى ناِرةزاي ــة بةه ثةيماننامةك
ــة،  ــى عَيراق ــةركردةى كوردةكان ــة س ــدا ك ــةركردايةتى بارزان ــر س 1946ز، لةذَي
كؤمارَيكــى ســةربةخؤى كــورد بــةاَلم كورتخايــةن، لــة باكــورى خؤرئــاواى 
ئَيــران دامةزرَينــرا. كوردانــى عَيــراق هةرطيــز خةونــى نيشــتمانَيكى ســةربةخؤيان 
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فةرامــؤش نةكــردووة و لــة ســاَلى 1958ةوة لــة ضةنــد شــةِرَيكى ثضــِر ثضــِردا لــة 
ــدن، ياخــود  ــاو دامةزران ــةش لةثَين ــوون، ئةم ــدا بةشــدار ب ــى عَيراق دذى حكومةت

ــةربةخؤ. ــة س ــى نيمض ــى دةوَلةتَيك ــؤ دامةزراندن ــدان ب ــتهَينانى رَيثَي بةدةس

2. كــوردةكان بــةردةوام هةوَليــان داوة دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن لــةم 
ــكرايةمانةوة  ــتة ئاش ــةو هةَلوَيس ــدى ب ــة تون ــة ب ــةاَلم ئَيم ــن، ب ــةوة بطلَين ناكؤكيي
ــة  ــدا ل ــيارَيكى ثةرلةمان ــى ثرس ــة وةاَلم ــر ل ــةرؤك وةزي ــة س ــن ك ــد بووي ثابةن
حوزةيرانــى 1965 باســى لَيــوة كــرد: “دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةداخــة 
ــة  ــةك ل ــةر نائاراميي ــة لةه ــؤن بةداخ ــةروةك ض ــتان، ه ــةِرةكانى كوردس ــة ش ل
خؤرهةاَلتــى ناوةِراســتدا، بــةاَلم ئَيمــة وةك ثرســَيكى ناوخؤيــى عَيــراق لــة ثرســى 

ــن”. ــَى هةَلقورتَيني ــؤى ت ــة خ ــؤ ئَيم ــة ب ــتة نىي ــة شايس ــن، ك ــورد دةِرواني ك

ــى ثرســى  ــة ورووذاندن ــةزن ســةبارةت ب ــاى م ــى بةريتاني سياســةتى دةوَلةت
ــووةكان: ــةوة يةكطرت ــة نةت ــى مــرؤظ ل مافةكان

3. لة نوسـراوى دووةمى تةواوكارييدا هةموو ئةو لَيدوانةى كة سـةرؤك وةزير 
لـة مانطى حوزةيرانى 1965دا ثَيشكةشـى كـرد، تؤمار نةكراوة. بـة لةبةرضاوطرتنى 
ئـةو سياسـةتةى كـة لـة حوزةيرانـى 1966ةوة سـةبارةت بـة باسـكردن لة ثرسـى 
مافةكانـى مـرؤظ لـة نةتـةوة يةكطرتووةكانـةوة طيراوةتـة بـةر، ضيتـر شايسـتة 
نىيـة كـة بَلَييـن: ئـةم ثرسـة لـة بنةِرةتـدا رةت كراوةتـةوة بةتايبةت كـة دةربارةى 
“بابةتـى ناوخؤيـى” واَلتَيكـى ئةندامى نةتـةوة يةكطرتووةكان بَيت. ثَيمـان واية: كاتَى 
شـَيوازَيكى بةردةوامـى ثَيشـَيلكاريى لةئـارادا بَيت، بةجؤرَيك كة وةك سياسـةتَيكى 
طشـتى بَيتـة بةرضاو، ئـةوا نةتـةوة يةكطرتـووةكان دةتوانَيت بةشـَيوةكى شـةرعى 
)ياسـايى( بابةتةكـة لةبةرضـاو بطرَيـت. ئةطـةر لـة شـَيوازَيكى بـةردةوام ياخـود 
لـة سياسـةتَيكى طشـتى كةمتـر بَيـت، ئـةوا رةنطـة بتوانرَيـت بخرَيتـة ضوارضَيوةى 
بِرطـةى ياسـاى ناوخؤيـى ميثاقـى نةتـةوة يةكطرتووةكانـةوة )مـادةى 2 )7((، جطة 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

147

لـةو حاَلةتانـةى كـة ئـةو تاكـة نموونةى ثَيشـَيلكارية بةشـَيك بَيـت لة سياسـةتَيكى 
طشـتى. بؤضونمـان لةسـةر ئـةم ثرسـة بةِروونـى لةاليـةن وةزيـرى دةرةوة و لـة 
لَيدوانَيكـىدا لةبةردةم كؤمةَلةى طشـتيدا لة 14ى تشـرينى يةكةمى 1968 راطةيةنرا. 
ناوبـراو طوتـى: “مـادةى 56ى ميثاقةكـة بةِروونى باس لةوة دةكات كـة هيض واَلتَيك 
ناتوانَيـت بَلَيـت مافةكانـى مرؤظـى هاوواَلتييةكانـى بة تـةواوى ثرسـَيكى ناوخؤيية، 
ئـةو واَلتـةى كـة هاوواَلتييةكانى لة مافـة سـةرةتاييةكانى مرؤظ بَى بـةش دةكات، 
ئـةوا بةثَيـى مـاددةى 56 بِريـارة نَيودةوَلةتييةكانـى ثَيشـَيل كـردووة”. لةبـةر ئـةم 
هؤكارانـةى كـة لةخـوارةوة باسـيان دةكةيـن، ثَيمـان وانىيـة كـة شايسـتة ياخـود 
يارمةتيـدةر بَيت كة ئَيمة ثرسـى كورد لة كؤمسـيؤنى مافةكانى مـرؤظ بوروذَينين.

4. دةتوانيــن هؤكارةكانــى ئــةم هةَلوَيســتةمان لــةم خااَلنــةى خــوارةوةدا كورت 
بكةينةوة:

أ( كوردةكانــى عَيــراق لــة دذى حكومةتَيكــى ياســايى لــة بةغــدا ياخــى بــوون و 
ئَيمــة ئــةو حكومةتــة بــة ددانثيانــراو دةزانيــن.

و  سياســيى  يــة  بةرذةوةنديــى  بةديهَينانــى  بــؤ  رَيطــا  باشــترين  ب( 
ــدادا  ــى بةغ ــةَل حكومةت ــة لةط ــتةوخؤ مامةَل ــة راس ــة: ك ــان ئةوةي بازرطانييةكانم
بكةيــن. مامةَلةكردنــى فةرمــى لةطــةَل كــورد ياخــود كؤمةككردنيــان دةبَيتــة هــؤى 
ناِرةحةتكردنــى زؤرى حكومةتــى بةغــدا و، بؤيــة رةنطــة دذ بــةو هةواَلنــة بَيــت كــة 

ــن. ــة دةدرَي ــةو بةرذةوةندييان ــةثَيدانى ئ ــاو طةش لةثَين

ج( ئةطــةر ئَيمــة يارمةتــى كوردانــى عَيــراق بدةيــن، ئــةوا رةنطــة ئَيــران و توركيا 
ــةوةى نادَلخؤشــكةرى  ــة، لَيكدان ــان هةي ــةى كوردي و ســوريا كــة ئةوانيــش كةمين

بــؤ بكــةن.
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ــة  ــةبارةت ب ــة س ــةى ك ــةو هاوثةيمانييان ــورد و ئ ــى ك ــى ثرس د( ئاَلؤزييةكان
ثرســى كــورد لةئــارادان، ئــةوا ثشــتيوانييةكى بةهَيــز لــةو بؤضونــة دةكــةن كــة لــة 

ــةم ثرســةدا. دذى بةشــداريكردنمانة ل



يةك بةلَطةنامةى ساَلى ١٩7١





151

مستةر ئؤرضارد
مستةر ئارميتاذ

كَيشةي كورد لة عَيراق، 1963 - 1971

1. رةشنوســة هاوثَيضكــراوةكان بــؤ ضاثكــردن ئامــادةن. ) لــة ثشــتةوةى هــةر 
يةكةيانــةوة دوو خشــتةي دابةشــكردنم دانــاوة(.

ــاوي  ــؤ بةرض ــا ب ــي - تةني ــةكة “نهَين ــةردوو رةشنوس ــي ه ــت ثلةبةندي 2. دةبَي
شانشــيني يةكطرتــوو” بَيــت. )دةزانــم كــة رةنطــة زؤر جــار وا بــة ثةســةند بزانرَيت 
كة”تةنيــا ثوختــة”ي راثؤرتــةكان بــة “نهَينــي” دابنرَيــن، بــةآلم لــةم حاَلةتــةدا ئةطــةر 
بَيتــو ئامــاذة بــة اليةنــي توانــاي ســةربازيي ياخــود اليةنــي تــري نــاو راثؤرتةكــة 

نةدةيــن، بةشــَيكي زؤري طرنطيــي راثؤرتةكــة لةدةســت دةضَيــت(.

3. بــة لةبةرضاوطرتنــي داواكارييةكــةي بةشــي خؤرهةآلتــي نزيــك، كــة 
دةيانةوَيــت راثؤرتةكــة بةخَيرايــي ضــاث بكرَيــت و ثَيــش هاتنــي كريســمس بــآلو 
بكرَيتــةوة، ثَيشــنيار دةكــةم كــة داوا لــة كارمةندانــي ضــاث بكرَيــت كــة دةســتوبرد 

ــةن. ــةم كارةدا بك ل

سي. جةي. ئَيس. رةندَل
3ي كانوني يةكةمي 1971
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باَليؤزخانةي بةريتانيا
كوةيت

8ي ئاياري 1973
بةِرَيز جي ئَيس بَيرتن

بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

بةِرَيز طراهام،

1. ئَيســتا كــة لــة كوةيتــم دةمةوَيــت ضةنــد زانيارييــةك كــة لــة بةغداوةيــة ئــةوا 
لــة نامةيةكــدا بــؤت بنَيــرم.

ــي  ــة دةرفةت ــة و رةنط ــة لةندةن ــتا ل ــد ئَيس ــةر فيَل ــزةكان. ثيت ــي هَي 2. جموجوَل
ــؤي  ــة دةنط ــةوةي ك ــةوة ل ــت بكات ــت جةخ ــةو دةتوانَي ــت. ئ ــَي بيبيني ــةوةت بب ئ
طواســتنةوةي هَيــزةكان كــة لــة مانطــي ئايــاردا لــة ســنورةكاني ئَيرانــةوة بــةرةو 
ســنورةكاني كوةيــت / ســعودية رةوانــة كــران )بِروانــة بِرطــةي 14ي نامةكــةم لــة 
رؤذى 29ي ئــازار( دةتوانــرَي بــة جوَلــةي ئاســايي هَيــزةكان لــةم كاتــةي ســاَلدا 
لَيــك بدرَيتــةوة. ضونكــة لةطــةَل هاتنــي هاوينــدا، ئةنجامدانــي راهَينــان لــة بيابانــدا 

ــة. زؤر ناِرةحةت

ــري  ــةردانةكةي وةزي ــة س ــي(دا ل ــةَل عةبدولباق ــةو )لةط ــَين. ئ ــةدام حس 3. س
دةرةوةي رؤمانيــا و ســةردانةكةي ســةرؤكي )ضــاد(دا بــؤ بةغــدا ئامــادة نةبــون. 
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ــي  ــوان دةيانزان ــوو، هةم ــرا ب ــة سويس ــاوةوة ل ــاوي طونج ــة ثاس ــي ب عةبدولباق
ئامــادة نيــة بــةآلم نةياندةزانــي بؤضــى. ئامادةنةبونةكــةي ســةدام حســَين 
ــدا خةريكــي  ــة كــة لةطــةَل بارزاني ــةوة ئةوةي ــة. باشــترين لَيكدان ــةواوي ناِرون بةت
وتووَيــذن لةبــارةي ئؤنؤتؤمــي بــؤ كــورد و راثرســييةوة. نزيكــةي شــةش هةفتةية 
كــة رؤذنامةكانــي بةغــدا ســةبارةت بــة كــورد بَيدةنطــن. بــةآلم لةوانةشــة حســَين 
لــة ثشــويةكي كورتــدا بَيــت - لؤمــةي دانوســتانةكاني ثرســى نةوتــي خســتة ســةر 

ــةوة بةئاشــكرا زؤر ضاالكــة. ــةو كات خــؤي و ل

4. باكــوري عَيــراق. لــة ســةرةتاي مانطــي نيســاندا لةطــةَل زؤرَيك لــة هاوكارانم 
ــوري  ــؤ شــارة ســةرةكييةكاني باك ــم( ب ــدا ســةردانَيكي )زؤر درةنطوةخت ــة بةغ ل
ــراق لــة بةهارانــدا جوانــة. طةنــم و جــؤى هــةراش  عَيــراق ئةنجامــدا. باكــوري عَي
دةبينرَيــن و شــةتَلى برنــج كةروَيشــكة دةكــةن. كؤنترؤَلــي ثؤليــس لةســةر رَيطــة 
ــتةكةماندا  ــة طةش ــة ل ــةآلم ئَيم ــت ب ــام دةدرَي ــةوة ئةنج ــة وريايي ــاخاوييةكان ب ش
ــوان  ــة هاوبةشــي لةنَي ــي ثؤليــس ب ــة بنكةكان ــك ل ــن. زؤرَي توشــي كَيشــة نةبووي
ــة.  ــت و نوَينةرَيكــي كورديشــي لَيي ــي و ســةربازييدا بةِرَيوةدةبرَي ثؤليســي مةدةن
بــؤ وةرزي هاويــن ضةنديــن كةثــر دروســت دةكرَيــن، تةنيــا لــة ســةآلحةدين 350 
ــي  ــرَي دراوة. خاوةندارَيت ــو شــتَيك ثَيشــوةخت بةك ــراوة. هةم ــر دروســت ك كةث
ــا  ــةكان تةني ــة عَيراقيي ــورد، بؤي ــة ك ــة ب ــةكان تايبةت ــة كورديي ــة ناوض زةوي ل

دةتوانــن بــة كرَييــان بطــرن.

5. لــة كاتــي جةذنــي بةهــاردا موســَل ثــِر بووبــوو لــة ســةردانكةر و ديثلؤمــات 
)نوَينــةرة ئاســت نزمةكانــي زوربــةي باَليؤزخانةكانــي لَيبــوون(. بــةآلم مــن 
ــي  ــةم، ئةندامَيك ــةدا بك ــة جةذنةك ــداريي ل ــوم بةش ــت نةكراب ــي بانطَيش ــة فةرم ب
بةشــي ثرؤتؤكــؤَل هاوســةرةكةمي لــة هةتــرة )Hatra( بينيبــو و ســةرةِراي 
رةتكردنةوةمــان، بــةاَلم ثَيداطــري كــرد كــة وةكــو ميوانــي وةزارةتــي كاروبــاري 
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دةرةوة بةشــداريي نمايشــةكةي ئَيــوارة بكــةن كــة تيايــدا ميســرييةكان طؤرانييــان 
ــوو. ــي دؤســتانة ب ــة هةنطاوَيك ــرد. ئةم ــوت و ســةمايان دةك دةط

ــةردانم  ــة س ــةي ك ــة كوردييان ــةو ناوض ــواري ئ ــة لَي ــة ل ــوهةوا زاَلةك 6. كةش
كــردن بريتييــة لــة: بةهَيزيــي و متمانةبةخؤبونَيكــي زؤر كــة لــة هيــض دانوســتانَيكدا 

لةطــةَل عَيراقييةكانــدا بــةرةو خراثــي ناضــن.

دَلسؤزي هةميشةييت،
               ئاي. مةككلؤني
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ئامــادةى  كــوردةكان  عَيراقــدا،  لةطــةَل  رَيككةوتــن  تَيكضوونــى  لةطــةَل 
شــةِرن دةســتثَيكردنةوةى 

جيم هؤطاَلند
حاجى ئؤمةران - عَيراق، 21ى حوزةيران

واشينتؤن ثؤست

دوايةميــن شــةِرى خؤرهةاَلتــى ناوةِراســت ســَى ســاَل لةمةوثَيــش لــة عَيــراق 
كؤتاييهــات، دواى ئــةوةى عَيــراق تاوةكــوو بنبةســت لــة ضيــا ســةختةكاندا شــةِرى 
ــتى  ــى ئاش ــةر رَيككةوتن ــار لةس ــرد و، دواج ــتانى دةك ــى كوردس جةنطاوةرةكان
ــة  ــة ب ــوردةكان ك ــكارة ك ــة بةرطري ــة بدات ــةو ئؤتؤنؤمي ــدا ئ ــة تياي ــوو ك ــل ب قاي
درَيذايــى ئــةم ســةدةية لةثَيناويــدا جةنطــاون، بــةاَلم مــةال مســتةفا بارزانيــى كــة 
كــة فةرمانــدةى ثارتيزانــة كوردةكانــة لــة بارةطاكةيــدا لــة ضيــا دوورةدةســتةكانى 
باكــورى خؤرهةاَلتــى عَيــراق بــاس لــة ثةيوةندييةكانــى لةطــةَل عةرةبــدا دةكات و 
دةَلَيــت: لــة هةمــوو جَيطايــةك سياســةتى نــة شــةِر و نــة ئاشــتى طيراوةتــة بــةر ..

جةنــةراَل بارزانــى كــة تةمةنــى حةفتا ســاَلة، بة درَيذايى ئةم ســةدةية ســةرقاَلى 
ــة  ــة ناوضةييةيان ــةو خَيَل ــا و ئ ــةكان و بةريتاني شــةِرى تــورك و فــارس و عَيراقيي
بــووة كــة دذى دةســةاَلتةكةى بــوون. ئــةو ضيتــر هةســتةكانى خــؤى ناشــارَيتةوة 
لــةوةى كــة خةريكــة شــةِرَيكى نــوَى لةنَيــوان نيشــتمانثةروةرة كوردةكانــى 
ضيــاكان و نةتةوةثةرســتة عةرةبةكانــى بةغــدا ِرووبــدات. رَيككةوتنةكــةى ســاَلى 
ــة  ــوو ل ــدا ب ــؤ كــوردةكان تَي ــى و ثاراســتنى ب ــى خؤبةِرَيوةبةرَيتي ــة بةَلَين 1970 ك

ــان دةســتثَيكردووةتةوة. ــةكان جوَلةي ــة و، ثَيشــمةرطة ثارتيزان لةناوضونداي
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بةدةستهَينانى ضةك:
ــة  ــة ل ــراون ك ــةدا جَيطيرك ــةو كةمثان ــواردةورى ئ ــة ض ــة ب ــى دذة فِرؤك ضةك
ضــادرى ســثى ثَيكهاتــوون. لــة دامَينةكانــى نزيكييــةوة ثشــمةرطة تــازةكان راهَينان 
ــةوة  ــتر دا الى عَيراقييةكان ــة لةثَيش ــةن ك ــيانة دةك ــة رووس ــةو تؤثخان ــةر ئ لةس

ــووة. دةســتيان بةســةردا طرت
كــوردةكان كــة طةلَيكــى ئاريــن و مَيذوويةكــى ضــوار هــةزار ســاَلةيان هةيــة و، 
لــة ناوضةيةكــى ســتراتيجى دةشــت و ضيــادا دةذيــن كــة بــة ســنورةكانى توركيــا 
و ســوريا و عَيــراق و ئَيرانــدا درَيــذ دةبَيتــةوة، ناوضةيةكــى كورديــش لــة يةكَيتــى 
ســؤظيةت هةيــة. هةمــوو ئــةم حكومةتانــة بــة ورياييــةوة لــة كردارةكانــى جةنةراَل 

بارزانــى دةِروانــن.
ــةران  ــى ئوم ــة حاج ــدا ل ــة رووتةَلةكةي ــة ميوانخان ــة ل ــى ك ــةراَل بارزان جةن
داوايةكــى  دةهــات،  ضياكانــدا  بــة  شــةوانة  ســاردى  بايةكــى  دانيشــتبوو، 
راســتةوخؤى بــؤ ثشــتيوانى ئةمريــكا نيشــان دا بــؤ “ئــةم طةلــة بضوكــة لــة خةَلكــى 
ــةم ثشــتيوانيية سياســيى ياخــود مرؤظايةتيــى  ــت ئ هــةذار و ســتةملَيكراو. دةكرَي

ــى”. ــان نهَين ــت ي ــكرا بَي ــت و، ئاش ــةربازيى بَي ــود س ياخ
لــة ئاشــكراكردنى ئــةوةى ... خؤماَليكردنــى ئــةو كَيَلطــة نةوتييانــةى كــة 

.. بــوون  خؤرئاواييــةكان خاوةنــى 
نةوتييــة  كؤمثانيــا  لةطــةَل  لةمةوبــةر  مانــط  ســَى  حكومــةت  كاتَيــك 
ــةَل  ــتى لةط ــة بةِراس ــى : .. “ئَيم ــى وت ــةراَل بارزان ــتة .. جةن ــةكان طةيش خؤرئاوايي
سياســةتى ئةمريكادايــن بــؤ ناوضةكــة، ئةطــةر ئةمريــكا دذ بــة دورطــةكان 
ــة... ــةى ئَيمةداي ــة ناوض ــة ل ــَى..... ئةم ــتيوانية بب ــةو ثش ــةر ئ ــت، ئةط بمانثارَيزَي

دذايةتى رووسييةكان:
“ئَيمــة  لــةوة كــردةوة كــة:  جةنطــاوةرة بؤشــاييةكةى ضيــاكان جةختــى 
لــة خؤرهةاَلتــى ناوةِراســتدا ثَيطةمــان هةيــة”. كــوردةكان بــة تونــدى دذى 
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باَلوبوونــةوةى رووســيان و بةشــَيكى زؤرى هَيزةكــةى عَيراقيــان ناضــار كــردووة 
كــة كات و ثــارة و ســةرضاوةكانى لــة زةوييــة بةرزةكانــى كوردســتاندا ســةرةف 
بــكات، كــة ئةطــةر وا نةبوايــة ئــةم هَيزة لــة دذى ئَيــران و كوةيــت ياخود ئيســرائيل 

ــران. بةكاردةهَين
كــوردةكان كــة لــة كَيَلطــة بضوكةكانيانــدا دةذيــن لــة رَيطــةى زمانــى هاوبةشــى 
هينــدؤ ئةوروثيــى و ئاينــى ســونةى ئيســالم و نةتةوةطةرايــى و كلتورَيــك ثَيكــةوة 

بةســتراون، كــة ضةنديــن ســةدةية لــة نــاو كودةتــاى خوَينــاوى و ناثاكــى دان ....
لــةدواى داِرمانــى ئيمثراتؤريةتــى عوســمانى ئــةو بةَلَينــةى كــة ثَييــان درابــوو 
ســةبارةت بــة دروســتكردنى نيشــتمانَيكى ئؤتؤنــؤم لةاليــةن زلهَيزةكانــةوة 
و  كــرد  لةتوثــةت  خَيَلــة كوردةكانــى  توركيــا  كــرا.  فةرامــؤش  دةســتبةجَى 
بةردةوامــة لــة رةتكردنــةوةى ســةربةخؤيى ياخــود ئؤتؤنؤمــى كلتــورى بــؤ ئــةو 
كةمينــة كوردييــةى كــة ســَى مليــؤن كةســة. ئَيرانيــش كوردةكانــى لــة سيســتمَيكى 

ــردووة. ــس ك ــدا قةتي ــيى زؤر مةركةزي سياس
بؤيــة جةنــةراَل بارزانــى دةطاتــة ئــةو بةرئةنجامــةى كــة بَلَيــت: خةونــة 
كؤنةكــةى كوردســتانى طــةورة ئَيســتا مــردووة. ئامانجةكانــى بــة طوتــةى خــؤى لة 
عَيراقدايــة كــة حكومةتَيكــى الوازتــرى عــةرةب هةبَيــت كــة نةتوانَيــت دراوســَيكانى 

ناضــار بــكات كــة ثرســى نةتةوايةتــى كــورد ســةركوت بكــةن.
دواكةوتــووة.  هــةذار و  نيشــتمانَيكى زؤر جوانــة و  عَيــراق  كوردســتانى 
بةرزتريــن لوتكــةى ضياكانــى زاطــرؤس لــة وةرزى هاوينيشــدا بةفريــان ثَيوةيــة. 
ــن  ــةِر دةب ــدا تَيث ــة بةنداوةكان ــت و ب ــان دَي ــدا خوِرةي ــاو دؤَلةكان ــةكان بةن جؤطةل
ــةكان  ــارة كورديي ــن ش ــدا طةورةتري ــة تياي ــةكان، ك ــتة رووتةن ــة دةش ــا دةطةن ت

جَيطيربــوون.
ــرؤَل  ــى كؤنت ــارة كوردييةكان ــة، ش ــى لَيي ــوثاى عَيراقيش ــتةكاندا س ــة دةش ل
كــردووة و بــة وتــةى كــوردةكان بــة بــَى دةنطــى ســةرقاَلى دروســتكردنى يةكــةى 
هةليكؤثتــةر و ثةِرةشــوتةوانة، كــة رةنطــة لــة مانطــى ئــازارى داهاتــوودا كــة كاتــى 
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جَيبةجَيكردنــى ئؤتؤنؤمييــة بةَلَيندراوةكةيــة بخرَينــة طــةِر.
كــوردةكان بؤضوونــى خؤيــان ســةبارةت بــة ضؤنَيتــى ئؤتؤنؤمييةكــة داوةتــة 
بةغــدا، بــة طوتــةى ســةركردةيةكى سياســيى كــورد مةحمــوود عوســمان و 
حةبيــب كةريــم، ئــةوان ثَيشــنيارييان كــردووة كــة ئةنجومةنَيكــى ياســادانان بــؤ 
ــد  ــؤى ســنوردارى بةســةر ضةن ــة دةســةاَلتَيكى ظيت ــت ك كوردســتان هةَلبذَيردرَي

ــت. ــدا هةبَي ــي ناوةندي ــى حكومةت بِريارَيك
ــوَل  ــت كــة داواكارييةكانــى كــورد قب ــةراَل بارزانــى هيــض هيوايــةك نابينَي جةن
ــى  ــةوةى كات ــؤ ئ ــدات ب ــة ب ــة وتووَيذةك ــى ب ــة بةردةوامي ــةو ئامادةي ــن، ئ بكرَي

ــةوة. ــى كؤبكات ــت و هَيزةكان ــت بكةوَي دةس
ــيى و  ــى سياس ــى يارمةت ــة هَيزةكان ــا ك ــةوةدا ن ــى ب ــى دان ــةراَل بارزان جةن
ــر  ــردةوة وردةكارى زيات ــى ك ــةاَلم رةت ــووة، ب ــران وةرطرت ــة ئَي ــةربازييان ل س

ــدات. ب
ضةنــد ئاماذةيــةك هــةن كــة ناوبــراو هةندَيــك يارمةتــى ســةربازيى و دارايــى 
لــة ئيســرائيل وةرطرتبَيــت. كاتَيــك لــةم بارةيــةوة ثرســيارى لــَى كرا، بةشــَيوةيةكى 
ــة  ــة ك ــت هةي ــك ش ــى: “هةندَي ــار طوت ــرت و دواج ــوَىى راط ــراو ط ضاوةِرواننةك

لةوانةيــة راســت بــن، بــةاَلم وا باشــترة كــة قســةيان لةبــارةوة نةكرَيــت”.
لةطــةَل ئةوةشــدا بارزانــى بــة ئاشــكرا دانــى بــةوةدا نــا كــة ئامادةيــة 
ئيســرائيلةوة وةربطرَيــت. يــان  ئَيــران  رَيطــاى  لــة  ئةمريــكا  يارمةتييةكانــى 

ئــةو دةَلَيــت: “ئةطــةر ئةمريكييــةكان ئــةم كارة بــة كارَيكــى لؤجيكــى و كردةنــى 
بزانــن، ئــةوا ئَيمــة قبووَلــى دةكةين. بــةاَلم وا باشــترة كــة وياليةتة يةكطرتــووةكان 

راســتةوخؤ يارمةتييةكــة بدات”.
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ليذنةى ئامادةكاريى ثارتى شؤِرشطَيِرى كوردستان
26ى حوزةيرانى 1973

ثارتــى شؤِرشــطَيِرانى كوردســتان لــة باَلوكردنــةوةى ئــةم ضاوثَيكةوتنــة 
رؤذنامةوانييــةدا جةخــت لــة هةَلوَيســتة رةواكــةى دةكاتــةوة بةرامبــةر بــة 
ــة  ــر ســةركردايةتى وياليةت ــزم لةذَي ــؤ ئيمثريالي ــى ب ــى رةهــاى بارزان ملكةضبوون
يةكطرتووةكانــدا، هةروةهــا دةربــارةى بازرطانيكردنييــةوة بة مةســةلةى كوردةوة 
و، خســتنةِرووى بابةتةكــة لــة مةزاتخانــة نَيودةوَلةتييــةكان و، دانانــى لــة خزمــةت 
بةرذةوةنديةكانــى ئيمثرياليزمــدا و، دذايةتيكردنــى بزووتنــةوة رزطاريخوازةكانــى 
ــةم  ــةر ئ ــةوة. لةب ــكةوتنخواز و ديموكراتيةكةيان ــاوةِرة ثَيش ــؤى بيروب ــورد بةه ك
هــؤكارة بارزانيــى جةنطــاوة و تــا ئَيســتاش دةجةنطَيــت دذ بــة هةمــوو ئــةو كةســة 
راســتطؤ و ثَيشــكةوتنخوازانةى كــة لــة ريزةكانــى شؤِرشــى كــورددان، ياخــود لــة 
ريزةكانــى ثارتــى شؤِرشــطَيِرى كــورددان كــة ثارَيــزى راســتةقينةى طةلــى كــورد 

ــى. ــةوة رزطاريخوازةكةيةت و بزوتن
رؤذنامــة  دةدات.  لةمجــؤرة  لَيدوانــى  بارزانــى  نىيــة  يةكةمجــار  ئةمــة 
لةمجــؤرةى  ديكــةى  لَيدوانــى  1970دا  ئــازارى  لةثَيــش  ناوةندييةكةيــان 
ــة  ــرى نيشــان داوة ضونك ــان بوَيرييةكــى زيات ــةاَلم ئةمجارةي ــةوة. ب باَلوكردووةت

. هةَلماَليــوة  خــؤى  راســتةقينةى  ناســنامةى 
ــة  ــةِر و ن ــة ش ــةتى ن ــةكان سياس ــت عةرةب ــى “وا ثَيدةضَي ــى طوتوويةت بارزان
ئاشــتييان بــةالوة ثةســةند بَيــت ...”. ئةطــةر ئَيمــة بارودؤخــى كوردســتانى عَيــراق 
لةبةرضــاو بطريــن ئــةوا بــة ِروونــى دةبينيــن كــَى ســود لــةم سياســةتى نــة شــةِر 
ــة كوردســتاندا. ئةوكةســةش بارزانيــى و تاقمةكةيةتــى  ــت ل و نــة ئاشــتيية دةبينَي
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ضونكــة لةِرَيطــةى سياســةتَيكى لةمجــؤرةوة دةتوانَيــت دةســةاَلتى ِرةهــا بةســةر 
ــت،  ــوةى بةرَي ــةزدةكات بةِرَي ــؤرةى ح ــةثَينَيت و بةوج ــدا بس ــتانى عَيراق كوردس
جطــة لةمــةش، حكومةتــى عَيــراق بِرَيكــى خةياَلــى دةداتــَى بة نــاوى جياجيــاوة هةر 
ــة نةســرييةوة بــؤ بارةطاكانــى تاوةكــوو موضــةى ثاســةوانى ســنور، نةســريية  ل
بــؤ ثَيشــمةرطة دورخــراوةكان و بــؤ خَيزانــى ئةوانــةى لــة شــةِرةكاندا كــوذراون، 
ــةى  ــش بةياننامةك ــة ثَي ــةى ك ــة دةرةكييان ــة دارايي ــةو كؤمةك ــةرةِراى ئ ــة س ئةم

ــت .. ــازار و تائَيســتاش وةريدةطرَي ئ
كةواتــة، بارزانــى ضاوةِروانــى ضــي دةكات )شــةِرَيكى ديكــة لةنَيــوان كــورد و 
عةرةبــدا(، لــة كاتَيكــدا دةســةاَلت لــة كوردســتان تةنيــا و تةنيــا دراوةتــة دةســت 
ــكات؟  ــى ب ــةوة وَيران ــى خةَلك ــتن و وةدةرنان ــةى كوش ــة رَيط ــوو ل ــؤى تاوةك خ
ــتةكانةوة  ــت و زانؤينيس ــة ئيمثرياليس ــة بازن ــةى ل ــةم ضاوةِروانييان ــت ئ ثَيدةضَي
ــن و  ــورد ببين ــى ك ــزى نةتةوةي ــى و يةكِري ــةن ئارامي ــةز ناك ــة ح ــت ك ثَيطوترابَي

ــت. ــدا شــاد بَي ــة عَيراق ــة ياســاييةكانى خــؤى ل ــة ماف ــت كــورد ب نايانةوَي
ــن”.  ــدا دةبينرَي ــة عَيراق ــا ل ــى تةني ــى: “ئامانجةكان ــةى بارزان ــى لَيدوانةك ــة ثَي ب
ئَيمــة هيــض طومانمــان لــةو راســتيية نىيــة كــة بارزانــى هيــض ئامانجَيكــى نىيــة ... 
ئامانــج ئــةو ئــاوات و ويســتة نةتةوةييانةيــة كــة ئةطــةر ئــةو هةيبووايــة دةبــوو 
بةشــةكانى ديكــةى كوردســتانيش لةبةرضــاو بطرَيــت كــة تائَيســتاش كــورد 
ــة  ــن، ب ــرؤظ بَيبةش ــى م ــةكان و مافةكان ــة نةتةوةيي ــادةترين ماف ــة س ــدا ل تيايان
ثَيضةوانــةى ئــةو ثارضةيــةى كوردســتانةوة كــة كةوتووةتــة نــاو كؤمــارى عَيــراق 
و كــورد مافــى نةتةوةيــى طــةورةى ثــَى دراوة و، لةرَيطةدايــة كــة لــة ضوارضَيــوةى 
ــؤ  ــى ب ــةى بارزان ــت، داوا جددييةك ــت بهَينَي ــى بةدةس ــدا ئؤتؤنؤم ــارى عَيراق كؤم
ئةمريــكا كــة بــة نــاوى “نةتــةوةى بضوكــى كــورد كــة لــة خةَلكانــى زوَلــم لَيكــراو 
و هــةذار ثَيكهاتــوون” بــؤ درَيذكردنــةوةى هاوكاريــي، ئامانــج لَيــى كةَلةكةكردنــى 
زياتــرى ثارةيــة لــة بانكةكانــى جيهــان بــؤ تَيركردنــى تةماحةكةيةتــى كــة كؤتايــى 

نايــةت ..
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ســةبارةت بــة “رةتكردنــةوةى ئــةو خؤماَليكردنــة لــة نــاكاوةى كــة لــة كَيَلطــة 
نةوتييةكانــى كةركــوك لــة مانطــى حوزةيرانــدا ئةنجامــدرا”، ناوبــراو بةَلَينــى داوة 
هةركاتَيــك دةســتى بةســةردا بطرَيــت - بــة هــاوكارى ئةمريــكا- بيطةِرَينَيتــةوة بــؤ 
كؤمثانيايةكــى ئةمريكــى، ئةمــةش شــتَيكى تــازة نىيــة ضونكــة دوذمنايةتييةكــةى 
شــتة  هةمــوو  بــؤ  و  كــورد  رزطاريخــوازى  بزوتنــةوةى  بــؤ  ناوبــراو 
ثَيشــكةوتنخوازةكان واى كــردووة ببَيتــة جمكــى ئــةو كؤمثانيــا ئيمثرياليســتانةى 
ــةر  ــوَىدا بةس ــذووى ن ــة مَي ــة ل ــةن ك ــةو نةهامةتييان ــةرةكى ئ ــؤكارى س ــة ه ك

ــوون. ــورددا هات ك
ســةبارةت بــة راطةيةنــراوى جةنطاوةرانــى ضيــاكان، رؤذنامةنوســةكة دةَلَيــت 
ــدى  ــة تون ــة بكــةرةكان .. كــورد ب ــن ل ــى ناوةِراســتدا يةكَيكي ــة خؤرهةاَلت ــة ل “ئَيم
دذى باَلوبوونــةوةى كاريطــةرى رووســياية .. ئــةوان بِرَيكــى زؤرى ســوثاى 
عَيــراق ناضــار دةكــةن كــة كات و ثــارة و ســةرضاوةيةكى زؤر لــة بةرزاييةكانــى 

ــكات”. ــةرف ب ــتاندا س كوردس
بزوتنةوةكــةى بارزانــى وةكــوو ثَيكهَينةرَيكــى خؤرهةاَلتــى ناوةِراســت، وةكــوو 
لةوةِرطايــةك بــؤ ئيمثرياليــزم و بةكرَيطيراوةكانــى، هةروةهــا ئــةو دوذمنايةتييــةى 
كــة بةرامبــةر بــة كاريطةريــى رووســيا هةيةتــى - كــة لــة كوردســتانى عَيراقيشــدا 
ــوو  ــة هةم ــراق ك ــوثاى عَي ــةى س ــةرنج و ثةرتكردن ــةو س ــة و- ئ ــى نىي بوون
وزةكانــى لــة شــةِرى براكوذيــدا ســةرف بــكات، هةمــوو ئــةم شــتانة ئــةوةن كــة 
ــى  ــى ئؤتؤنؤم ــت. بةديهَينان ــةوة دةيخوازَي ــةوة خَيَلةكييةك ــى لةثشــت بزوتن بارزان
ــدا  ــكى بارزاني ــة مَيش ــز ب ــتَيكة هةرطي ــراق ش ــؤ عَي ــيى ب ــورد و ديموكراس ــؤ ك ب
نايــةت. دةســتكةوتى لــةم جــؤرة بــة ثاِرانــةوة لــة ئةمريــكا كــة دوذمنــى خةَلــك و 

ــت .. ــة بةدةســت ناهَينرَي ــةوة رزطاريخوازةكان بزوتن
ــتةكان  ــتةكان و زايؤنيس ــى ئيمثرياليس ــطَيِر، ثيالن ــى شؤِرش ــى خةَلك كؤمةاَلن
و بةكرَيطيراوانــى دواكةوتووخوازيــى و هاوثةيمانــة دوذمنــكارةكان لــة دذى 
كؤمــارى عَيراقمــان يةكيــان طرتــووة بــؤ ئــةوةى حكومةتــة ثَيشــكةوتنخوازةكةى 
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نةتــةوة  كؤمثانيــا  رَيطــاى  لــة  خؤيــان  كاريطةريــى  و  رابماَلــن  عَيــراق 
ــتكةوتةكانى  ــة دةس ــامانةكانمان دةدزن و و ب ــة س ــةثَينن ك ــةوة بس قؤرخكارةكان
ــزة  ــوو هَي ــتة هةم ــة ثَيويس ــن، بؤي ــةرةب” ناِرةحةت ــورد و ع ــان “ك ــى عَيراقم طةل
ــان  ــة و خؤي ــةم ثيالنان ــرن دذى ئ ــةرةدا يةكبط ــةك ب ــة ي ــكةوتنخوازةكان ل ثَيش
رَيكبخــةن و ثةلــة بكــةن لــة دامةزراندنــى بةرةيةكــى نيشــتمانيى ثَيشــكةوتنخوازدا، 
راطةيةندراوةكــةى ئــازار وةك خــؤى جَيبةجــَى بكــةن، ئؤتؤنؤمــى بــة كوردســتانى 
عَيــراق ببةخشــن لــة رَيطــاى كؤمةاَلنــى خةَلكــى شؤِرشــطَيِرةوة نــةوةك لــة رَيــى 
ــوو  ــطَيِرةكان و هةم ــوَينة شؤِرش ــة دذى رَيوش ــةوة ك ــزة دواكةوتووخوازةك هَي

ــةكانة. ــةيى كَيش ــةرَيكى ريش ضارةس

ليذنةى ئامادةكاريى ثارتى شؤِرشطَيِرى كوردستان
          26ى حوزةيرانى 1973
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نهَيني
باَليؤزخانةي شاهانةي سويد

هؤبةي بةرذةوةندييةكاني بةريتانيا
بةغدا

بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

رؤذ: 28ي حوزةيراني 1973

بةِرَيز طراهام،
عَيراق -  كورد

1. هةنــدَي ورتــةورت لةبــارةي ناكؤكــي لةنَيــوان بةعــس و كوردةكانــدا 
لةئارادايــة.

2. راثؤرتــة ثضِرثضــِرةكان لةبــارةي شــةِرةكان لــة باكــوردا ماوةيةكــة دةطةنــة 
ــَي  ــاوا كات ــاي خؤرئ ــنبيريي ئةَلماني ــري رؤش ــاردا وةزي ــتي ئاي ــة ناوةِراس ــَي. ل ج
ــةي  ــاو ئابَلوق ــؤى لةن ــةوا خ ــرد، ئ ــفنةي دةك ــن س ــارؤضكةي عةي ــةرداني ش س
ــةرداني  ــي دا س ــت( هةوَل ــَي )كارتِراي ــةوةو، كات ــورددا بينيي ــداري ك ــا ضةك ثةنج
ــدا،  ــة 5ي حوزةيران ــدا ل ــتَيكي بارزطاني ــةي طةش ــة ميان ــكات ل ــوَين ب ــان ش هةم
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ئــةوا شــؤفَيرةكةي ئامؤذطاريــي كــرد كــة ئــةو كارة نــةكات و ثَيــي طوتبــوو: بــؤ 
ــارةكان. ــي ش ــة نزيك ــةك هَينراوةت ــك ض ــي خةَل يارمةتيدان

ــة  ــط ب ــدا دوو فِرؤكــةي مي ــة رؤذى 20ي حوزةيران ــت ل ــةوة دةكرَي ــاس ل 3. ب
.)Sinle( ــة نزيــك ســنَلَي ــك ل ــة ســةر طوندَي ــم هَيرشــيان كردؤت ناثاَل

4. ديــارة جةنــةراَل بارزانــي ضاوثَيكةوتنَيكــي ئةنجامــداوة لةطــةَل ثةيامنَيرَيكــي 
ــةِرَيكي  ــاني ش ــة هةَلطيرس ــي ل ــدا باس ــة تياي ــدةوة، ك ــاوي هؤطالن ــدا بةن ئةمريكي
ديكــة كــردووة لةنَيــوان كــورد و بةعســدا و، بانطَيشــتي ئةمريكييةكانــي كــردووة 
كــة يارمةتــي كــورد بــدةن و ئةطــةر ثَيويســتي كــرد يارمةتييةكــة بــا لــة رَيطــةي 

ــران و ئيســرائيلةوة بَيــت. ئَي

5. تــا ئَيســتا بةعــس بــة هَيواشــيى بةرامبــةر بــةم هَيرشــة يةكاليةنةيــة 
كاردانــةوةي نوانــدووة. حزبــي شؤِرشــطَيِراني كــورد )كــة نةيــاري ثدكــة( 
راطةيةنراوَيكيــان بــآو كردؤتــةوة كــة وتارةكــةي هؤطالنــد رةت دةكاتــةوة 
و، ئةلســةورة ئــةو وتــارةي بــة زمانــي عةرةبــي بــآو كردؤتــةوة و داواي 

رونكردنــةوةي لــة بارزانــي كــردووة.

)تــا ئَيســتا لــة ئةلتةئاخيــدا كــة رؤذنامــةي ثدكــة، هيــض كاردانةوةيــةك نةبــووة، 
بــةآلم لــة ســةروتارَيكي ثِرلةكينــةدا كــة لةبــارةي ســةردانةكةي ســةرؤك بةكــر 
بــؤ بولطاريــا و ثؤَلةنــدا بآوكراوةتــةوة ثَيشــنياري ئــةوةي تَيــدا هاتــووة كــة دةبــو 

تيمةكــةي ســةرؤك لــة عــةرةب و كــورد ثَيــك بهاتبايــة.(

دَلسؤزي هةميشةييت،
               ئاي. مةككلؤني
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وةرطَيِراني ئةلتةئاخي رؤذى 1ي تةموزي 1973
ِروونكردنةوةيةك بؤ راي طشتي عَيراق و عةرةب

سةبارةت بة لَيدوانَيك كة دراوةتة ثاَل سةيد ئةلبارزاني

ســةرضاوةيةكي رَيطةثَيــدراو لــة مةكتةبــي سياســيي ثارتــي ديموكراتــي 
كــوردةوة ئــةم لَيدوانــةي بــة رؤذنامةكةمــان راطةيانــد:

رؤذنامــةي ئةمريــكان هَيراَلــد تريبيــون، لــة ذمــارةي رؤذى 22ي حوزةيرانــي 
ــي  ــي ديموكرات ــةرؤكي ثارت ــي، س ــةيد ئةلبارزان ــاوي س ــي بةن 1973 دا لَيدوانَيك

ــةوة. ــآلو كردؤت ــةوة ب ــدي ثةيامنَيريي ــم هؤطآلن ــةن جي ــةوة لةالي كوردمان

ــذةي  ــةو وتووَي ــة ئ ــن ك ــة رايدةطةيةني ــتييةكان، ئَيم ــةوةي راس ــؤ ِروونكردن ب
ــةي  ــة رَيكةوتنةك ــووة ب ــةبارةت ب ــووة س ــراودا هةب ــري ناوب ــةَل ثةيامنَي ــة لةط ك
لةبــةردةم  لةمثةِرانــةي  ئــةو  راددةي جَيبةجَيكردنةكــةي، هةروةهــا  و  ئــازار 
ــة و  ــةو كَيش ــراق و ئ ــة عَي ــان ل ــي كوردم ــي طةل ــةدان، بارودؤخ جَيبةجَيكردنةك
ــة  ــاس ل ــا ب ــرا، هةروةه ــاس ك ــن ب ــوةى دةناَلَين ــييانةي ثَي ــي و بَيبةش دواكةوتوي
ثَيويســتبووني كوردســتان بــة ثةرةثَيــدان و بةرزكردنــةوةي ســتانداردي كلتــوري 

ــرا. ــي ك ــي هاووآلتييان ــنبيريي و كؤمةآليةتي رؤش

ئــةو بابةتانــةي ديكــةي لــة لَيدوانةكــةدا هاتــووة و دراوةتــة ثــاَل ســةيد 
ئةلبارزانــي، هةرطيــز باســيان لَيــوة نةكــراوة.

ــة  ــي ل ــي بارزان ــة بؤضوونةكان ــةن ك ــَي بط ــةوة ت ــووان ل ــن هةم ئومَيدةواري
ــةي  ــة برايانةك ــة ثةيوةنديي ــةبارةت ب ــووة س ــتطؤيانة ب ــردودا روون و راس راب
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نَيــوان عــةرةب و كــورد و، هةروةهــاش دةمَينَيتــةوة، هةروةهــا هةوَلةكانــي 
ناوبــراو لةثَينــاو تؤكمةكردنــي برايةتــي نَيــوان ئــةو دوو نةتةوةيــة لةســةر بنةمــاي 
ددانثيانانــي مافــة نةتةوةييةكانــي طةلــي كوردمــان لةضوارضَيــوةي يةكَيتيــي 

ــت. ــةردةوام دةبَي ــمانييدا ب نيش

ــي،  ــةيد ئةلبارزان ــة س ــي لةمجــؤرة ب ــى لَيدوان ــة خســتنة ثاَل ــة ك ــان واي بِروام
ئــةوا كار ناكاتــة ســةر ئــةو هةوَلــة راســتطؤيانةيةي كــة لــة ثَينــاو جَيبةجَيكردنــي 
رَيكةوتنةكــةي ئــازار و، ثتةوكردنــي يةكَيتيــي نيشــتمانيي و، بةهَيزكردنــي برايةتــي 

راســتةقينة لةنَيــوان عــةرةب و كــورد و كةمــة نةتةوةييةكانــي تــردا دةيــدات.
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باَليؤزخانةي شاهانةي سويد
هؤبةي بةرذةوةندييةكاني بةريتانيا

بةغدا

بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

رؤذ: 2ي تةموزي 1973

بةِرَيز طراهام،
عَيراق – كورد

ــي  ــةي ئةلتةئاخ ــم، رؤذنام ــةى رؤذى 28ي حوزةيران ــة نامةك ــةبارةت ب 1. س
ثارتــي ديموكراتــي كوردســتان لَيدوانــي لةســةر وتارَيكــي هؤطالنــد داوة بــةوةي 

ــة بارزانــي. ــة باســكردنة ل كــة زؤرَيــك لــة ناوةِرؤكةكــةي بةهةَل

ــت  ــة دةتوانرَي ــة ك ــتة طرنطةك ــراوة. رس ــض ك ــة هاوثَي ــةواوي وةرطَيِرانةك 2. ت
ــت  ــَي بكرَي ــاذةي ث ــكا ئام ــي ئةمري ــؤ كؤمةك ــي ب ــةي بارزان ــو داواكارييةك وةك
ــة راطةيةندراوةكــةدا  ــةي ديكــة كــة ل ــةو بابةتان ــت “ســةبارةت ب ــة كــة دةَلَي ئةمةي

ــراوة”. ــوة نةك ــيان لَي ــز باس ــي، هةرطي ــةيد ئةلبارزان ــاَل س ــة ث ــةن و دراونةت ه
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ــي  ــة: بارزان ــردووة ك ــان ك ــنياري ئةوةي ــرة ثَيش ــكار لَي ــةك دوو ديثلؤمات 3. ي
ــردو،  ــاَلي راب ــة س ــةراورد ب ــة ب ــة ب ــر و رةنط ــي ثي ــة ثياوَيك ــتادا بؤت ــة ئَيس ل

سياســةتمةدارَيكي ئةوةنــدة جَيــي متمانــة و شــارةزا نةبَيــت.

دَلسؤزي هةميشةييت،
               ئاي. مةككلؤني

كؤتايي

وَينةيةك بؤ: بةِرَيز تاران
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جي ثي ئَيس 150
بةثةلة

سي ئةى تي ئةى
لة تارانةوة 0210002

نهَيني
بةثةلة: بؤ وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز ذمارة 552 ي 2ي تةموزي 1973

راثؤرتتان ذمارة 333: ناوخؤي عَيراق

1. راثؤرتــة رؤذنامةييــةكان لةبــارةي شــةِري ضِروثــِري نَيــوان كــورد و 
عَيراقييــةكان لــة باشــترين حاَلةتــدا زيادةِرةوييةكــي زؤري تَيدايــة و لــة خراثتريــن 
حاَلةتيشــدا هةَلــة و دروســتكراوة. ئَيمــة دةزانيــن كــة رؤذنامــة ئَيرانييــةكان ثَييــان 
طوتــراوة كــة ئــةم شــتانة دروســت بكــةن، بــةآلم بــة روونــي نازانيــن هــؤكاري 
ــة  ــن ك ــَي بطةيةن ــةكان ت ــة عَيراقيي ــت ك ــةوةي بَي ــؤ ئ ــة ب ــة. رةنط ــةم كارة ضىي ئ
كارتــي كــورد هَيشــتا لــة دةســتي ئةماندايــة، ئةمــةش لةثَينــاو بةهَيزكردنــي ثَيطــةي 

ــراق. ــةَل عَي ــدا لةط ــة دانوســتانةكاني داهاتويان ــران ل ــي ئَي مامةَلةكردن

2. لــة وةآلمي ثرســياري رؤذنامةكانــدا هَيَلَيكــي بَياليةنمان طرتــووة و طوتومانة 
كــة هيــض بةَلطةيةكمــان لــةال نىيــة كــة بَلَييــن: شــةِرةكة لــة كاتــي ئاســايي زياتــر 
ــدا  ــي حكومةت ــوان كــورد و هَيزةكان ــةوَي شــةِر لةنَي ــرةو ل ــووة!، جــار جــارة لَي ب

رودةدةن.
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ــة  ــةوةن ك ــي كودةتايةك ــارةي هةوَل ــةكان لةب ــِرؤي رؤذنام ــَيتي ئةم 3.  مانش
ــة  ــةم راثؤرتان ــة ئ ــت ك ــة ئاشــكرا دةردةكةوَي ــةآلم ب ــام دراوة ب ــراق ئةنج ــة عَي ل
ــةوةن و  ــة بةيروت ــةوان ل ــةوة. ئ ــي ئَيرانييةكان ــر كاريطةري ــة ذَي ــض نةكةوتونةت هي

ــةوة. ــة دةهَينن ــة بةَلط ــراق ب ــي عَي ــدراوة فةرمييةكان راطةيةن

ئَيلينطوؤرت
دؤسيةكان
med
PUSD
مستةر ثارسنز
مستةر رؤز
بةشي هةواَل
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نهَيني
باَليؤزخانةي شاهانةي سويد

هؤبةي بةرذةوةندييةكاني بريتانيا
بةغدا

بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

رؤذ: 6ي تشريني يةكةمي 1973

بةِرَيز طراهام،
ئؤتؤنؤمي بؤ كورد

ثَيدانــي ئؤتؤنؤمــي بــة كــورد لــة 11ي ئــازاري 1970دا بــة ســةختترين 
ــدا  ــة بةغ ــس ل ــي بةع ــتادا حكومةت ــة ئَيس ــة ل ــت ك ــة دادةنرَي ــن كَيش و طرنطتري
ــة  ــة ل ــةوة. ثوختةيةكــي زؤر باشــي هةَلوَيســتي هــةردو اليةنةك ــةِروي دةبَيت روب
ــآلو  ــي 1973دا ب ــة رؤذى 14ي ئةيلول ــي”دا ل ــي عةرةب ــراوةى “جيهان ــاو باَلوك ن
ــةم. ــض دةك ــخةيةك هاوثَي ــة، نوس ــانكردني ئاماذةثَيكراوةك ــؤ ئاس ــةوة. ب كراوةت

ــي  ــةت رةشنوس ــة حكوم ــَي دةكات ك ــت ث ــوَينةوة دةس ــةو ش ــة ل 2. وتارةك
ثالنــي ئؤتؤنؤمييةكــةي ثدكــي رةت كردؤتــةوة لةســةر ئــةو بنةمايــةي كــة 
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كــوردةكان خوازيــار بــون ياســا ثَيشــنياركراوةكاني خؤيان لــة ناوضةكانــى خؤيان 
دا كارثَيكــراو بــن، ئةطةرضــى لةطــةَل ياســاكاني وآلتــدا ناكــؤك بــن. بةدَلنياييــةوة 
بةطشــتى حزبــي بةعــس هةمــو جــؤرة ثَيشــنيارَيك رةت دةكاتــةوة كــة كــوردةكان 
بخاتــة ثايةيةكــى بةرزتــرةوة ياخــود لــة ئاســتَيكدابن كــة لــة دةرةوةي دةســةاَلتى 

ــةوة بــن. دةوَلةتــي عَيراقيي

ــة ئةنجومةنــي طــةل  ــةت”ي ل 3. بةدَلنياييــةوة ثدكيــش “بةشــدارييكردني بةِرواَل
و بــةرةي نةتةوةييــدا رةتكردؤتــةوة و بــةو دةرفةتانــة قايــل نيــن كــة لــة رَيطــةي 
ــة  ــة: بةشــدارييكردن ل ــان واي ــان. ثَيي ــة بةردةمي ــةوة خراوةت ــي وةزيران ئةنجومةن
دامــةزراوةي لةمجــؤرةدا دةرفةتَيكــة بــؤ بةعــس كــة كؤدةنطــي و ثشــتيوانيي زياتر 
ــة  ــةوة قس ــي هَيزيي ــة خاَل ــدك ل ــت. ث ــت بهَينَي ــؤى بةدةس ــةتةكاني خ ــؤ سياس ب
ــدا  ــاو وآلت ــة ن ــد ناوضةيةكــي شــاخاوييان ل ــةو رووةوة كــة هَيشــتا ضةن دةكات، ل

ــَي هةَلبطــرن. ــت دةســتي ل بةدةســتةوةية و ثَيناضَي

4. بــةآلم لــةوةدا كــة حكوومةتــى بةعســيش دةستثَيشــخةريي و ثــارةي 
ــةوة،  ــدك رةت كراوةت ــةي ث ــة بةرنامةك ــتا ك ــزة. ئَيس ــةوا بةهَي ــتةوةية ئ بةدةس
وتــةي “كاربةدةســتَيكي بــاآلي عَيراقــي” وةرطيــراوة كــة دةَلَيــت “ئَيمــة بةرنامةكــةي 
خؤمــان ئامــادة دةكةيــن” و ئةطــةر ثَيويســتيش بــكات “لــةو شــوَينانةي لــة 
ــي ئَيمــةدان ثيــادةي دةكةيــن. ئةطــةر هةنــدَي ناوضــة ياخــي بــون، ئــةوا  كؤنترؤَل
جَلةويــان دةكةيــن و دةيانهَينينــةوة ذَيــر كؤنترؤَلــي دةوَلــةت.” ئــةم لَيدوانــة تونــدة 

ــةربازييدا. ــةى س ــة مامةَل ــدارييكردن ل ــؤ بةش ــات ب ــوثا دةردةخ ــي س ئامادةي

ــت،  5. ثَيدانــي ثشــكى زياتــر بــؤ كــورد زيــان بــة حكومةتــي ناوةنــد دةطةيةنَي
لــةو رووةوة كــة تــا ئَيســتا رَيطةيــان داوة زؤرَيك لــة بةندةكاني مانيفَيســتؤي 11ي 
ــةو  ــةوة، ئ ــدا دةطوترَيت ــة قوتابخانةكان ــت. زمانــي كــوردي ل ــازار جَيبةجــَي بكرَي ئ
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خَيزانانــةي نةهامةتيــان بةدةســت شــةِرةكةوة ضةشــتووة نيشــتةجَي كراونةتــةوة 
و قةرةبووشــيان ثــَى دراوةتــةوة و، لــة ناوضــة كوردييةكانــدا كاربةدةســتي كــورد 
دامةزرَينــراون. رةنطــة ئــةم هةنطاوانــة و لةطةَليــدا ثَيدانــي دةرفــةت بــة ثــدك كــة 
لــة حكومةتــي ناوةنديــدا بةشــداري بــكات الوازبونــي ثةيوةندييةكانــي نَيــوان باَلــي 
مةدةنــي و باَلــي ســةربازيي حزبــي بةعســي لــَي كةوتبَيتــةوة، و هةروةهــا واي لــة 

كــورد كردبَيــت متمانــةي بةخــؤى زياتــر بَيــت و كةمتــر هاوكاريــي بــكات.

ــة  ــةوا رةنط ــييةوة، ئ ــة مةترس ــس بكةوَيت ــي بةع ــي حزب ــةر يةكثارضةي 6. ئةط
بةعــس بةرنامــةي تايبةتــى خــؤى دابِرَيذَيــت و ثيــادةي بــكات و، طوَي بــةوة نةدات 
كــوردةكان لــةو ناوضانــةي بةدةســتيانةوةية ثَيــي نــاِرازي دةبــن. ئةطــةرى زؤرة 
11ي ئــازاري 1974 ئةنجامَيكــي لةمجــؤرةي لــَي بكةوَيتــةوة. واتــة ئؤتؤنؤمييــةك 
ــن،  ــل ب ــي قاي ــة مةرجةكان ــت كــة بةعــس ب ــادة بكرَي ــرَي و ثي ــؤ كــورد رابطةيةن ب
ــةآلي  ــاخاوييةكانى ق ــة ش ــؤ ناوض ــةوة ب ــش بطةِرَين ــي و ثدكي ــدا بارزان لةكاتَيك

ــةوَي ببةســترَينةوة. ــان و ل قايمي

دَلسؤزي هةميشةييت
               ئاي. مةككلؤني
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ME/4431/A/24

وتووَيذ لةبارةي كورداني عَيراقةوة
ئاذانسي ناوخؤي بةغدا

)أ( 05:20 طرينيض لة رؤذى 18ي تشريني يةكةمي 1973
)ب( 05:30 طرينيض لة رؤذى 19ي تشريني يةكةمي 1973

دةقي راثؤرتةكة:
دوَينَي كاتذمَير 19:00 لة بارةطاي ئةنجومةني نيشتماني، بةمةبةستي وتووَيذكردن 
بةشداري  بة  كؤبونةوةكة  رَيكخرا.  كؤبونةوةيةك  كوردستان،  ئؤتؤنؤمي  لةبارةي 
كؤمةَلَيك كةسايةتيي سةربةخؤي كوردي عَيراق بوو كة ئةنجومةني هةرَيمي حزبي 
هةظاَل سةدام  و  خاياند  كاتذمَيري  كؤبونةوةكة ضوار  كردبوون.  بانطَيشتي  بةعس 
حسَين جَيطري سكرتَيري ئةنجومةني هةرَيمي حزبي بةعس و هةظاآلني ئةنجومةني 
هةرَيم: “نةعم حةديد و تايح عةبدولكةريم و، هةظاآلن ئةنداماني سةركردايةتي لقي 
ئةندامي  كة  ناِروونة(  )ناوةكة  ئةلجةليل  غانم  هةظاَل  كرد.  تَيدا  بةشدارييان  بةغدا” 
سةرؤكي  جَيطري  نوسينطةي  طشتي  بةِرَيوةبةري  و  بةغدا  لقي  سةركردايةتي 

ئةنجومةني سةركردايةتيي شؤِرشة، سةرثةرشتي كرد.

ــةركراوةكة  ــذ لةس ــة وتووَي ــي بةرنام ــة رةشنووس ــة ك ــي وةبيرهَينانةوةي جَي
ــةر  ــذي لةس ــتمانييةوة وتووَي ــي و نيش ــةرةي نةتةوةي ــاآلي ب ــةي ب ــةن ليذن لةالي
دةكرَيــت بةمةبةســتي طةيشــتن بــة شــَيوازَيك كــة دواتــر بخرَيتــة بــةردةم 

ــدك دا. ــةَل ث ــردن لةط وتووَيذك
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ئةمــة ضوارةميــن كؤبوونةوةيــة كــة ئةنجومةنــي هةرَيمــي حزبــي بةعــس داواي 
ــي  ــاي ئؤتؤنؤم ــي ياس ــةر رةشنووس ــردن لةس ــتي وتووَيذك ــردووة بةمةبةس ك
ــة  كوردســتان. ثَيشــتر ســَي كؤبونــةوة ئةنجــام دراوة كــة بيرءبؤضونــي زياتــر ل
200 كةســايةتي ســةربةخؤي ناوخؤيــي و دةرةكيــي لةســةر وةرطيــراوة. ئةمِرؤش 
ــت.  ــام دةدرَي ــة ئةنج ــي ديك ــتماني، كؤبونةوةيةك ــي نيش ــاي ئةنجومةن ــة بارةط ل
ــورييةكان  ــان و ئاش ــايةتيية توركم ــداريي كةس ــة بةش ــِرؤ ب ــةي ئةم كؤبونةوةك
ئةنجــام دةدرَيــت و مةبةســت لَيــي وتووَيذكردنــة لةســةر بةرنامــةي ئاماذةثَيكراو.

)ب( دةقي راثؤرتي دةستثَيكردن لةاليةن سةدام حسَينةوة:
سةدام حسَين كة جَيطري سةرؤكي ئةنجومةني سةركردايةتي شؤِرش و جَيطري 
ئةوة حساباتَيكي  طوتوويةتي:  بةعسة  حزبي  ئةنجومةني سةركردايةتي  سكرتَيري 
لَيدوانة لة ميانةي  كؤنة كة دةَلَيت عَيراق يةكة و نةتةوةكةشي يةك نةتةوةية. ئةم 
ئةو وتارةيدا بوو كة ئاراستةي كؤبونةوةيةكي دوَينَي شةوي بارةطاي ئةنجومةني 
برا  بؤ  ئؤتؤنؤمي  بةرنامةي  لةسةر  وتووَيذكردن  بةمةبةستي  كة  كرد  نيشتماني 
كوردةكانمان ئةنجام درا بوو. كؤبوونةوةكة لةاليةن سةركردايةتي هةرَيمي حزبي 
بةعسةوة داوا كرابو و هةريةك لة نةعيم حةداد ئةندامي ئةنجومةني سةركردايةتي 
كةسايةتي   200 لة  زياتر  و  بةغدا  لقي  سةركردايةتي  ئةندامَيكي  ضةند  و  شؤِرش 

توركمان و ئاشوريي نيشتمانثةروةر بةشدارييان تَيدا كرد.
ســةدام حســَين لــة وتارةكةيــدا جةختــي لــةوة كــردةوة كــة وتووَيــذة 
كراوةكةمــان لةبــارةي بةرنامــةي ئؤتؤنؤمــي بــؤ طةلــي كــورد بةرئةنجامــي ئــةم 
ــة  ــةوة هةي ــة هةمــوو عَيراقييةكان ــدي ب ــة. ئةمــة بةرنامةيةكــة كــة ثةيوةن ضةمكةي
بةبــَي هةآلوَيركــردن و يةكَيكــة لــةو رَيكارانــةي كــة يةكَيتيــي نيشــتمانيي بةهَيزتــر 
ــؤ هةمــوو  ــة ب ــووة باشــترةية ك ــةو داهات ــي ئ ــي بةديهَينان ــش لَي دةكات و ئامانجي

ــن. ــى دةخوازي طةلةكةمان
حســَين ِروونــي كــردةوة: هةمــوو هاووآلتييــةك، ســةر بــة هــةر نةتةوةيــةك 
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بَيــت، كــة ئامانجــي يةكةمــي رَيزطرتــن نةبَيــت لــة براكانــي تــري لــة نةتةوةكانــي 
تــر، ئــةو كةســة ناتوانَيــت خزمةتــي ئــةم طةلــة بــكات و دواجــار زيانَيكــي طــةورة 
بــة طةلةكــةي و نيشــتمانةكةي دةطةيةنَيــت. حســَين بةشــداريية راســتطؤييانة 
ــد.  ــةرز نرخان ــة ب ــةي ئؤتؤنؤمييةك ــة بةرنام ــردن ل ــؤ وتووَيذك ــةي ب نةتةوةييةك
ناوبــراو رايطةيانــد: ئــةم كؤبوونةوانــة نــةك تةنيــا زامنــي ئــةوة دةكات باشــترين 
ــةي  ــؤ بةرنام ــا ب ــتمانيي و هةروةه ــي نيش ــج و يةكَيتي ــا و ئامان ــؤ بةه ــكار ب رَي
ــة  ــةي متمان ــو ِرةط و ِريش ــن، بةَلك ــان هةَلبذَيري ــي كوردم ــةي طةل ئؤتؤنؤمييةك
ــةوة  ــر دةكات ــي قوَلت ــي و برايةتي ــي و يةكَيتي ــز دةكات، يةكِريزي ــدا بةهَي لةنَيوانمان
ــة  ــاراوة ك ــة ئ ــت دةهَينَيت ــت و زؤر ش ــةكان ناهَيَلَي ــة حزبايةتيي و درز و جياوازيي

ــتمان دةكات. ــي نيش ــة بةرذةوةندييةكان ــةت ب خزم
ســةدام حســَين لةجياتــي ئةنجومةنــي هةرَيميي حزبــي بةعس سوثاســطوزاريي 
خــؤى بــؤ هةمــوو بةشــداراني وتووَيذةكــة دوثــات كــردةوة و، بــةوة كؤتــاي بــة 
وتارةكــةي هَينــا كــة متمانةيةكــي بةهَيــز و طةشــبينييةكي طــةورةي بــة داهاتويةكي 
ثرشــنطدار هةيــة. ناوبــراو طوتــي: ئَيمــة هةموومــان ســةربازي وةفــاداري 

ــن. ــي هةموواني بةرذةوةندييةكان
بةشداراني كؤبونةوةكةي دوَينَي كة زياتر لة سَي كاتذمَيري خاياند، ئةو بةشداريية 
مةزنةيان بةرز نرخاند كة شؤِرشي عَيراق لة جةنطي ضارةنوسدا ثَيشكةشي كردووة 
لة سةرضاوة نةوتييةكانماندا  ئيمثرياليزم  لة سِرينةوةي دوايةمين بةرذةوةنديي  و 
سوثا  تةواوي  بةشداريي  لة  باسيان  ثَيزانينةوة  بة  هةروةها  و،  دةبينَيتةوة  خؤي 

قارةمانةكةي عَيراقيةكان لة جةنطي دذي دوذمني زايؤنيستدا كرد.
جَيطــةي بةبيرهَينانةوةيــة كــة كؤبونةوةكــةي دوَينــَي، ثَينجةميــن كؤبوونــةوةي 
ئــةو زنجيــرة كؤبوونةوانةيــة كــة بةمةبةســتي وتووَيذكــردن لةســةر رةشنوســي 
ــةردةم  ــة ب ــةو رةشنوســة دةخرَيت ــر ئ بةرنامــةي ئؤتؤنؤمــي دةبةســترَيت و دوات
ليذنــةي بــاآلي بــةرةي نةتةوةيــي و نيشــتمانيي و، دواجــار رَيكارةكــة لةطــةَل ثدك 

طفتوطــؤي لةســةر دةكرَيــت.
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نهَيني
باَليؤزخانةي شاهانةي سويد

هؤبةي بةرذةوةندييةكاني بريتانيا
بةغدا

بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

رؤذ: 20ي تشريني يةكةمي 1973

بةِرَيز طراهام،
عَيراق- كورد

ســةرةِراي شــةِر لــة نــاو خؤرهةآلتــي ناوةِراســت، ئــةوا لــة بةغــداش هةوَلةكان 
بةردةوامــن بــؤ ئــةوةي لــة مانطــي ئــازاري داهاتــوودا بناغةيــةك بــؤ ئؤتؤنؤمــي 

كــوردان بدؤزنــةوة.

2. لــة رؤذانــي 17 و 18ي تشــريني يةكةمــدا، ســةدام حســَين كؤبونةوةيةكــي 
ئةنجامــدا لةطــةَل “اليةنــة جَيــى بايةخــة” ثاَلَيوراوةكانــدا. لــة رؤذى 17ي تشــريني 
يةكةمــدا نزيكــةي 200 نوَينــةري كــورد بــؤ ئةنجومةنــي نيشــتماني بانــط كــران، 
و لــة رؤذى 18ي تشــريني يةكةمــدا هةمــان ذمــارة لــة ئاشــوري و توركمانــةكان 
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ــةي  ــةوان رؤذنام ــش ئ ــةآلم ثَي ــراوة، ب ــةوةكان نةزان ــي كؤبون ــران. ئةنجام بانطك
ــن، و  ــةر ني ــدارةكان نوَين ــة بةش ــرد ك ــةوةي دةك ــكاآلي ئ ــدك س ــي” ث “ئةلتةئاخ

ــراون. ــة ليســتةكةدا دةرهَين ــةكان ل ــة كةســايةتيية خــاوةن كاريطةريي ــك ل زؤرَي

3. ئةلتةئاخــي لــة رؤذى 16ي تشــريني يةكةمــدا شــَيوازي نوســخةي ِروانينــى 
ــةالي  ــةم دةســتورة ب ــت ئ ــردةوة. دةبَي ــآلو ك ــارةى كوردســتانةوة ب ــة ب ــي ل ثدك
حكومةتــةوة قبوَلنةكــراو بَيــت ضونكــة داواي جَيطرَيكــي ســةرؤك كؤمــاري 
كــورد دةكات كــة لةاليــةن ئةنجومةنــي ياســاداناني هةرَيمييــةوة لةطــةَل دادطــاي 
بــاآلي دةســتورييدا هةَلبذَيردرَيــت، كــة ئةندامةكانيــان بةيةكســاني لــة ئةندامانــي 
حكومةتــة هةرَيمييةكــة و حكومةتــي ناوةنــدي ثَيــك هاتبَيــت. مــن دةقى ســةرةتايى 

ــِرم و هاوثَيضــى دةكــةم. وةردةطَي

4. ثَيشــهاتةكاني ديكــة ســةبارةت بــة كــورد لــةم ضةنــد هةفتةيــةي رابــردودا 
بريتيــن لــة دانانــي كوردَيــك كــة موحســين دزةييــة وةك وةزيــري كار و 
نيشــتةجَيكردن. ئــةو لــة ســاَلى 1969دا بــؤ ماوةيةكــي كــةم وةزيــري ثةرةثَيدانــي 
ــة  ــوزي 1969دا الدرا. ل ــي تةم ــة وةزارييةكان ــة طؤِرانكاريي ــةآلم ل ــوو، ب ــور ب باك
ســاَلى 1970دا وةكــو باَليــؤزي عَيــراق لــة ضيكؤســلؤظاكيا دةستنيشــان كــرا و لــة 

ــةدا. ــؤ كةن ــترايةوة ب ــاَلى 1972دا طواس س

5. هةروةهــا راثؤرتــي بــةردةوام هــةن لةبــارةي ثَيكدادنــي ضةكــداري لةنَيــوان 
كــورد و ئاشــورييةكان لــة ســنجار و دهــؤك.

دَلسؤزي هةميشةييت،
              ئاي. مةككلؤني
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نهَيني
باَليؤزخانةي شاهانةي سويد

هؤبةي بةرذةوةندييةكاني بريتانيا
بةغدا

بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

راثؤرتمان: 2/1
رؤذ: 20ي تشريني دووةمي 1973

بةِرَيز طراهام،
عَيراق: كورد

لــة رؤذنامــةي )رَيطــاي طــةل(ي شــيوعييةكاندا لــة رؤذى 11ي تشــريني دووةم 
ــان  ــدك فةرمانَيكي ــي ث ــزة ضةكدارةكان ــي هَي ــة فةرماندةي ــراوة ك ــةوة ك ــاس ل ب
ــةكان  ــي راثؤرت ــن. بةثَي ــةن و بيانبةزَين ــةك بك ــيوعييةكان ض ــة ش ــردووة ك دةرك
ــيوعييةكان و  ــة ش ــةوة ك ــارانة كؤبوونةت ــةو ش ــك ئ ــورد لةنزي ــى ك ضةكدارةكان
ــن. كــوردةكان تــؤث و هاوةنيــان ثَييــة. رؤذنامةكــة ذمــارةي  ثشــتيوانةكانياني لَي
كوردةكانــي لــة شــاري دةربةنديخــان بــة 2500 ضةكــدار خةمآلنــدووة كــة ضــوار 
ــة  ــا، حةم ــاح ئاغ ــي: فةت ــةن بةناوةكان ــةركردايةتييان دةك ــورد س ــةربازي ك س
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ــةوزاد. ــوالزم ن ــداوي و م شــةمَيران، ســاَلح بي

2. لةكاتــي كؤبونةوةكانــي نَيــوان بةعــس و كوردةكانــةوة لــة ناوةِراســتي 
مانطــي تشــريني يةكةمــدا، لــة ناوضةكــة هيــض شــتَيك نةبيســتراوة لةبــارةي 
ــة 11ي  ــورد ل ــي ك ــؤ ئؤتؤنؤم ــة ب ــةو دةســتورة ثةســةندكراوةي ك كَيشــةكاني ئ
ئــازاري 1974دا راطةيةنــراوة. حزبــي بةعــس ثَيشــنيارةكةيان ئاشــكرا نةكــردووة.

3. بةدَلنياييــةوة، ثَيشــنيارة دورودرَيذةكــةي كــوردم لةبةردةســتداية، هــةروةك 
ضــؤن لةطــةَل نامةكــةي رؤذى 20ي تشــريني يةكةممــدا هاوثَيــض كــراوة.

دَلسؤزي هةميشةييت،
              ئاي. مةككلؤني
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بةِرَيز جي. ئَيس بَيرتن
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
لةندةن

راثؤرتمان: 2/1
رؤذ: 5ي كانوني يةكةمي 1973

بةِرَيز طراهام،
كورد و شيوعييةكان:

ثدك و حزبي شيوعي رَيك كةوتوون كة بة دانوستان جياوازييةكانيان ضارة بكةن. 
لة رؤذى 20ي تشريني  نوسخةيةك لةو راطةيةنراوة هاوبةشة هاوثَيض دةكةم كة 
دووةمدا بآلويان كردؤتةوة و تيايدا رَيككةوتون كة كار بكةن بؤ “بةرةوثَيشبردني 
نَيوانيان  ثةيوةندييةكاني  “ثتةوكردني  بؤ  هةروةها  و  لةداهاتودا”  ثةيوةندييةكانيان 

.”ASBP لةطةَل هَيزة نةتةوةييةكاني ديكة، بةتايبةتي

ئاشتةوايية سةختة ضؤن  ئةم  لةبارةى ئةوةى  نية  لةال  هيض زانيارييةكي ديكةم 
هَينراوةتة كايةوة ياخود تاضةند هيواي بةردةوامبوني هةية. كةشوهةوا بؤ شةِركردن 
لة ضياكاندا بةرةو ساردبون دةضَيت. هةرضةندة هيض ئاماذةيةك بؤ بةشدارييكردني 
سوثا لةبةردةستدا نىية، بةآلم لةوانةية خراثيي كةشوهةوا و طوشاري سةربازي 
هةردوالي ناضار كردبَيت كة لةطةَل بةردةوامبوني ناكؤكيية راستةقينةكةياندا، قايل 

بن بةوةي ماوةيةك لة ئاشتيدا بن.
ئاي. مةككلؤني
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نهَينى*
ذمارة 245/3
مستةر ويةر

سَير ئةى. دةف

عَيراق و كوردةكان
1. لةثــاش طةِرانــةوةى مســتةر ئَيناَلــس لــة مانطــى تشــرينى دووةمــدا لــة عَيراق 
و دواى كؤبوونةوةكــةى، ســَير ئــةى. دةف داواى لــَى كــردم لــةوة دَلنياببمــةوة كــة 
ئايــا هيــض ضاالكييةكــى IRD هةبــووة كــة بــة هةرشــَيوةيةك بَيــت بووبَيتــة هــؤى 
ــار  ــةكان تؤمةتب ــوردة ياخىي ــة ثشــتيوانيكردنى ك ــا ب ــراق بريتاني ــة عَي ــةوةى ك ئ

بــكات يــان نــا.

IRD .2 ثَيــى طوتيــن: كــة بابةتةكانيــان لــة ســاَلى 1974دا تةنيــا لــة ســَى بابةتــدا 
ســنورداربووة لةبــارةى ثالنةكانــى يةكَيتــى ســؤظَيت بــؤ حزبــى شــيوعى عَيراقــى 
ــواز  ــى نةتةوةخ ــاو ِرةوت ــت لةن ــان بهَينَي ــةك بةكاري ــوو رَيطةي ــة وةك ــع( ك )حش
ــةم  ــتة. ل ــدا بااَلدةس ــس تياي ــى بةع ــة حزب ــكةوتنخوازةكاندا ك ــة ثَيش و نةتةوةيي
ــع و  ــةَل حش ــراوة لةط ــؤظَيت ك ــى س ــى يةكَيت ــة ثةيوةندييةكان ــاس ل ــةدا ب بابةتان
حزبــى بةعســدا لةضوارضَيــوةى خةباتــى كــورددا، بــةاَلم لــة بابةتةكانيــان بةهــؤى 
* شــیاوی باســە، ئــەم بەلگەنامــە نهێنییــەش بێ-بــەروارە، ئەگــەر لــە زانیارییەکانــی نــاوی وردبینــەوە، بــاس 
ــە مانگــی ١١  ــس دەکات ل ــەوەی مســتەر ئێناڵ ــە گەڕان ــاس ل ــە ســااڵنی ١٩٧٤ و ١٩٧٥ دەکات، هەروەهــا ب ل
ــەڵ  ــا لەگ ــۆ بەریتانی ــەوەی ب ــاش گەڕان ــە پ ــەڕوو ک ــەوەی دیکــەی ئەخات ــش کۆبوون ــراق و، دواتری ــە عێ دا ل
دبلۆماتکارانــی ئینگلیــز دا ئەنجامــی داوە. بــەم پێیــە ئــەم بەڵگەنامــە نهێنییــەش یــان لــە کۆتاییەکانــی مانگــی 
١٢ ی ١٩٧٥ نووســراوە، یاخــود ئەگــەری زیاتــرە لــە ســاڵی ١٩٧6 دا نووســرابێت، بۆیــە بــە پەســەندم زانــی 

کــە لــە ســەرەتای ڕیزبەنــدی بەڵگەنامەکانــی ســاڵی ١٩٧6 دا دایبنێــم، شــەریف هــەژاری.
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حســابكردن بــؤ حكومةتــى عَيــراق ئــةوا ثشــتيوانيى كوردةكانــى نةكــردووة. )لــة 
ضوارضَيــوةى كارى ئاذاوةطَيِريــدا لــة كةنــداو، لَيكؤَلينــةوةى ديكــة هــةن كــة بــاس 
لــة ثشــتيوانيى عَيــراق دةكــةن بــؤ PFLO، بــةاَلم ئةمــة بابةتــى رةخنةلَيطرتــن لــة 
عَيــراق نىيــة و بــة هيــض شــَيوةيةك لــة لَيدوانــى رؤذنامــة بةريتانيةكانــدا رةنطــى 

ــةوة(. نةداوةت
3. ئَيمــة بــة ورياييــةوة بــة بابةتةكانــى ســاَلى 1974ى IRDدا دةضينــةوة. 
ــن.  ــراق ب ــى عَي ــورد دذى حكومةت ــة ك ــان ب ــة ئاماذةكانم ــة هيضــكام ل ــم وانىي ثَي
ــةوةى  ــاَلى 1975دا IRD لَيكؤَلين ــة س ــن، ل ــتن و زؤر كورتءثوخت ــةكان راس بابةت
ــت  ــان وابَي ــة ثَيم ــة ك ــك نىي ــض هؤكارَي ــة هي ــووة. بؤي ــةوة نةب ــارةى عَيراق لةب
ــةو  ــى ئ ــارةى ناوةِرؤك ــت لةب ــَى بَي ــاوييان ث ــةكان ثاس ــكااَلكانى عَيراقيي ــة س ك
ــة ســااَلنى  ــوردةكان دةكات و ل ــان ثشــتيوانيى ك ــة حكومةتةكةم ــةوة ك زانيارييان

باَلوكراونةتــةوة.  1975 و   1974
4. هةرضةنــدة رؤذنامةنوســة بةريتانييــةكان دةَلَيــن كــة وتارةكانيان هاوســةنط 
بــون و بــة هاوســةنطييةوة مامةَلةيــان لةطــةَل ئاشــتةوايى عَيــراق لة كوردســتان دا 
كــردووة، بــةاَلم بةبــَى طومــان هةندَيــك لــة رؤذنامــةكان مةيلــى ئةوةيــان هةبــووة 
كــة شــكؤمةندى بــة شــةِرةكة ببةخشــن. بــة بؤضونــى مــن، ئةمــة هــاوكات لةطــةَل 
ســةردانى رؤذنامةنــوس و ثةرلةمانتــارةكان بــؤ بــةرةى كــوردةكان لةســةردةمى 
ــة  ــةكان ئةم ــة. عَيراقيي ــةى عَيراق ــةم رةخنةي ــى ســةرةكيى ئ ــةدا هؤكارَيك جةنطةك
ــى  ــتيوانيى رؤذنامةكان ــة ثش ــة، ك ــى هةَلةي ــة بِروايةك ــدة ئةم ــة، هةرضةن بِروايان

بةريتانيــا بــؤ كــوردةكان بةبــَى رَينمايــى دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن نةبــووة.

ئاى تى ئَيم لوكاس        
بةشى خؤرهةاَلتى ناوةِراست
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ئةم بةَلطةنامةية* لة خاَلى )2( ةوة دةست ثآ ئةكات:

ــراق بــِرواى وايــة كــة نزيكــةى شةشســةد ثارتيزانــى كــورد  2. حكومةتــى عَي
ــر فةرمانــى جــةالل تاَلةبانيــدا بــةم دواييــة لــة ســورياوة دزةيــان كردووتــة  لةذَي
عَيراقــةوة. دواى ثةِرينــةوة لــة ســنور، ئــةم ثارتيزانانــة لــة زاخــؤ ضاالكــى دةكــةن 
تــا ئةوكاتــةى خؤيــان ئامــادة دةكــةن كــة مةترســييةكان تَيثةِرَينــن و بــة ناوضــة 
ســنورييةكانى نزيــك لــة ســنورى توركيــادا، كــة بةمدواييــة ضــؤَل كــراون، ببــِرن 
و خؤيــان بطةيةننــة طةاَلَلــة و حاجــى ئؤمــةران. ناوةنــدى ضاالكييــة ثارتيزانييــةكان 
لــة ســنورةكانى توركيــاوة طــؤِردراوة بــؤ ناوضةكانــى خؤرهــةاَلت بــةرةو حاجــى 
ئؤمــةران، كــة ضةنــد شــوَينكةوتةيةكى تاَلةبانــى كــة لــة ئَيــران ماونةتــةوة دةتوانــن 
ــى  ــنورة داخراوةكان ــة س ــة ل ــوردةكان ن ــة ك ــن. ثارتيزان ــَى بطةيةن ــان ث خؤياني

توركيــاوة دةخزَيــن و نــة لــة ئَيرانيشــةوة دَيــن.
* خاڵێکــی جێــی ســەرنج لــەم بەڵگەنامەیــەدا ئەوەیــە: ئامــاژە نــەدراوە بــەوەی کــە بــۆ کــێ نێــردراوە و 

هەروەهــا بەڵگەنامەکــە لــە خاڵــی دووەمــەوە دەســت پــێ ئــەکات و بەرواریشــی لەســەر نییــە.
ــی شەشــی ســاڵی ١٩٧٥ ەوە نووســرابێت،  ــە دوای مانگ ــە ل ــەم بەڵگەنامەی ــە ئ ــه : ک ــن ئەوه ی ــه وه ی م لێكدان

ــۆکار. ــەر دوو ه ــەش لەب ئەم
ــی  ــاش ڕاگەیاندن ــەوەش پ ــە ئ ــە باشــوری کوردســتان، ک ــە ســەرهەڵدانی شــۆڕش دەکات ل ــاس ل ــەم: ب یەک

دامەزراندنــی یەکێتیــی لــە ١-6-١٩٧٥ دا هاتووەتەکایــەوە.
هەروەهــا، دووەم هۆکاریــش: بــاس لــە لێبوردنــی گشــتی بــۆ ئــاوارە کــوردە عیراقییــەکان ئــەکات کــە بەهــۆی 
ڕێکەوتنامــەی جەزائیــرەوە ڕوویــان کردبــووە ئێــران، کــە ڕێکەوتنامــەی جەزائیــر لــە 6-٣-١٩٧٥ دا ئیمزاکــرا 
لــە نێــوان حەمــە ڕەزا شــای ئێــران و ســەدام حســێنی جێگــری ســەرۆککۆماری عێــراق ›ئەحمــەد حەســەن 
بەکــر‹ لــە جەزائیــر دا و، لــە ڕێکەوتــی ١٩-٣-١٩٧٥یــش دا مــەال مســتەفای بارزانــی فەرمانــی کۆتایهاتنــی 
ــە پــاش  شۆڕشــی ئەیلوولــی دەرکــرد. هەربۆیــە ئــەم هۆکارانــە وادەکــەن کــە بــەرواری ئــەم بەڵگەنامەیــە ل
ــە مانگه كــه ی  ــی ک ــه واوی نەمتوان ــەوەی به ت ــەر ئ ــەاڵم لەب مانگــی شەشــی ســاڵی ١٩٧٥ ەوە نووســرابێت، ب
بیســەلمێنم و ســاغی بكه مــه وه  كــه  بــه  ده قیــق لــە چ مانگێــک دا نووســراوە، بۆیــە بەهەمــان شــێوە بــە باشــم 

دانــا کــە ئــەم بەڵگەنامەیــەش لــە ســەرەتای ســاڵی ١٩٧6 دا ڕیزبەنــد بکــەم، شــەریف هــەژاری.
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3. هيــض ئاماذةيــةك نىيــة بــةوةى ثشــتيوانانى بارزانــى لــةم ياخيبونــةدا 
بةشــدار بــن. رةنطــة هؤكارَيكــى يارمةتيــدةر بــؤ ثةيوةندييكــردن بــة طروثةكــةى 
ــؤى  ــك بةه ــى خةَل ــة: توِرةي ــت ل ــى بَي ــةوة بريت ــى ئؤمةران ــة حاج ــى ل تاَلةباني
ــى  ــة كوردســتان. حكومةت ــةوة ل بةرنامــةى “ضاكســازيى زةوىءزار”ةكــةى عَيراق
عَيــراق لــة ســاَلى ثــاردا لــة هةوَلَيكــدا بــؤ تَيكشــكاندنى دةســةاَلتى ســةرؤك خَيَلــة 
ــة  ــة ناوض ــى دوور ل ــؤ ناوضةكان ــت ب ــى راطواس ــارة كوردةكان ــزةكان، جوتي بةهَي

ــان. ــة نةريتييةكاني خَيَلةكيي

4. ســوثاى عَيــراق هيــض زيانَيكــى جــددى بةرنةكوتــووةو بِرواناكــةن كــة 
ــدا،  ــةَل ئةوانةش ــن. لةط ــةربازى بهَين ــى س ــةى قورس ــى كةرةس ــورد توانبيَبت ك
ســوثا ئَيســتا لةوثــةِرى ئامادةباشــيداية لــة باكــور و هةندَيــك ســةرباز و بِرَيكــى 
طــةورة لــة كةرةســةى ســةربازى بــردووة كــة بــةم دواييــة لــة ســنورى ســورياوة 
طواســتراونةتةوة بــؤ كوردســتان. بارةطــاى فةرماندةييــةكان كــة ثَيشــتر لــة 

ــة. ــؤ طةاَلَل ــتراونةتةوة ب ــتا طواس ــوو ئَيس ــر ب هةولَي

5. حكومةتــى عَيــراق نيطةرانــى ئةوةيــة كــة زيادبونــى ضاالكيى ياخيبــوان دوور 
لــة ســنورةكانى ســوريا و بةتايبــةت لةطــةَل ســةختيى زســتانةكةى ئةمســاَلدا لــة 
ــر  ــة ثَيشــبينييةكةى جــاران زيات ــة ل ــت ك ــةوا وا دةخوازَي ــى كوردســتان ئ ضياكان
ثَيويســت بــكات كــة ســةرضاوةكانى عَيراقــى بــؤ تةرخــان بــكات. لةطــةَل ئةوةشــدا، 
ــورد  ــى ك ــةِرى ثارتيزاني ــت ش ــة دةتوانَي ــة ك ــى واي ــتا ثَي ــراق هَيش ــى عَي حكومةت

تــةوق بــدات )جَلــةو بــكات(.

ــى  ــةردةم كوردان ــة ب ــة خراوةت ــارة ثَيشــنيارة بةخشــندةكةى ك ــدوان: دي 6. لَي
ــى  ــة و، ضون ــاوةى لَيبوردنةك ــةوةى م ــا درَيذكردن ــران، هةروةه ــة ئَي ــةوة ل عَيراق
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وةفــدى وةزارةتــى بازرطانــى ناوخــؤى عَيــراق )عةلــى حةســةن( بــؤ ئَيــران ئــةوا 
ــوو  ــةش هةم ــةوة، ئةمان ــة بطةِرَين ــرد ك ــراق ك ــى عَي ــة كوردةكان ــةى ل ــةو داواي ئ
وايــان كــرد كــة هةندَيــك لــة ثارتيزانــةكان ماوةيــةك دوودَل بــن ثاشــان دووبــارة 
دةســت بكةنــةوة بــة بةرطريكــردن لــة بةرامبــةر حكومةتــى بةغــدادا. هةرضؤنَيــك 
بَيــت، ئــةو عَيراقييانــةى كــة ئامادةييــان تَيدايــة بــاس لــةم بابةتــة بكــةن وا هةســت 
ــؤى  ــة بةه ــوردةى ك ــة ك ــةو 1000 خَيزان ــكام ل ــى هيض ــة نزيكةي ــة ب ــةن ك دةك
ــة كوردســتان  ــةدراوة ل ــَى ن ــان ث ــةوة، رَيطةي ــةوة طةِراونةت ــةى لَيبوردنةك بةرنام
بمَيننــةوة و، ياخيبونةكــةى كــوردان، بةتايبــةت لــة نزيــك زاخــؤ، بــة خَيرايــى لــة 

ــةكردنداية. طةش

ــدا  ــة ئاشــكرا ددانــى ثَي ــةوة نةكردووةتــةوة و ب ــراق باســى ل 7. حكومةتــى عَي
ــةم  ــةر ئ ــت. ئةط ــور روياندابَي ــة باك ــةر ل ــى بَيزارك ــد كردةوةيةك ــة ضةن ــاوة ك نةن
ــة سوريا-نشــينةى كــورددا  ــةم ياخيبون ــة ئاشــكرا ددان ب ــت ب ــة ناضاربَي حكومةت
بنَيــت، ئــةوا وياليةتــة يةكطرتــووةكان كــة زوربــةى جــار لةاليــةن رؤذنامةكانــى 
عَيراقــةوة بــةوة تؤمةتبــار دةكرَيــن كــة لةطــةَل ســوريادا لــة لوبنــان هةماهةنطييــان 
ــةركؤنة  ــةوة س ــى عَيراق ــةن حكومةت ــكرا لةالي ــة ئاش ــان زؤر ب ــة، ئةمجارةي هةي

ــوَىى كــورد دةدات. ــةوةى هانــى شؤِرشــَيكى ن ــت ب دةكرَي

ويَلى          
B T          

1633 #
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بةَلطةنامةيةكــى* ديكــة كــة تةنهــا لــة خاَلــى )9( ةوة دةســت ثــَىدةكات و ئةمةش 
ناوةرؤكةكةيةتى:

بابةتة سياسييةكان – كوردةكان:

ــةِرووى  ــوردةوة رووب ــى ك ــارةى ثرس ــتا لةب ــة هَيش ــة ئَيم ــم: ك ــن طوت 9. م
ــةكان و  ــة بةريتانيي ــى رؤذنام ــارةى مامةَلةكردن ــى لةب ــةوة. بةتايبةت ــة دةبين كَيش
ــى  ــة ئةزمون ــى ديك ــا كةس ــةدا. ئاي ــةو واَلت ــوردةوة ل ــى ك ــا ضاالكييةكان هةروةه
ــة ســكااَليةك  ــراوة ك ــى: بانطك ــكاش طوت ــؤزى بةلجي ــووة؟ باَلي ــةم جــؤرةى هةب ل
وةربطرَيــت ســةبارةت بــةوةى كــة بةلجيــكا ثةنابــةرى كــورد وةردةطرَيــت. ئــةو 
بــِرواى وابــوو كــة ئــةم بابةتــة راســت نىيــة بــةاَلم طوتــى كــة لــة برؤكســل لــةم 

ــَيت. ــةوة دةثرس بارةي
ــووة  ــةى 60 كةســى وةرطرت ــدا نزيك ــى: هؤَلةن ــداش طوت راســثَيردراوى هؤَلةن
ــارةى خؤثيشــاندانَيكةوة  ــت لةب ــط كــراوة ســكااَليةك وةربطرَي ــة بان ــةم دوايي و ب
كــة لــة دذى باَليؤزخانــةى عَيــراق ئةنجــام دراوة. روونكردنةوةكــةى ئــةوة 
ــووة  ــاط )The Hag Corporation( ب ــاى ه ــؤ كؤمثاني ــة ب ــةم بابةت ــة ئ ــووة ك ب
ــة  ــة ك ــَىى واي ــةو ث ــةوة. ئ ــَى نةكةوتووةت ــووة و هيضــى ل ــدا ب ــر كؤنترؤَل و لةذَي

* جێــی ئامەژەیــە، ئــەم بەڵگەنامەیــەش نــە نووســراوە کــە بــۆ کــێ نێــردراوە و، هەروەهــا لــە خاڵــی نۆیەمــەوە 
دەســت پــێ دەکات و، بەرواریشــی لەســەر نییــە. بــەاڵم ناوەڕۆکەکــەی دا باســی وەرگرتنــی پەنابــەرە کــوردە 
ــە الیــەن هەندێــک واڵتــی ئەوروپییــەوە، كه وابــو دەبێــت ماوەیــەک دوای  ــاو ئێــران دەکات ل عێراقییەکانــی ن
ڕێکەوتنامــەی جەزائیــر بووبێــت و، زۆریــش ڕێــی تــێ دەچێــت کــە لــە ســاڵی ١٩٧6 دا نووســرابێت، چونکــە تــا 
ژمارەیەکــی کــەم لــەو کــوردە پەنابەرانــەی عێــراق کــە لــە ئێــران بــوون لەالیــەن هەنــدێ واڵتــی ئەوروپییــەوە 
وەک پەنابــەر وەرگیــران، ئــەوا چەنــد مانگێــک و بگــرە ساڵیشــی پــێ چــوو، هەربۆیــە بــە پەســەندم زانــی ئــەم 

بەڵگەنامەیــەش بخەمــە ســەرەتای ڕیزبەنــدی ســاڵی ١٩٧6 ەوە، شــەریف هــەژاری.
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ــراوة. ــوَل ك ــةى قب روونكردةنةوةك
ــى وايــة كؤمارةكةيــان  ــد: ثَي باَليــؤزى كؤمــارى ئةَلمانيــاى فيدراَليــش رايطةيان

ــك ثةنابــةرى جــَى كردووةتــةوة. هةندَي
هةروةهــا باَليــؤزى فةِرةنســاش طوتــى: فةِرةنســا كةســى قبــوَل نةكــردووة و 

ثــَى دةضــوو ئيتاَليــاش داواى لــَى نةكرابَيــت.
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كؤمةَلةى دةستثَيشخةريى هؤَلةندى بؤ كوردستان
سندوقى ثؤستة 13059

ئوتريخت )هؤَلةندا(      

دوايين طةشةسةندنةكانى ثرسى كورد

ثَيشةكى
ــةى دةســتثَيخةريى هؤَلةنــدى بــؤ كوردســتان لــة مانطــى  دوو ئةندامــى كؤمةَل
ــةو  ــراق ســةردانى ئ ــى عَي ــردوودا لةســةر داواى حكومةت ــى راب تشــرينى دووةم
ــة،  ــةو واَلت ــورى ئ ــى باك ــة بارودؤخ ــوو ل ــتيان ئةوةب ــرد و مةبةس ــان ك واَلتةي
واتــة كوردســتانى عَيــراق بِروانــن. بــةاَلم ثالنــى ســةردانةكةيان بــؤ باكــور 
ــكات كشــانةوة،  ــةوةى دةستثَيشــخةرييةكة دةســت ثَىب ــش ئ هةَلوةشــايةوة و ثَي
ضونكــة تؤمةتباركــران بــةوةى “زؤر لــة بابةتــة ناوخؤييةكانــى عَيــراق دةكؤَلنةوة”، 
ــة طشــتييةكانى ســةردانةكة ثَيشــتر لةاليــةن  جَيطــةى تَيبينييــة كــة ثَيشــنيارى هَيَل
بةرثرســى كاروبارةكانــى عَيــراق لــة )هــاط( و بــة راوَيــذ لةطــةَل حكومةتةكةيــدا 
ــك وةفدةكــة طةشــتنة بةغــدا، ئــةم بابةتــة  رةزامةنــدى لةســةر دةربــِردراوة. كاتَي

ــةوة. ــت كراي ــةوة ثشتِراس ــى رؤشنبيريش ــةن وةزارةت لةالي
ئــةم راثؤرتــة ثشــت بــةو زانيارييانــة دةبةســتَيك كــة لــة مــاوةى ثَينــج رؤذى 
ــةو  ــراوة ب ــةراورد ك ــاوة و ب ــةرى بةدةســتيان هَين ــة بةغــداو دةورب ــان ل مانةوةي
ــا و  ــوريا و ئةوروث ــة س ــة ل ــةرضاوةكانى ديك ــوردةكان و س ــة ك ــةى ك زانيارييان
ــةت  ــى تايب ــردووة. ئاماذةيةك ــان ك ــكاوة دابيني ــى ئةمري ــة يةكطرتووةكان وياليةت
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دراوة بــة راثؤرتــة ثــِر وردةكارييةكــةى د. عيســمةت شــةريف وانلــى، لــة لــؤزان، 
ــراق و  ــة مانطــى ئابــدا وةكــو ئةندامــى وةفدَيكــى نَيودةوَلةتــى ســةردانى عَي كــة ل

ــردووة. ــى ك كوردســتانى عَيراق

I. بارودؤخى كوردانى عَيراق لة ئَيران و لة خودى عَيراقيش دا
1. كوردانى ثةنابةر لة ئَيران

ــم حــةداد،  ــز نةعي ــراق )بةِرَي ــردوودا، دةســةاَلتدارانى عَي ــى راب ــى ئاب ــة مانط ل
ئةندامــى ســةركردايةتى هةرَيمــى حيزبــى بةعســى عَيراقــى( بــة فةِرمــى رايطةيانــد 
كــة تــا حاَلــى حــازر 93 هــةزار كــوردى عَيــراق لــة ئَيــران ماونةتــةوة و تــا كــة 50 
هةزاريــان قايــل كــراون كــة بطةِرَينــةوة بــؤ واَلتةكةيــان. بةثــَىى راثؤرتــةكان، بــؤ 
زيادكردنــى ئــةم ذمارةيــة و خَيراتركردنــى طةِرانةوةكــة ئــةم رَيكارانــةى خوارةوة 

طيراونةتــة بــةر:
أ. كاربةدةســتة عَيراقييــةكان بةســةر كةمثــى ثةنابةرانــدا لــة ئَيــران طــةِراون و 

داوايــان لــة كــوردةكان كــردووة بطةِرَينــةوة.
ــؤ  ــةوة )ب ــدا هَيَلراوةت ــة ئاســتَيكى نزم ــدا ل ــة كةمثةكان ــان ل ب. بارودؤخــى ذي
ــووة  ــك هات ــادر ثَي ــةزار ض ــة 30 ه ــة ل ــيرين ك ــرى ش ــة قةس ــك ل ــة كةمثَي نمون
 Neue Zurher ــة ــك ل ــة راثؤرتَي ــة”، بِروان ــى تَيداي ــى ثاكوخاوَين ــن دؤخ “خراثتري

تةمــووزى 1975(. Zeitung، 30ى 
و  هةَلوةشــَينراوةتةوة  كةمثةكانــدا  لةنــاو  ليذنــة كوردييــةكان  هةمــوو  ج. 
ــَى  ــران(ةوة. بةب ــى ئَي ــة ذَيردةســتى ســاواك )ثؤليســى نهَيني راســتةوخؤ خراونةت
ــان  ــود بةجَىي ــةوة ياخ ــة كةمثةكان ــت بضَيت ــةس ناتوانَي ــاواك ك ــى س رةزامةندي
ــورد  ــوِرى ك ــةوةى دوو ك ــزةل( لةبةرئ ــى )ئةن ــة كةمث ــدا ل ــة رووداوَيك ــت. ل بهَيَلَي
ــان بةجــَى  ــة مةبةســتى خؤشــؤردن كةمثةكةي ــَى وةرطرتنــى رةزامةنديــى و ب بةب
هَيشــتبوو، بةهؤيــةوة 9 تــا 27 كــورد كــوذران )بِروانــة راثؤرتةكــة لــة رؤذنامــة 

ــاَلى 1975(. ــى س ــرينى يةكةم ــى تش ــدا، مانط جيهانييةكان
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د. لــة مانطــى ئابــى رابــردوودا 263 كــورد، كــة هةندَيكيــان لَيثرســراوى كةمــث 
و كاربةدةســت بــون و بــة هــؤكارى سياســيى لةاليــةن دةســةاَلتدارانى ئَيرانــةوة 

تةســليم بــة ِرذَيمــى عَيــراق كراونةتــةوة.

ــراق و  ــوان عَي ــى نَي ــى نهَين ــؤى رَيكةوتنَيك ــة بةه ــةوة ك ــتا روون بووةت ئَيس
ئَيرانــةوة، لــة درَيــذةى رَيككةوتنةكــةى 6ى ئــازارى جةزائيــردا، تاوةكــو 1ى 
ــت يــان بــة زؤر، نزيكــةى 80 هــةزار  كانوونــى يةكةمــى ئةمســاَل بــة خؤشــى بَي
كــوردى ديكــة دةطةِرَينرَينــةوة بــؤ عَيــراق. لــة دواتــردا ئــةم وادةيــة لةبــةر 
ــةم  ــةوة. ئ ــةم درَيذكراي ــى يةك ــو 10ى كانون ــى تاوةك ــى كرداري ــد هؤكارَيك ضةن

تةســليمكردنةوةية بــةم رَىوشــوَينانةى خــوارةوة جَيبةجــَى دةكرَيــت:

أ. ناســنامةى عَيراقيبــوون لــة هةمــوو ئــةو كوردانــة دةســةنرَيتةوة كــة تاوةكــو 
ــةم  ــان. ئ ــةوة واَلتةكةي ــر نةطةِرَين ــى دوات ــود وادةيةك ــةم ياخ ــرينى يةك 1ى تش
ــز نةعيــم حــةدادةوة لةســةردانيدا بــؤ كةمثــى ثةنابــةران  زانيارييــة لةاليــةن بةرَي

ــران بــاس كــراوة )بِروانــة ســةرةوة(. لــة ئَي
ــران  ــة ئَي ــت ل ــان ثَىدةدرَي ــة رَيطةي ــوردةى ك ــةزار ك ــةو 10 ه ــارة ئ ب. وادي
بمَيننــةوة، لةنــاو سيســتمى كؤمةاَليةتــى و ئابوريــى ئــةو واَلتــةدا يــةك دةخرَيــن. 
ــى  ــةن حكومةت ــاَلى 1975ةوة لةالي ــانى س ــة نيس ــةرةتاوة و ل ــة لةس ــةم بابةت ئ
ئَيرانــةوة راطةيةنــدراوة. ئةمــةش بةمانــاى باَلوكردنــةوةى كوردةكان دَيت بةســةر 
واَلتةكــةدا )تاوةكــو ئَيســتا ذمارةيــةك لــة كــوردةكان نَيردراونةتــة بةلوضســتان، 
كــة ســنورى خؤرهةاَلتــى ئــةو واَلتةيــة(، هةَلبذاردنــى كؤمةَلَيــك ثيشــةى تايبــةت 

ــى. ــكارى خــاوةن ئةزمــون، ســوثا(، و لةدةســتدانى ناســنامةى كوردَيت )كرَي
ج. هةرضةنــدة حكومةتــى ئَيــران و هةندَيــك لــة حكومةتةكانــى واَلتانــى ئةوروثا 
ــة  ــةى ضؤَلكردنةك ــة ثرؤس ــون ك ــك كةوت ــةوة رَي ــةر ئ ــةكان لةس ــة بيانيي و واَلت
ــض  ــةاَلم هي ــت، ب ــرا بةِرَيوةبضَي ــى خَي ــتى نَيودةوَلةت ــةر ئاس ــةكان( لةس )ى كةمث



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

197

كوردَيكــى عَيراقيــى نيشــتةجَىى ئَيــران رَيطةيــان ثَىنادرَيــت وةكــو ثةنابــةر 
ئَيــران بةجــَى بهَيَلَيــت. وا ديــارة رؤيشــتنةكةيان ثةيوةنــدى هةبَيــت بــة رَيككةوتنــى 
نَيــوان عَيــراق و ئَيرانــةوة، واتــة تاوةكــو وادة دياريكراوةكــةى طةِرانــةوة )كــة 10ى 
كانونــى يةكةمــة(، رَيطــة بــة كــةس نادرَيــت ئَيــران بةجَىبهَيَلَيــت. تاوةكــو ئةمــِرؤ، 

ــت. ديــارة كــة رَيوشــوَينى ضؤَلكردنةكــة كارا كرابَي
ئــةم رَيكارانــةى ســةرةوة، كوردانــى ثةنابةريــان لــة ئَيــران خســتووةتة 
حاَلةتــى تــرس و نائومَيدييــةوة. جطــة لــةو كةســانةى كــة دةتوانرَيــت قايــل 
ــة ثاســاوى باشــيان  ــة هــةن ك ــراق، زؤر كــوردى ديك ــؤ عَي ــةوة ب ــن بطةِرَين بكرَي
ــةدوور بطــرن، ئَيســتا  ــى بةعــس ب ــان لةدةســت حكومةت ــووة خؤي بةدةســتةوة ب
طةيشــتوونةتة ئــةو بِروايــةى كــة باشــترة مةترســى بخةنــة ســةر ذيانــى خؤيــان 
و ئةوانيــش بطةِرَينــةوة. بؤيــة، بةثــَىى راثؤرتــةكان، لــة مانطــى رابــردوودا دةيــان 

ــراق. ــؤ عَي ــةوة ب ــورد طةِرَينراونةت ــةزار ك ه

تَيبينييةكان:
ــازارى رابــردوودا  ــة مانطــى ئ ــر، ل دةســتبةجَى دواى رَيكةوتننامةكــةى جةزائي
)شــا(ى ئَيــران بةَلَينــى ئــةوةى بــة كــوردةكان دا كــة وةكــوو )ميــوان( لــة 
واَلتةكةيــدا قبوَليــان بــكات. لةبــرى ئــةوة، ئــةو 250 هــةزار كــوردةى كــة 
ثةنايــان بردووةتــة بــةر ئَيــران بــة ئاشــكرا دةردةكةوتــن، هةرضةنــدة لةبةرامبــةر 
ــةاَلتَيكى  ــود دةس ــك ياخ ــض واَلتَي ــت. هي ــوة دةكرَي ــان ثَي ــةى ديكةي ــدا مامةَل عَيراق
نَيودةوَلةتــى فشــارَيكى كاريطةريــان دروســت نةكــردووة كــة رَى لــةم كارةســاتة 
ــى  ــة يةكطرتووةكان ــى وياليةت ــة حكومةت ــى ب ــواى بارزان ــت. دوا هي ــة بطرَي مرؤيي
ــراو  ــةى ناوب ــةم دوايي ــة ســةردانةكةى ئ ــكا بةخةســار ضــوو، ئاشــكراية ك ئةمري
بــؤ وياليةتــة يةكطرتــووةكان كاريطةرييةكــى ئةرَينــى لــَى نةكةوتووةتــةوة لةســةر 

ــران. ــةاَلتدارانى ئَي ــوَينةكانى دةس رَيوش
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2. بارودؤخى كوردةكان لة عَيراق
ئَيســتا حكومةتــى عَيــراق دةســتى كراوةيــة كــة سياســةتى بةعةرةبكردنةكــةى 
بةســةر كوردةكانــدا بســةثَينَيت، ضونكــة بةرهةَلســتى ضةكداريــى لــة بةرامبةريــدا 
ــة  ــَي، بؤي ــى هةَلبدات ــى دةرةك ــض حكومةتَيك ــت هي ــفر و ثَيناضَي ــتووةتة س طةيش
ــةر )وةك لةاليــةن ســةرضاوة  ــةم رَيكارانــةى خــوارةوةى طرتووةتةب لةئَيســتادا ئ

ــةوة(: ــداوة ثشتِراســت كراوةت ــى بةغ فةِرمييةكان
ــدى  ــراق ســةدان طون ــورى عَي ــى باك ــة كوردييةكان ــا- ئؤتؤنؤم ــة ناوضــة ن أ. ل
كــورد بةتــةواوى ضــؤَل كــراون، مةبةســت لــةم كارةش )ثِركردنــةوة(ى طوندةكانــة 

ــارى عــةرةب، ياخــود هــؤكارى ســةربازى/ ســتراتيجى لةثشــتةوةية. ــة جوتي ب
نمونةكان

- لــة ثارَيزطــاى ديالــة، زياتــر لــة ثةنجــا طونــدى ســةر بــة شــارةكانى جةلــةوال، 
ــن  ــا ضةندي ــراون، هةروةه ــران ضؤَلك ــنورى ئَي ــةر س ــوو، لةس ــن و قؤرةت خانةقي
ــى خؤرهةاَلتــى بةعقوبــةوة، لةنزيــك هةمــان ســنورةوة  ــة شــارى مةندةل ــد ل طون

ضــؤَل كــراون.
- لــة ثارَيزطــاى كةركــوك، زوربــةى طوندةكانــى ســةر بــة شــارةكانى كفــرى 
تــوز و داودة و شــوان و دبــس و داقــوق و دةوروبــةرى شــارى كةركــوك 

ــد دراون(. ــة 40 طون ــر ل ــاوى زيات ــراون )ن ضؤَلك
- لــة ثارَيزطــاى نةينــةوا )موســَل(، ضةنديــن طونــد لــة شــارةكانى ســنجار، تــةل 

ئةعفــةر، زةمــار، شــَيخان، عةقــرة و دةوروبــةرى شــارى موســَل ضــؤَل كــراون.

ــووة،  ــةواو كــورد ثَيكهات ــة 3 ثارَيزطــاى ت ــة ناوضــة ئؤتؤنؤمةكــةدا، كــة ل ب. ل
دواجــار  دانيشــتوانةكةى  كــراون.  ضــؤَل  دوورةدةســت  طونــدى  ضةنديــن 
ــزراون بــؤ )كؤمةَلطــةى نيشــتةجَىبوون(ى نــوَى ياخــود طونــدى نمونةيــى  راطوَي
كــة نزيكــن لــة رَيطــة ســةرةكييةكانةوة، و ئوتومبيلــى خزمةتطــوزارى و ئوتومبيلــة 
ــدة ســتراتيجييةكان” كــة  ــَى )هــةروةك “طون ــة ئاســانى دةيانطةن ســةربازييةكان ب
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وياليةتــة يةكطرتــووةكان و ثورتوطالييــةكان يــةك لــةدواى يــةك لــة ظَيتنــام 
ــة  ــة ل ــن نمون ــةثاند(. ضةندي ــدا س ــتةجَىبونيان تَي ــةتى نيش ــدا سياس و مؤزةمبيق
ثارَيزطاكانــى هةولَيــر و دهــؤك و ســلَيمانى لةبةردةســتدان، بــؤ نمونــة، شــارةكانى 
ــا،  ــن. هةروةه ــة و ثَينجوَي ــاوة و هةَلةبج ــور و هةندين ــؤ و مةخم ــيمَيأل و زاخ س
جَيطــةى  لــة  عــةرةب  جَينشــَينيكردنى  رَيطــةى  لــة  بةعرةبكــردن  ثِرؤســةى 

ــة. ــةش بةردةوام ــةم ناوضةي ــوردةكان ل ك
ذمــارةى ئــةو كةســانةى لــةم طواســتنةوة زةبةالحــةى خةَلكــدا بةشــدارن بــة 

تــةواوى نازانرَيــن، بــةاَلم بــة 200 تــا 500 هــةزار كــةس دةخةمَلَينرَيــن.
ج. زؤرَيــك لــةو ثةنابــةرة كوردانــةى لــة ئَيــران طةِراونةتــةوة، لةبــرى ئــةوةى 
بنَيردرَينــةوة بــؤ طوندةكانــى خؤيــان، دةطوَيزرَينــةوة بــؤ ناوضــة عةرةبنشــينةكانى 
باشــورى واَلت. ئةمــة بــؤ زؤرَيــك لــةو كوردانــةش راســتة كــة لــة طوندةكانيــان 
هةَلدةكةنرَيــن )بِروانــة خاَلــى أ و ب ى ســةرةوة(. تةنيــا لــة ناوضــةى ديوانيــة، لــة 
ــة كوختــةى زؤر ســةرةتايىدا كــة  باشــوري بةغــدا، نزيكــةى 50 هــةزار كــورد ل
ــة  ــش. )بِروان ــراون و زؤرى تري ــدا جَيطيرك ــة كةمث ــت ل ــة )ســةراعيف( ناودةبرَي ب

رؤذنامــةى طارديــان، 14ى تشــرينى يةكــةم(.
د. لــة ضةنــد ناوضةيةكــى نــا- ئؤتؤنؤمــى كوردةكانــدا، بــؤ نمونــة لــة خانةقيــن 
ــة  ــةوا( قوتابخان ــاى نةين ــة ثارَيزط ــنطال )ل ــا ش ــة( و هةروةه ــاى ديال ــة ثارَيزط )ل
كوردييــةكان بــة قوتابخانــةى عةرةبــى جَيطةيــان طيراوةتــةوة، و زمانــى كــوردى 
ــةى 11ى  ــة دذى رَيككةوتنةك ــى: ئةم ــت. تَيبين ــدن بةكارناهَينرَي ــؤ خوَين ــر ب ضيت
ــة و  ــتا لةكارداي ــى هَيش ــة فةِرم ــة ب ــدة رَيكةوتنامةك ــة، هةرضةن ــازارى 1970ي ئ

ــت. ــوة دةكرَي ــى ثَي ثابةندي
ه. منااَلنــى كــورد لــة ناوضــة عةرةبييةكانــى باشــورى واَلتــدا ناتوانــن بــة زمانــة 
ــازار،  ــةى 11ى ئ ــَىى رَيكةوتنةك ــدة بةث ــن، هةرضةن ــان بخوَين ــةى خؤي كوردييةك
ــى  ــانى زمان ــت شانبةش ــة و دةبَي ــى عَيراق ــى فةِرم ــوردى دووةم زمان ــى ك زمان

ــت. ــدا بخوَينرَي ــى لةسةرانســةرى عَيراق عةرةب
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و. رَيكخــراو و بزووتنــةوة سياســييةكانى كــورد لــة بــةر بةرذةوةنــدى حزبــى 
بةعســى عةرةبيــى و رَيكخــراوة ثةيوةنديدارةكانــى ســةركوت دةكرَيــن.

ز. ئةنجومةنةكانــي ياســادانان و جَيبةجــَى كــردن لة ناوضة ئؤتؤنؤمةكــة دا، واتة 
لةهةرســَى ثارَيزطــا تــةواو كوردةكــةدا، بريتيــن لــة دامــةزراوةى بــَى دةســةاَلت و 
بــة تــةواوى لةاليــةن حكومةتــى ناوةنــدى بةغــداوة كؤنتــرؤَل كــراون، حكومةتــى 
ــى  ــت. ئةندامان ــم دةكرَي ــةوة حوك ــى عةرةبيي ــى بةعس ــةن حزب ــش لةالي ناوةندي
ئةنجومــةن بةثَيــى مةرســومى ســةرؤكايةتى دادةمةزرَينرَيــن، بِريارةكانيــان 
ثَيويســتى بــة رةزامةنديــى دةســةاَلتدارانى بةغدايــة، واتــة رةزامةنديــي ئةنجومةنى 

ثالندانــان.
ج. ناوضــة كوردييةكانــى ثارَيزطاكانــى نةينــةوا و كةركــوك و ديالــة بــة تَيكــِرا 
نةخراونةتــة ســةر هةرَيمــة ئؤتؤنؤمةكــة. شــارى عةقــرة هةرضةنــدة دانرابــوو كــة 
بخرَيتــة ســةر ئــةو هةرَيمــة، بــةاَلم هَيشــتا لةذَيــر دةســةاَلتى ثارَيزطــاى نةينــةوادا 
ــة  ــة ل ــازارة، ضونك ــةى 11ى ئ ــةى رَيككةوتننامةك ــةش ثَيضةوان ــةوة. ئةم هَيَلراوةت

ســةرذمَيرييةكةى ســاَلى 1957دا كوردَيتيــى ئــةم شــارة بةروونــى ســةلمَينراوة.
ت. كةمينــةكان لــة ناوضــة كوردييةكانــدا، بــؤ نمونــة مةســيحييةكان و تةنانــةت 
ئَيزيدييةكانيــش، كــة بةطشــتى خؤيــان داوةتــة ثــاَل كــوردةكان، طوشــاريان 
ــةرةى  ــة ب ــدى ب ــدةن و ثةيوةن ــةم ب ــة عــةرةب لةقةَل ــان ب دةخرَيتةســةر كــة خؤي

ــةن. ــةوة بك بةعس
ى. ثِروثاطةنــدة حكومييــةكان دةيانةوَيــت ذمــارةى كوردانــى عَيــراق بــة كــةم 
ــة  ــة ئؤتؤنؤمةك ــتوانى ناوض ــؤ دانيش ــاذة ب ــا ئام ــة، تةني ــؤ نمون ــدةن، ب ــان ب نيش
لةكاتَيكــدا ذمــارةى دانيشــتوانى  دةكــةن )خةماَلندنــى فةِرمــى 1.4 مليــؤن(، 
كوردســتانى عَيــراق، واتــة ئــةو ناوضةيــةى كــة كــورد تيايــدا زؤرينةيــة، لةاليــةن 
د. وانلىيــةوة بــة 3 مليــؤن كــةس دةخةمَلَينرَيــت، لةبةرامبــةر 7.5 مليــؤن عــةرةب 

ــةدا. ــة باشــورى واَلتةك ل
ــرى  ــز، وةزي ــق عةزي ــز تاري ــة بةِرَي ــت ك ــاو بطيرَي ــةوةش لةبةرض ــتة ئ ثَيويس
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راطةياندنــى عَيــراق، بــة ئاشــكرا ئــةوةى بــاس كــردووة كــة ِراطواســتنى كــورد لــة 
طوندةكانيــان )هــؤكارى ئاســايش و ئابــورى( لةثشــتةوةية، بــؤ نمونة: هةســتياريى 
ناوضــة ســنورييةكان و ناوضــة نةوتييــةكان، ثاراســتنى تاكــى كــورد)!( و طؤِرينــى 
ــى،  ــةى وانل ــة: راثؤرتةك ــةرةب. بِروان ــثؤِرةكانى ع ــدة ثس ــة كارمةن ــوردةكان ب ك

طارديانــى 14ى تشــرينى يةكــةم، تايمــزى 28ى ئؤكتؤبــةر.

د. وانلــى بــة ثشتبةســتنى بــة وتةيةكــى بةرَيــز زايــد حةيــدةر، ئةندامــى 
ــةت  ــورد، و بةتايب ــى ك ــت، ثرس ــس دةَلَي ــى بةع ــى حزب ــةركردايةتى نةتةوةي س
مةبةســتى  بــة  داهاتــودا  لــة  ئؤتؤنؤمةكــة،  هةرَيمــة  ســنورى  دياريكردنــى 

ثَيدادةخشــَينرَيتةوة. ضــاوى  ئــةوا  راســتكردنةوةى 

2. ثالن و تةطةرةكانى بةردةم كوردانى عَيراق
- ثارتــى ديموكراتــى كوردســتان كــة لةاليــةن جةنــةراَل مــةال مســتةفا 
بارزانىيــةوة ســةركردايةتى دةكرَيــت )لقــى دةرةوةيــان لــة تارانــة( هــةوَل دةدات 
كار بــؤ ناردنــةوةى ضةنــد ســةد كةســَيكى كــورد بــكات، كــة زؤربةيــان كةيســى 
ــكات  ــان ب ــا و دةرةوةي ــى ئةوروث ــةى واَلتان ــة، و رةوان ــيداريان هةي زؤر مةترس

ــتوراليا(. ــةدا و ئوس ــكا و كةن ــى ئةمري ــة يةكطرتووةكان )وياليةت
- يةكَيتيــى نيشــتمانيى كوردســتان كــة لةاليــةن بةرَيــز جــةالل تاَلةبانييــةوة كــة 
لــة ديمةشــق ســةركردايةتى دةكرَيت لــة هةوَلدايــة هَيزةكانــى لةطةَل ئؤثؤزســيؤنى 
ــةَل  ــزى لةط ــة يةكِري ــاس ل ــات و ب ــةك بخ ــوريا دان ي ــة س ــتا ل ــة ئَيس ــدا ك عَيراق
عــةرةب و ثَيشــكةوتنخوازيى دةكات. يةكَيتــى نيشــتيمانى كوردســتان بــة ئاشــكرا 
رايطةيانــدووة خةباتــى ضةكداريــى بــةم نزيكانــة لــة عَيــراق دةســت ثَىدةكاتــةوة، 
ــؤ  ــى دةســةاَلتدارانى بةغــدا ب ــدى دذى ثالنةكان ــة تون ــة ب ــةم حزب ــة، ئ ــةم دوايي ب

طَيِرانــةوةى 1 مليــؤن كــورد ناِرةزايــى دةربِريــووة.
عةزيــز  بةِرَيــز  لةاليــةن  بةغــدا  لــة  كوردســتان  ديموكراتــى  ثارتــى   -
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ــةب سياســيى  ــت كــة ثَيشــتر ئةندامــى مةكت ــةوة ســةركردايةتى دةكرَي عةقراوىي
بــارزان بــووة و ئَيســتا لــة حكومةتــى بةغــدا وةزيــرى دةوَلةتــة. حزبةكــة وةكــوو 
حزبَيكــى الواز و بضــوك دةردةكةوَيــت. بةرَيــز عةقــراوى كاريطةرييةكــى ئةوتــؤى 
لةســةر رووداوةكان نىيــة. دةطوترَيــت حــزب و ضاالكييــة كوردييةكانــى ديكــةش 
ــدا  ــى بةعس ــييةكانى حزب ــةَل سياس ــن و لةط ــتى بضوك ــةوا ش ــدان ئ ــة بةغ ــة ل ك

ــن. كؤك
كــوردة  دةدات  هــةوَل  لــؤزان،  لــة  وانلــى،  شــةريف  عيســمةت  د.   -
سؤشياليســتةكان بخاتــة ذَيــر باَلــى خؤيــةوة. ئــةو ثَيشــنيارةى لــة مانطــى ئةيلولــدا 
ثَيشكةشــى حزبــى بةعســى كــرد هَيشــتا وةاَلم نةدراوةتــةوة، ثَيشــنيارةكانى 
بابةتطةلــى وةك جَيبةجَيكردنــى تــةواوى رَيكةوتننامــةى 11ى ئــازار و لةخؤطرتنــى 
زوربــةى ناوضــة زؤرينــة كوردييةكانــى باكــورى عَيــراق بــؤ ناوضــة ئؤتؤنؤمةكــة، 
و هةروةهــا ثَيشــنيارى ئــةوةى كــردووة كــة ناوضــة كوردييةكانــى ديكــة بخرَينــة 
ثرؤســةيةكى  هةمــوو  و  كوردييــةوة  عةرةبــى/  ئيدارةيةكــى  فةرمانــى  ذَيــر 
ــاَلو  ــة ب ــةم نزيكان ــى ب بةعةرةبكــردن بوةســتَينرَيت. تَيكــِراى راثؤرتةكــةى د. وانل

ــةوة. دةكرَيت

لَيكؤَلينــةوةى )كؤمةَلــةى دةستثَيشــخةريى هؤَلةنــدى بــؤ كوردســتان( لةبــارةى 
كوردةوة:

1. بةرَيزيــان داوايــان لَى كردم بؤضونيان لةبــارةى لَيكؤَلينةوةهاوثَيضكراوةكةوة 
ــدا. ئاشــكراية كــة  ــى هؤَلةن ــة بةرثرســى كاروبارةكان ــة ب بخةمــة روو كــة داوييان
كؤمةَلــةى دةستثَيشــخةريى هؤَلةنــدى بــؤ كوردســتان اليةنطــرى كــوردة، و بةِرَيــز 
مةيهويــزن باســى لــة ســةفةرى 2 ئةندامــى كــردووة لــة مانطــى تشــرينى دووةمــدا 
)بِروانــة نامةكــةى بــة ذمــارة 2/1ى رؤذى 16ى تشــرينى دووةم بــؤ بةِرَيــز 
لــوكاس(، و هيــض طومانَيــك نىيــة كــة هةندَيــك لة باســةكانى نــاو ئــةم لَيكؤَلينةوةية 
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زيــادةِرةوى تَيداكــردووة، بــةاَلم ضةنــد بابةتَيكــى جــَىى سةرنجيشــى تَيدايــة.
2. ئــةو راثؤرتــةى كــة هةمانبــوو لَيكؤَلينــةوةم لةســةر كــردو ئــةم بابةتانــةى 

الى خــوارةوة بــة نادروســت ياخــود زيادةِرؤيــى دةزانــم:
أ. ذمــارةى كــوردة عَيراقييــةكان لــة ئَيــران لةطــةَل ئــةو زانيارييانــةدا ناطونجَيت 
ــاران، و بةشــى نةتــةوة يةكطرتــووةكان  ــوان باَليؤزخانــةى ت ــة نامةكانــى نَي كــة ل
ــة  ــووة )بِروان ــف هات ــة جنَي ــز و UKMISدا ل ــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــة وةزارةت ل
ــاَلى 1975(.  ــارة 1/4/3ى س ــى ذم ــة فايل ــارة 150، 154، 156 ل ــى ذم راثؤرتةكان
لةكاتَيكــدا لَيكؤَلينــةوة هؤَلةندييةكــة لــة الثــةِرةى 2دا دةَلَيــت )250 هــةزار كــورد لــة 
ئَيــران بوونةتــة ثةنابــةر(، بةرزتريــن ذمــارة كــة بتوانــم وةكــو كــؤى طشــتى لــة 
فايلةكانــدا بةدةســتى بهَينــم بريتييــة لــة 186 هــةزار كــورد كــة دةســتبةجَى دواى 
داخرانــى ســنورى ئَيــران لــةو واَلتــة بــوون بة طوتــةى نوَينــةرى كؤمســيؤنى بااَلى 
ــة تــاران، لــة  نةتــةوة يةكطرتــووةكان بــؤ كاورباروبــارى ثةنابــةران )UNHCR( ل
كؤتايــى مانطــى حوزةيرانــى 1975دا تةنيــا 90 هــةزار كــوردى عَيــراق لــة ئَيرانــدا 
ــة  ــةش ل ــراق و بةم ــةوة عَي ــة طةِراونةت ــةزارى ديك ــةوة 50 ه ــةوة و لةوكات مابون
ناوةِراســتى مانطــى تشــرينى دووةمــدا تةنيــا نزيكــةى 15 هــةزار كةســَيك لــة نــاو 
كةمثــةكان و نزيكــةى 35 هةزارَيــك لــة خاكــى ئَيرانــدا ماونةتــةوة. ئــةم ذمارانــةش 
ــى 11  ــة ثةرةطراف ــة ل ــة هؤَلةندييةك ــة راثؤرت ــةو بارودؤخــةى ك ــة ئ ــةن ك وا دةك

ــت. “ب”ى الثــةِرة 1دا باســى دةكات رَىى تَىنةضَي
ــة ثرؤســةى  ــة هؤَلةندييةكــةدا ســةبارةت ب ــة راثؤرت ــةو ذمارانــةى كــة ل ب. ئ
بةعةرةبكردنــى كوردســتانةوة خراونةتــةِروو ثَىدةضَيــت زيادةِرؤييــان تَيــدا 
ــة  ــة ك ــة بةرنامةداي ــةس ل ــةزار ك ــا 500 ه ــت 200 ت ــة دةَلَي ــت، راثؤرتةك كرابَي
نيشــتةجَى بكرَيــن. بــةاَلم لــة كؤبةنــدة ســااَلنةكةى بةِرَيزيانــدا، بةِرَيزيــان طوتــى: 
“رةنطــة 50 هــةزار كــورد” لــة باشــور نيشــتةجَى كرابــن، هةرضةنــدة ئــةم ذمارةيــة 
ــت و،  ــتةجَى كرابَي ــور نيش ــة باك ــت ل ــة ئةكرَي ــةوة ك ــى نةطرتووةت ــض عةرةبَيك هي

ــة. ــارة هؤَلةندييةك ــة ذم ــك ناطات ــض جؤرَي ــة هي ــةش ب ــؤى طشــتى ذمارةك ك
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ج. ســةبارةت بــة ثــةروةردة، لَيدوانةكــةى ثةرةطرافــى 2 )د( كــة دةَلَيــت زمانــى 
كــوردى دةبَيــت لــة قوتابخانةكانــى سةرانســةرى عَيراقــدا بطوترَيتــةوة بــة تةواوى 
ــةم  ــت ئ ــة دةبَي ــت ك ــازار دةَلَي ــةى 11ى ئ ــدة رَيكةوتننام ــة. هةرضةن ــت نىي راس
ــازارى 1974  ــةاَلم ياســاى ئؤتؤنؤمىيةكــةى 11ى ئ ــت، ب ــة بــةم شــَيوةية بَي بابةت
ــى  ــة ناوضــة ئؤتؤنؤميةكــةدا وةكــو زمان ــت ل ــى كــوردى دةبَي ــت: زمان ــا دةَلَي تةني

ــت. ســةرةكى و زمانــى عةرةبيــش وةكــو زمانــى دووةم بخوَينرَي
ــوارووى  ــة خ ــى 2 )ى( ل ــتوانةكةى ثةرةطراف ــارةى دانيش ــة ذم ــم ل د. طومان
الثــةِرة 3ى راثؤرتــة هؤَلةندييةكــة هةيــة. راثؤرتَيكــى بةشــى لَيكؤَلينــةوة لــة ســاَلى 
1971دا دةَلَيــت: بةثــَىى ســةرذمَيرييةكةى ســاَلى 1965ى عَيــراق، تةنيــا 2 مليــؤن 
ــؤن كةســة. لةطــةَل  ــراق 8.3 ملي كــورد هــةن و ذمــارةى دانيشــتوانى تَيكــِراى عَي
ئةوةشــدا، زيادبونــى ذمــارةى دانيشــتوان لةوكاتــةوة تائَيســتا رةنطــة كــؤى 

ــؤن كةســَيك. ــةى 3 ملي ــة نزيك ــى طةياندبَيت طشــتيى كوردةكان
ــدوان  ــة لَي ــةوة هؤَلةندييةك ــى لَيكؤَلين ــة خاَلةكان ــك ل ــن لةســةر زؤرَي 3. ناتواني
ــة  ــى ديال ــة ثارَيزطاكان ــةى ل ــةو طوندان ــى ئ ــةر وردةكاري ــةت لةس ــن، بةتايب بدةي
و كةركــوك و نةينــةوادا ضــؤَل كــراون. ئــةو بابةتــةى لــة ثةرةطرافــى 2 )ج(

ــة  ــة، ضونك ــة ثَيناســةيةكى رةواي ــة ئؤتؤنؤمةك ــة ثَيناســةى هةرَيم دا ســةبارةت ب
ــارى  ــةى دي ــى هةرَيمةك ــنورة جوطرافييةكان ــز س ــة هةرطي ــاى ئؤتؤنؤمييةك ياس
ــدا  ــورد تيايان ــة ك ــةوة ك ــوَينانة دةطرَيت ــةو ش ــى ئ ــا طوتويةت ــردووة و تةني نةك
ــى  ــازى ئةنجامدان ــة ني ــةت ب ــة حكوم ــت ك ــة ئةوةبَي ــة هؤكارةك ــة. رةنط زؤرينةي
ــةر  ــةوة بةس ــاى ثياضون ــة بنةم ــييةش ببَيت ــةم راثرس ــت، و ئ ــةرذمَيرييةك بَي س
ســنورةكانى هةرَيمــة ئؤتؤنؤمةكــةدا، هــةروةك راثؤرتةكــة لــة زارى زةيــد 

ــةوة. ــت بكرَين ــتة راس ــت: ثَيويس ــدةرةوة دةَلَي حةي
4. بؤضونةكانــى كؤتايــى لَيكؤَلينةوةكــة ســةرنجيان راكَيشــام كــة تيايــدا دةَلَيــت 
عةزيــز عةقــراوى نايةوَيــت كةســَيكى بَىدةســةاَلت بَيــت، ئةمــة يــةك دةطرَيتــةوة 
لةطــةَل ئــةو قســانةى بةِرَيــز مةيهويــزن ســةبارةت بــة هاشــم عةقــراوى كــة بــة 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

205

بةِرَيزيانــى طوتــووة و رايطةيانــدووة كــة )كةســَيكى زؤر نيطةرانــة( )ئةمــةش 
ــةو نامةيــةى كــة لةســةرةوة ئامــاذةى بؤكــراوة(. ــى ئ بةثَي

ــك ئامــاذةى بؤكــراوة  ــد جارَي ــة راثؤرتةكــةدا ضةن ــةى كــة ل ــةو د. وانلىي 5. ئ
ثَىدةضَيــت كةســَيكى طرنــط بَيــت، و ئةطــةر توانيبَيتــى هاوينــى رابــردوو ســةردانى 
عَيــراق بــكات و ثَيشــنيار بخاتــة بــةردةم حكومــةت )بِروانــة دوا ثةرةطرافــى 
حةزدةكةيــن  ميانــِرةوة.  رادةيــةك  تــا  كةســَيكى  ديــارة  ئــةوا  راثؤرتةكــة(، 
راثؤرتةكــةى ببينيــن، كــة ديــارة بــةم زووانــة بــاَلو دةكرَيتــةوة، و زؤر ثَيــم وايــة 

ــت. ــتى بهَينَي ــت بةدةس ــف بتوانَي ــة جنَي ــة UKMIS ل ك

18ى كانوونى دووةمى 1976
           كةى. دى. تَيمثَل
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نهَيني
رؤذى طةيشتن 26ي كانووني دووةمي 1976

ذمارة 3/245
باَليؤزخانةي بريتانيا

بةغدا
19ي كانوني دووةمي 1976

بةِرَيز ئاي تي ئَيم لوكاس
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

ئايظؤري بةِرَيز،
كوردستان

مةســةلةي  راستودروســتيي  لةبــارةي  ثَيــداون  راثؤرتمــان  جاروبــار   .1
ــةن  ــراق لةالي ــوري عَي ــؤ باش ــورةوة ب ــةرةي باك ــة ب ــةوة ل ــتني كوردان راطواس
دةســةآلتداراني عَيراقــةوة )بــؤ نمونــة، بِروانــة نامةكــةي ذمــارة 2/1ي رؤذى 16ي 

ــاردووة(. ــؤم ن ــؤ ت ــة ب ــريني دووةم ك تش

2. دوَينــَي لةســةر نانخواردنــي نيــوةِرؤ كة بــؤ لــؤرد ئارمســترؤنط رَيكخرابوو، 
لةتةنيشــت عيســمةت كيتانىيــةوة دانيشــتبووم، كة ثَيشــتر ياريدةدةري ســكرتَيري 
طشــتيي نةتــةوة يةكطرتــووةكان بــووة و ئَيســتاش بةِرَيوةبــةري طشــتيي بةشــي 
ــي زؤر  ــا راددةيةك ــة ت ــةم كةس ــن ئ ــة MFA. م ــة ل ــراوة نَيودةوَلةتييةكان رَيكخ
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بــة باشــي دةناســم - زؤر كــراوة و بةردةســتة، شــنةبايةكي نوَىيــة، وةك 
ــة  ــت: ثةيمان ــي دةَلَي ــت. كيتان ــم راطةياندبي ــة ثَي ــم واي ــودا ثَي ــي ثَيش ــة نامةكان ل
دادثةروةرانةكــةي طةورةيــي بةخشــين بــؤ كــورد نةهَينراوةتــة دي. سياســةتَيكي 
روون لةئــارادا نةبــووة. مةســةلةي ثَيدانــي دةســةآلت بــة كــورد شــتَيكي ناِراســت 
ــري  ــةكاني ت ــة و بةش ــةر بهاتاي ــرا ئةط ــش نةدةزان ــة طرنطي ــةت ب ــووة و تةنان ب
ــز  ــووة. عةبدولعةزي ــا ب ــة. راطواســتنةكة بَيمان ــةر بوناي سياســةتةكة رون و بنيادن
ــي  ــاوة، ثَي ــةى م ــتَيك متمان ــة ش ــوردة ك ــةركردةى ك ــة س ــةو تاك ــراوي، ئ عةق
ــةوة 60  ــاري خانةقين ــة ش ــا ل ــات تةني ــة دةريدةخ ــي لةالي ــة ئامارَيك ــووة: ك طوت
هــةزار كــةس راطوَيــزراون. كيتانــي دةَلَيــت دةتوانــم لــةوة تــَي بطــةم كــة بؤضــى 
ــة باشــور نيشــتةجَي  ــَي ل ــة ئَيرانــةوة طةِراونةتــةوة بــة زؤرةمل ئــةو كوردانــةي ل
ــة  ــدارييةكيان ل ــض بةش ــة هي ــي ك ــةي خؤيش ــي خَيزانةك ــةآلم ئةندامان ــراون، ب ك
شؤِرشــةكةدا نةبــووة نَيردراونةتــة باشــوور بــؤ ئــةوةي لــة “كوختــةي قوِريــن”دا 
بذيــن - ئامؤزايــةك داواي لــَي كردبــو كــة بتوانَيــت خانويــةك لــة بةغــدا بةكــرَي 
بطرَيــت، بــةآلم بةخــت يــاوةري نةبــووة. ئــةو تــَي ناطــات ضــى واي لــة حكومــةت 
ــؤ ئاشــتةوايي ثشــتطوَي و فةرامــؤش  ــردووي ب ــة سياســةتةكاني راب ــردووة ك ك
ــوري  ــد ئةلجب ــن. حامي ــي كردب ــي” نيطةران ــةي تاَلةبان ــة “جةماعةتةك ــكات. رةنط ب
كــة وةزيــري دةوَلةتــة بــؤ كاروبــاري ثةيوةنــدي لةطــةَل دةســةآلتداراني هةرَيمــة 

ــووة. ــض ســةنطَيكي نةب ــةآلم هي ــووة ب ــاش ب ــة، ثياوَيكــي ب ئؤتؤنؤمةك

ــة. دةستنيشــانكردنةكةي وةك  3. ثَيطــةي كةســَيتيي كيتانــي زؤر طونجــاو نىي
بةِرَيوةبــةري طشــتيي زؤر لــة خــوار تواناكانــي كيتانىيةوةيــة و ســةرةِراي ئــةو 
ــةرةي  ــةو ثةيك ــةري ئ ــكات بةب ــؤش ب ــة ه ــَي ك ــي دراوةت ــي ئةوةش كارة ئةرك
ــدا  ــكاري عةرةبي ــي دةرةوةي كؤم ــةوةي وةزيران ــن كؤبون ــة دوايي ــراق ل ــة عَي ك
ثَيشــنياري كــرد، لةثَينــاو طةشــةثَيدان و بــة دامةزراوةييكردنــي هاوكارييــة 
ئابورييــةكان )بِروانــة نامةكــةم 3/5ي 25ي تشــريني يةكــةم(. ئــةو دةَلَيــت نيطةراني 
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ثَيطةكــةي خــؤى نىيــة و، ئــةو لةبــةر هــؤكاري نيشــتمانثةروةرَيتي طةِراوةتــةوة 
عَيــراق، بــةو بِروايــةوة كــة بتوانَيــت بةشــداربَيت لــة دابينكردنــي خؤشــطوزةراني 
بــؤ داهاتــوي عَيــراق، ئــةم بِريــارةي لةثَيــش رَيكةوتننامةكــةي جةزائيــرةوة داوة. 
ــة  ــت ك ــةم دةزانَي ــي ك ــةو كات الن ــر ضــاوةِرَي دةكات و، ئ ــي ت ــان دوان ســاَلَيك ي

ــاوة. ــي داوة و شكســتي هَين هةوَل

4. ئــةم وتووَيــذة جةخــت لــة بوونــي ناِرةحةتييةكــي بةرضــاو دةكاتــةوة لةنــاو 
ســةركردة “وةفــادار”ة كوردةكانــدا ســةبارةت بــة رووداوةكان و، هةروةهــا 
ــان و  ــي دَلني ــةش راثؤرت ــةن، ئةمان ــتنةوة ه ــارةي راطواس ــةي لةب ــةو راثؤرتان ب
جَيطــةي طومــان نيــن. لــة راثؤرتــة ســاآلنةكةمدا ســةبارةت بــة ذمــارةي كةســاني 
طيرؤدةكــراو باســم لــة 50 هــةزار كــةس كردبــو. وا دةردةكةوَيــت ئةمــة بــة اليةنى 
كةمــى خةمآلندنةكانــةوة بَيــت، ئةطــةر ذمارةكــةي عةزيــز عةقــراوي راســت بَيــت. 
ــرة ئــةو ناوضةيةيــة كــة هةميشــة زيادةِرؤيــي بــة مةترســي دةزانرَيــت.  بــةآلم ئَي
بــؤ نمونــة، نوســخةيةكي ئــةو راثؤرتةمــان بينيــوة كــة هؤَلةندييــةكان ئامادةيــان 
كــردووة و لــة راثؤرتةكــةي 16ي تشــريني دووةممــدا ئامــاذةم ثــَي داوة و لــةوَي 
ــَل  ــة و راثؤرتــي لَيدوانــي تَيمث ــةو راثؤرت ذمــارةكان زؤر زياتــرن. نوســخةيةك ل

هاوثَيــض دةكــةم كــة مــن لةطةَليــدا كؤكــم.
5. مــن ئــةم راثؤرتــة بــؤ كةســي ديكــة نانَيــرم و وةكــو نهَينــي دايدةنَيــم لةبــةر 

ئــةوةي طرنطــي كةســَيتى كيتانــي بؤمــان نابَيــت بخرَيتــة ذَيــر مةترســييةوة.

دَلسؤزي هةميشةييت
جةي ئةى ئَين طراهام

كؤتايي
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نهَيني
باَليؤزخانةي بريتانيا

بةغدا
26ي كانوني دووةمي 1976

رؤذى طةيشتن 2ي شوباتي 1976
ذمارة 3/245

2/011
بةِرَيز ئاي تي ئَيم لوكاس

بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

ئايظؤري بةِرَيز
كوردستان: راطواستن

1. جارجــارة و، لــة هةموشــي تازةتــر لــة نامةكــةي رؤذى 19ي كانونــي 
ــة كــردووة كــة لةباكــورةوة دةطوَيزرَينــةوة  ــة ئــةو كوردان دووةممــدا، باســمان ل
ــة  ــؤ نمون ــن. بةَلطــةكان جؤراوجــؤرن ب ــراق نيشــتةجَي دةكرَي ــة باشــوري عَي و ل
ــة  ــةدا ك ــي وةك ديوانيي ــة شــوَينة ثَيشــبينى نةكراوةكان ــي كةســاني كــورد ل بينين
تيايــدا زؤر بةزةقــي دةردةكــةون، ياخــود بينينــي ئوتومبيلــي ســةربازي كــة ماَلــة 
ــا  ــر، ت ــة شــارَيكي ت ــة شــارَيكةوة دةبرَين ــة تاريكــي شــةودا ل ــة و ل كــوردي تَيداي
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دةطاتــة زانياريــي ئــةو كةســانةي كــة كةســوكاريان بــةر ئــةم راطواســتنة كةوتووة 
ــةوة. ــةم بارةي ــة ل ــش طةرم ــدةى ناوبازاِري ــةت ثِروثاطةن و تةنان

ــَيكي  ــة كةس ــوة ك ــان بيني ــة حاَلةتَيكم ــة، تاك ــةم نامةي ــيني ئ ــي نوس ــا كات 2. ت
ــدا  ــةَل خَيزانةكةي ــو، لةط ــي هةَلطرتب ــمةرطة ضةك ــاني ثَيش ــة شانبةش ــوري، ك ئاش
ــد  ــة ضةن ــت ك ــي دوورةدةس ــؤ طوندَيك ــزراوة ب ــورةوة راطوَي ــي باك ــة طوندَيك ل
ــةك  ــي ي ــي قوِرين ــة كوختةيةك ــةوَي ل ــرَي ل ــةوة دوورة. دةطوت ــة ديواني ــك ل ميلَي
ذووريــدا دةذيــن و موضةيةكــي 25 ديناريــي مانطانــةي دةدرَيتــَي و هيــض كارَيكــي 
نيــة بيــكات. لــة باكــور، ئــةو كةســة خــؤي ثارضــة زةوييةكــي هةبــووة و ثشــتي 
ــةوةي زةوييةكــةي  ــة لةســةر ئ بةخــؤى بةســتووة، بــةآلم هيــض زانيارييــةك نىي

ــووة. ضــى بةســةر هات

3. ئةمــِرؤ كاتــَي ضــاوم بــة محةمــةد ســةبري ئةلحةديســي كــةوت، كــة جَيطــري 
ــرد.  ــاس ك ــدا ب ــتىيةم لةطةَل ــة طش ــةم ثرس ــة، ئ ــاري دةرةوةي ــي كاروب وةزارةت
كاتــَي باســي وتارَيكــي رةخنةييــم لــة رؤذنامــة عَيراقييةكانــدا دةكــرد، ثَيــم طــوت 
ــتنةوة  ــي راطواس ــارةي ثرس ــت لةب ــم دةبَي ــةر بزان ــم ئةط ــطوزار دةب ــة سوثاس ك
ــَي  ــيارم ل ــة ثرس ــة رةنط ــةم ك ــةكان بك ــة بريتانيي ــؤ رؤذنامةنوس ــةيةك ب ض قس
ــة بايةخَيكــي  ــي رةخن ــةم وةك بابةتَيكــي جَي ــم ثَيشــبيني دةك ــة طوت بكــةن، ضونك
ــي  ــم تَيِروانين ــة بتوان ــم ك ــدا ب ــة ثَيطةيةك ــن ل ــت م ــدةن و دةبَي ــة ب ــةم بابةت زؤر ب
عَيراقييةكانيــان لةمبارةيــةوة ثــَي رابطةيةنــم. حةديســي لــة وةآلمدانــةوةدا كةمَيــك 
ناِرةحةتــي ثَيوةدياربــو. ئــةو طوتــي هيــض طواســتنةوةيةكي خةَلــك لــة باكــورةوة 
بــؤ باشــور لــة ئــارادا نىيــة. ئــةوةي هةيــة ئةوةيــة كــة زؤرَيــك لةوانــةي 
بِرياريــان داوة لــة ئَيرانــةوة بطةِرَينــةوة بــؤ عَيــراق لــة باشــوري عَيــراق نيشــتةجَي 
ــةو  ــران كــردووة و ئ ــة باكــور وَي ــي ل ــةوةي شــةِر ناوضةكانيان ــةر ئ ــن لةب دةكرَي
ــان  ــةي ماَلي ــة. ئةوان ــةوة هةي ــةوة و بنيادنان ــة ئاوةدانكردن ــة ثَيويســتيان ب ناوضان
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ــة  ــاوة، ل ــان نةم ــةي ماَلةكاني ــةآلم ئةوان ــَي دراوة ب ــان ث ــةوة رَيطةي ــووة بضن هةب
ــة رومــادي و كــوت و ديوانييــة  باشــور نيشــتةجَيكراوة، ئــةو بةتايبةتــي باســي ل
كــرد. ثرســيارم كــرد ئايــا ئــةم كارة خؤبةخشــانةية يــان نــا. لــة وةآلمــدا طوتــي 
ئةنجامطيريةكةمــان خؤبةخشــانةية ضونكــة ئــةم كةســانة لــة كةمثةكانــى ئَيرانــدا 
بارودؤخةكةيــان بــؤ روونكراوةتــةوة و بــة ضاوكراوةييــةوة بِريــاري طةِرانةوةيــان 
ــة  ــة بةشــدارييان ل ــراوة ك ــةو كةســانةدا جَيبةجــَي ك ــة بةســةر ئ داوة. لَيبوردنةك
ــةدةر نةكــراوة.  ــَي ب شؤِرشــةكةدا كــردووة و مةســةلةي نيشــتةجَيكردنةوةياني ل

ــووة. ــوري ب ــووة، بةَلكــو ثَيويســتييةكي كــرداري و ئاب ئةمــة ياســا نةب

ــض  ــة هي ــِرؤم. ئةمــة ب ــم لةســةري ب ــة دةتوان ــةم خاَل ــا ئ ــَي طةيشــتم كــة ت 4. ت
جؤرَيــك جَيــي ئاســودةيي نىيــة و بــِروا ناكــةم رؤذنامةكانمــان جطــة لــة 
رةخنةطرتــن هيــض هةَلوَيســتَيكي تريــان ببَيــت، كــة لــة راســتيدا مؤرتايمــةر دةســتي 
بــة رةخنــة كــردووة )هةرضةنــدة كاتــَي بــةم دواييــة جَيطري وةزيــرم لــة وةزارةتي 
راطةيانــدن بينــي رايطةيانــد بــة وتارةكــةي مؤرتايمــةر ناِرةحــةت نةبــووة لةبــةر 
ــةي  ــة عَيراقييةك ــة تَيِروانين ــووة ك ــةن ب ــةو رووةوة بَيالي ــت ل ــض نةبَي ــةوةي هي ئ

ــاس كــردووة(. ب

دَلسؤزي هةميشةييت
جةي ئةى ئَين طراهام

وَينةيةك بؤ بةِرَيز تاران
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كؤنفرانسى رَيكخراوة بةريتانييةكان بؤ هاوكاريكردنى ثةنابةران
ــَل هــاوس، 25 ويَلتــؤن رؤد، لةنــدةن  ناوةنــدى ثةرةثَيدانــى نَيودةوَلةتــى )ثارنَي

ــوون 7616 828-01 ــارة تةلةف sw1v1js، ذم

كؤمةَلةى كوردةكان
ــوباتى 1976  ــةمة 25ى ش ــة رؤذى ضوارش ــةى ل ــةو كؤبونةوةي ــى ئ كؤنووس
ــة كتَيبخانــةى ناوةنــدى ثةرةثَيدانــى نَيودةوَلةتــى،  ــر 4ى ثاشــنيوةِرؤ ل ــة كاتذمَي ل

ــدرا. ــدةن، SW1 طرَي ــؤم رؤد، لةن ــاوس، 25 ويَلت ــَل ه ثارنَي

ئامادةبووان
سةرؤك

مستةر كَينيف ليد

ئةندامان
مس ئَيس سينطر كؤمةَلطةى خاضى سورى بةريتانى  

مستر جى. طَيَلبةر كريستيان ئةيد     
مس ئاِر بالك دةزطاى كؤمةاَليةتى نَيودةوَلةتى  

مستةر جةى عةلى نوَينةرايةتى كورد لة ئةوروثا   
مستةر ئَيض غةفورى ثارتى ديموكراتى كوردستان   
مستةر جةى هيدلةر   UNHCR نوَينةرى شانشينى يةكطرتوو لة

مسس ئَيَل لَيظين ثةيوةندييةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان  
مستةر ئاى مةكدؤناَلد وار ئؤن وةند     
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مستةر ئةى دى جةى فليثس دةزطاى زانكؤى جيهان  
مس سى هةد سن دةزطاى زانكؤى جيهان  
مستةر دى ميران بة بةشدارى    

1. داواى لَيبــوردن بةرامبــةر بــة ئامادةنةبوونــةوة وةرطيــرا لــة: مســتةر ئــةى 
ئَيــن دةيظــس لــة ئةنجومةنــى خزمةتــى هاوِرَييــان.

2. كؤنوســةكانى كؤبوونــةوةى رؤذى 2ى كانونــى يةكةمى 1975 كة دابةشــكرا 
رةزامةنــدى لةســةر نيشــان دراو واذوو كرا.

ــةرةكيدا  ــانى س ــر ناونيش ــةكان لةذَي ــوو بابةت ــكراوةكان، هةم ــة باس 3. بابةت
ــكران. باس

4. كؤمةَلطةى هاوِرَييةتى بةريتانى- كوردى
ســةرؤك باســى لــةو ثَيشــكةوتنة كــرد كــة كؤمةَلطةكــة بةدةســتيهَيناوة لةكاتــى 

دروســتبوونيةوة لــة مانطــى نيســانى 1975.
بةرةوثَيشــضوونةكة كارَيكــى ســةخت بــووة، بةشــَيك لــة هؤكارةكــةش ئةوةيــة 
ــان  ــى خؤي ــن كــة كات ــى لةبةردةســتدا ني كــة وةكــوو ثَيويســت ئةندامــى بةريتاني
لــة بةرنامــة داِرشــتندا ســةرف بكــةن و ئةوةنــدةش ئةندامــى كورديــان نىيــة كــة 

بؤنــةى كلتــورى ئامــادة بكــةن.
ئةنجومةنةكــة بــةردةوام كؤبوونــةوةى ئةنجامــداوة و جاروبــار زانيــارى 
داوةتــة دةســت كةناَلةكانــى راطةيانــدن. هةندَيــك لــةو وتارانــةى كــة بــةم دواييانــة 
بينــراون ئةنجامــى دةستثَيشــخةرييةكى لةمجــؤرةن. هةروةهــا بايــةخ بــة كَيشــةى 

ــى ديكــةش دراوة. ــةرةكان و بابةت ــدكارة كــوردة ثةناب خوَين
كؤبونــةوةى طشــتى ســااَلنة لــة رؤذى يةكشــةمة 21ى ئــازارى 1976 ئةنجــام 
دةدرَيــت و )ئَيوارةيةكــى كؤمةاَليةتــى( رَيكخــراوة بــؤ رؤذى شــةممة 20ى ئــازار 
ــةى  ــةن كؤمةَلط ــوور لةالي ــى باش ــينطى تؤن ــن س ــة كَي ــج ل ــاَل كؤلَي ــة ئيمثَيري ل
ــة  ــة كوردييةك ــى كؤمةَل ــوو ئةندامان ــاوة و هةم ــى ئةوروث ــدكارة كوردةكان خوَين
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ــتى  ــةوةى طش ــة كؤبون ــراون. ل ــت ك ــة بانطهَيش ــةردوو بؤنةك ــؤ ه ــان ب و هاوِرَيي
ــةر  ــةش لةس ــت ئةم ــتور دةكرَي ــى دةس ــةر رةشنووس ــذ لةس ــااَلنةدا وتووَي س

ــذراون. ــة ئَيســتا داِرَي ــة ل ــة ك ــةو خااَلن ــاى ئ بنةم
بــؤ ســاَلى داهاتــوو هــةوَل دةدرَيــت ذمــارةى ئةندامــان زيــاد بكرَيــت و 

هةروةهــا بةرنامــة بــؤ ضةنــد ضاالكييــةك دابِرَيذرَيــت
ــة  ــوو ل ــتانةوة ئامادةكراب ــى كوردس ــى ديموكرات ــان ثارت ــة لةالي ــك ك راثؤرتَي

ــرا ــةش ك ــدا داب ــةر ئامادةبوان ــةدا بةس كؤبونةوةك

5. راثؤرت لةسةر ثةنابةرة كوردةكانى شانشينى يةكطرتوو:
ــة  ــى 1975 ل ــى يةكةم ــة رؤذى 31ى كانون ــؤ ل ــى ناوخ ــؤ وةزارةت ــة ب أ( نام
ــدا  ــة تياي ــةرؤك، ك ــى 1975 ى س ــى يةكةم ــةى رؤذى 31ى كانون ــى نامةك وةاَلم
داواى روونكردنــةوةى كردبــوو بةرامبــةر بــة رَيوشــوَينى ثَيويســت بؤ سثؤنســةر 
كردنــى كــوردة ثةنابــةرةكان، لــة رؤذى 21ى كانونــى دووةمــى 1976دا نامةيــةك 
لــة مســتةر ئةلَيكــي ليؤنــةوة طةيشــتووة. لةطــةَل ئةجَينــداى كؤبونةوةكــةدا 

ــرا. ــةش ك ــةش داب ــةم نامةي نوســخةى ئ
ــووة و  ــؤ طرت ــةكةى لةخ ــةوةى ثرؤس ــةوة روونكردن ــة وردةكاريي ــة ب نامةك
نَيــردراوة بــؤ ليذنةكــة بــؤ ئــةوةى ثَيــش ئامادةكردنــى وةاَلمــى تــةواو بؤضونــى 

ــت. ــةر دةرببِردرَي لةس

مســتةر يــان مةكدؤنــاَل )واِر ئــؤن وةن(، كــة لةنــاو نامةكــةدا وةكــوو يةكَيــك 
ــة  ــؤض ل ــتانى ك ــؤ كاربةدةس ــى ب ــؤى نامةيةك ــتيوانى دةكات، خ ــة ثش ــة ك لةوانةي
ــة  ــةوةى لَيكــردوون ســةبارةت ب ــاردووة و داواى روونكردن ــى ناوخــؤ ن وةزارةت
هةَلوَيســتى ياســايى و، ئــةو كردارانــةى كــة ثؤليــس دةيطرَيتــة بــةر لــة لَيكؤَلينــةوة 
لةطــةَل سثؤنســةرةكاندا و هةروةهــا ثرســيارى كــردووة لةبارةى ئــةو طةرةنتييةى 
كــة دةبَيــت ثــِر بكرَيتــةوة. دةركــةوت كــة ئةمــة ياســايةكى طشــتى ياخــود ثــالن 
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نىيــة، بؤيــة شــتَيكى باشــة كــة لَيدوانــى يةكالكراوةمــان هةبَيــت ســةبارةت بــةو 
ــةم  ــؤ ئ ــةران ب ــاوةوةى ثةناب ــة ن ــة هَينان ــة ل ــى ناوخــؤ ك رَيوشــوَينانةى وةزارةت

واَلتــةدا دةيطرنــة بــةر.

لة ميانةى وتووَيذةكةدا ئةم بابةتانة لةبةرضاوطيران:
ــة  ــةبارةى ب ــووى س ــينى يةكطرت ــوَينةكانى شانش ــةر رَيوش ــتةر هيدل )1( مس
ثَيدانــى ثةنابةرَيتــى روونكــردةوة، ثةنابةرَيتــى نادرَيــت بــةو كةســانةى لــة 
ــن  ــن ناتوان ــة ئَيران ــة: ل ــؤ نموون ــةى ب ــةو كوردان ــة ئ ــةن. بؤي ــةم واَلت دةرةوةى ئ
داواى ثةنابةرَيتــى بكــةن، بؤيــة تةنيــا رةنطــة بتوانــن لــة ضوارضَيــوةى ياســاكانى 

ــة: ــؤ نموون ــت، ب ــَى بدرَي ــان ث ــةى هاتنةناوةوةي ــدا رَيط كؤض
- وةكــو خوَينــدكار بــةو مةرجــةى بةَلطةيــان ثــَى بَيــت كــة بةشــدارى 

دةكــةن. خوَينــدن  كؤرســةكانى 
- كاتَيك رةزامةندى دامةزراندنيان بؤسةر كارَيك ثَي بَيت.

- وةكو كةسانَيك كة بتوانن خؤيان ثشت بة خؤيان ببةستن.
ــى  ــزة يةدةطةكان ــرى هَي ــر ضاودَي ــة ذَي ــةوة داواكارةكان دةخرَين ــة ثَيضةوان ب
وةزارةتــى ناوخــؤ، لةســةر ئــةم بنةمايــةش بــوو كــة وةزارةتــى ناوخــؤ لــة مانطــى 

ــة ثةرلةمــان )كؤمــؤن( راطةياندنَيكــى باَلوكــردةوة. ــارى 1975دا ل ئاي
ــى  ــت دةكات ثةنابةران ــى وا ثَيويس ــت: بؤض ــة بزاني ــوو ك ــتةم ب ــى ئةس كارَيك
كــورد بــة ضاوَيكــى جيــاواز لــة ضيلليةكانــى ئةرجةنتيــن ياخــود هيندؤضينييةكانــى 

ــن. تــر ياخــود واَلتانــى ديكــة تةماشــا بكرَي
ــوون و مةترســييان لةســةر  ــدا ب ــى ثةنابةرَيتيان ــة يةكــةم واَلت ــان ل هةردووكي

ــوو. ــان طونجــاو نةب ــووة و مانةوةي ب

ــةوة  ــة رؤذنامةكان ــوردةكان و ل ــةرضاوة ك ــة س ــةى ل ــةو زانيارييان ــى ئ بةثَي
ــن  ــة ئَيران ــة ل ــةى ك ــةو كوردةكان ــك ل ــى زؤرَي ــووة، بارودؤخ ــتمان كةوت دةس
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تاِرادةيةكــى زؤر بارودؤخَيكــى ناجَيطيريــان هةيــة ياخــود ثَيشــينة مَيذووييــةكان 
ثاســاومان دةدةنــَى كــة لــة بارودؤخيــان بترســين و ئةمــةش لــة هةلومةرجَيكدايــة 

ــدات. ــدا رووب ــة ماوةيةكــى كورت ــةورة ل ــى زؤر ط ــة طؤِرانكاري ــة رةنط ك
ثةنابــةران لــة ئَيــران، كــة ئَيــران ئةندامــى رَيككةوتنةكــةى ســاَلى 1951 نىيــة، 
هيــض ثَيطةيةكــى ياســاييان لــةو واَلتــةدا نىيــة و هيــض زامنَيكــى كؤضبةرييــان نىية. 
رةنطــة بارودؤخةكةيــان هاوشــَيوةى بارودؤخــى نةخوازراوتريــن بَيطانــةكان بَيت. 
لةبــةر ئــةم هؤكارانــة بــوو كــة بــة طرنــط زانــراوة كــة كاربةدةســتانى وةزارةتــى 
ناوخــؤ قايــل بكرَيــن بــةوةى: هةندَيــك لــة كــوردةكان وايــان بــة بــاش زانيــوة كــة 

داواى ثةنابةرَيتــى لــة شــوَينى ديكــة بكــةن لــة دةرةوةى ئَيــران.

ــةو  ــةردةم ئ ــة ب ــة دَين ــرد ك ــةختييانة ك ــةو س ــى ل ــورى باس ــتةر غةف )2( مس
كوردانــةى داواى ثشــتيوانييان لــَى دةكرَيــت. هةندَيكيــان نةياندةزانــى ضــؤن 
ــَى كــراوة كــة ئايــا خؤيــان  ثشــتيوان بدؤزنــةوة، ئةوانــى ديكــة داواى ئةوةيــان ل
ــةكةيان  ــة ثِرؤس ــةم بابةتان ــا. ئ ــان ن ــةن ي ــان بك ــة خؤي ــتيوانى ل ــن ثش دةتوان

ــت. ــَى دةضَي ــى ث ــةم دوو مانط ــى ك ــدا الن ــة خؤي ــؤى ل ــة خ ــتووة ك دواخس

ســةبارةت بــة رَيوشــوَينى ثشتيوانيكردنةكةشــةوة بــاس لــةم بابةتانــةى 
ــرا: ــةش ك ديك

أ. ضاالكــى ثؤليــس. ئاشــكرابوو كــة ثؤليــس بةِراســتى ســةردانى ماَلــى 
ثشــتيوانةكانى كــردووة بــؤ ئــةوةى لَيكؤَلينــةوة بــكات. نةزانــراوة كــة ضــؤن ئــةم 

ثشــتيوانانة دؤزراونةتــةوة.
ــؤ  ــردراون ب ــراوى نَي ــة ضاثك ــة ب ــة فؤِرمــى ثشــتيوانييةكان ك ب. ســةبارةت ب

ــد. مســتةر مةكدؤناَل
- بةرثرســيار بكرَيــت بــؤ بةِرَيوةبردنــى كاروبــارى ثةنابــةران و مانةوةيــان تــا 

ئةوكاتــةى ثةنابةرةكــة دةتوانَيــت خــؤى ثشــتيوانى لــة خــؤى بــكات.
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ــت لةســةر طيرفانــى  - ثةنابةرةكــة زامنــى ئــةوة بــكات كــة رَيطــاى ثــَى نادرَي
ــةت بــذى. دةوَل

وةهــا زانــرا كــة ثرســيارى لةمجــؤرة رةنطــة ببَيتــة هــؤى ئــةوةى كــة خةَلــكان 
حــةز نةكــةن ببنــة ثشــتيوان و، لــة هةمــوو حاَلةتَيكيشــدا ئــةم ثرســيارانة 
تَيطةيشــتن لَييــان قورســة. لــة كــرداردا ئــةو كةســانةى رَيطةيــان ثَيدةدرَيــت بَينــة 

ــةن. ــةك بك ــة داواى كؤم ــان هةي ــى ئةوةي ــتبةجَى ماف ــةوة دةس ــةم واَلت ئ
ســةرةِراي ضةنــد حاَلةتَيــك، ئــةوا زانــرا كــة ئــةو كةســانةى داواى ثةنابةرَيتيان 

كــردووة بةهــؤى ســةختى لــة دؤزينــةوةى ثشــتيواندا كارةكةيــان دواكةوتووة.
 

دواجار رَيكةوتن لةسةر ئةوةى:
أ( ثرؤســةى وةرطرتنــى كــوردةكان نابَيــت بــة هيــض جؤرَيــك ئةنجــام بــدرَى و، 
بــؤ ئةمــةش، ئةنجومةنــى بةريتانــى بــؤ هاوكارييكردنــى ثةنابــةران دةبَيــت لةكاتــى 
ثَيويســتدا داواى )ثشــتيوانيكردن(ى ثةنابــةرة كوردةكانــى لــَى بكرَيــت، هــةروةك 
ضــؤن ثَيشــتر يارمةتــى دامةزراندنــى ئــةم ثةنابةرانــةى داوة. لةبةرئــةوةى وةهــا 
ضــاوةِروان دةكرَيــت كــة بةشــَيك لــةم كةســانة خوَينــدكار بــن و WUS بةرثــرس 
بَيــت لَييــان و، كــؤى وةرطرتنةكــة ســنوردارة، بؤيــة ثَيشــبينى نةكــرا كــة ئــةم بــِرة 

بِرَيكــى طــةورة بَيــت.
بةِرَيــز ســةرؤك رةزامةنــدى دةربــِرى لةســةر ئــةوةى كــة ئــةم بابةتــة بخاتــة 

بــةردةم ئةنجومةنــى بةريتانــى بــؤ هاوكارييكردنــى ثةنابــةران.

ب( لةبةرئــةوةى وا دةردةكةوَيــت ئــةم ثرســى ثشــتيوانى كردنــة ثةيوةنــدى بــة 
سياســةتى طشــتييةوة هةيــة بؤيــة ثَيويســتة كؤنفرانســى بــؤ ئامــادة بكرَيــت.

ج( لــةدواى وتووَيــذى زياتــر ســةبارةت بــة دوايــن بِرطــةى نامةكــةى مســتةر 
ــرد:  ــةوة دةك ــاذةى ب ــة ئام ــى دووةم دا ك ــة رؤذى 21ى كانوون ــن ل ــس لوي ئةلَيك
ــراق، كــة ئــةوةش  ترســى كــوردةكان لةوةدايــة كــة بــة زؤر بنَيردرَينــةوة بــؤ عَي
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ترســَيكى بــَى بنةمايــة، رَيكةوتــن لةســةر:
ــةى ســةرضاوة ســةربةخؤكان و  ــةوة لةِرَيط ــةدا كؤبكرَيت ــةم واَلتان ــة ل 1. بةَلط
لةنــاو كؤمةَلطــةى ثةنابــةرة كوردييــةكان دا تاوةكــوو بزانرَيــت ئــةم ثرســة ضةنــد 

لةجَيــى خؤيدايــة.
ــى  ــدوان لةســةر هةَلوَيســتةكةى وةزارةت ــة لَي ــت ك ــة )UNHCR( بكرَي 2. داوا ل
ــى  ــى كوردان ــة بارودؤخ ــةبارةت ب ــكات س ــكةش ب ــة ثَيش ــدات و بةَلط ــؤ ب ناوخ

ــران. ئَي

لةميانــةى وتووَيذةكــةدا مســتةر جــؤرج طَيَلبــةر )كريســتيان ئةيــد( ثَيشــنيارى 
ــتايةتى  ــةى دؤس ــوردى و كؤمةَلط ــى ك ــى طروث ــة ئةندامان ــك ل ــة هةندَي ــرد ك ك
)BCAR( بةريتانــى- كــوردى بانطهَيشــت بكرَين بــؤ ئةوةى لةثَينــاو ثشــتيوانيكردنى

دا طروثَيكــى بضــوك ثَيكبهَينــن و لةكاتــى ثَيويســتدا راوَيذيــان لَيوةربطيرَيــت.

ــوردى  ــدكارى ك ــى خوَين ــى داراي ــؤ كؤمةك ــان - ب ــؤى جيه ــاى زانك ب( دةزط
ثةنابــةر. مســتةر ئالــن فليثــس )دةزطــاى زانكــؤى جيهــان( رايطةيانــد: دوو 

لةمثــةِرى ســةرةكى لةبــةردةم بةرةوثَيشــضوونى ئــةم بةرنامةيــةدا:
ــة ئَيرانــةوة ســةبارةت  ــارى ثَيشــينةى بــاش ل أ. ســةختيى بةدةســتهَينانى زاني
ــرن  ــى )WUS( وةردةط ــة زةمالةكان ــود ل ــن س ــة زؤرتري ــةى ك ــةو خوَيندكاران ب
كــة كؤرســةكان و هةندَيــك بابةتــى ثةرةثَيدانيــان ثَيدةدرَيــت. زؤر ثَيويســت بــوو 
ــةم  ــةوة ئ ــة رَيطةي ــت ل ــة بتوانرَي ــت، ك ــران دا هةبَي ــة ئَي ــى WUS ل ــة ليذنةيةك ك
زانيارييانــةى بــؤ ئاِراســتة بكرَيــت. هةروةهــا هيــواى ئــةوة خــوازرا كــة لــة رَيطــاى 

ــت. ــةك دروســت بكرَي ــد ثةيوةنديي ــران ضةن ــة ئَي ــةرى UNHCRةوة ل نوَين
ب. ضةنــد بةَلَينَيكــى كاتــى دران و ضةنــد بةشــدارييةكى دَلنياكــةرةوة ثَيشــكةش 

كــران - ئؤكســفام رةزامةنــدى دةربــِرى كــة ثَينــج هــةزار ثاوةنــد بــدات.
كريســتيان دةبــوو لــة ماوةيةكــى كةمــدا ئــةم بابةتة لةطــةَل ليذنــةى خؤرهةاَلتى 
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ناوةِراســتةكةيدا بــاس دةكات و هيــواى وايــة بةشــَيك لــةو بودجةيــةى كــة 
ــةم  ــؤ ئ ــةوا ب ــراوة، ئ ــى ســةردةمى شــةِر تةرخــان ك ــى كوردان ــؤ هاوكاريكردن ب

ــت. ــن بكرَي مةبةســتة دابي
ســكرتَير ئامــاذةى بــةوةدا كــة رَيكخــراوى فةنــدى منداَلثارَيــز لــةوة دةكؤَلَيتةوة 
و، لــة هــةر خولَيكــى داهَينانــى خوَينــدكاران دةكؤَلَيتــةوة كــة ئامانجةكــةى 

ــت. ــدااَلن بَي ــرى من ــود ضاودَي ــتى ياخ تةندورس
ــتايةى  ــةى دؤس ــة كؤمةَلط ــةبارةت ب ــكرتَيردا س ــيارَيكى س ــى ثرس ــة وةاَلم ل
بةريتانيايى-كورديــى كــة لــة يةكَيــك لــة بِرطةكانيــدا بــاس لــة دابينكردنــى هةلــى 
خوَيندنــى كــردووة بــؤ كــوردةكان لة شانشــينى يةكطرتــو و، هةروةها ئامــادةكارى 
بــؤ يارمةتيدانيــان لــة بوارةكانــى زةمالــة و راهَينانــدا، ســةرؤك رةزامةندى نيشــان 
دا كــة لــة AGM ثشــتيوانى لــةم بابةتــة بــكات و هةوَلبــدات ســةرنجى ئةندامانــى 
ــةدا  ــةوةى كؤمةك ــى كؤكردن ــةم هةَلمةت ــدات ل ــان ب ــَيت و هاني ــة رابكَيش كؤمةَلةك

يارمةتــى بــدةن.

6( بارودؤخى ثةنابةران لة ئَيران و لة عَيراق.

عَيراق
مســتةر عةلــى ئامــاذةى لــة راثؤرتَيكــى دا كــة لةاليــةن “ئَيــم. جةى. ســى. لوثى” 
ســةر بــة كؤمةَلــةى سويســرا بــؤ مافةكانــى مرؤظــةوة ئامادةكرابــوو، ئامــاذة بةوة 
ــى  ــة ماَلةكان ــورد ل ــؤن ك ــةك ملي ــةى ي ــت نزيك ــراق دةيةوَي ــى عَي دةكات حكومةت
خؤيــان راطوَيزَيــت و رةوانــةى باشــورييان بــكات. ئــةم راثؤرتــة ثَيشــتر خراوةتــة 
بــةردةم كؤمســيؤنى مافةكانــى مرؤظــى نةتــةوة يةكطرتــووةكان و لــة رؤذنامــةى 
طاردييانــى رؤذى 4ى شــوباتدا باَلوكراوةتــةوة. ئــةم هةواَلــة نيطةرانييةكــى زؤرى 
لــة جظاتــى كورديــدا دروســت كــرد: ديــارة تائَيســتا نزيكــةى 200 هــةزار كةســَيك 
راطوَيــزراون و جَيطاكانيــان لــة باكــور بــة عــةرةب ثــِر دةكرَيتــةوة. وردةكارى ئــةم 
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ــدا  ــى كوردســتاندا بةســةر ئامادةبووان ــى ديموكرات ــةى ثارت ــة راثؤرتةك ــة ل بابةت
دابــةش كــرا.

راثؤرتــى هاوشــَيوة لةاليــةن فاينةنشــياَل تايمــز و تايمــز )رؤذى 27ى تشــرينى 
دووةمــى 1975(ةوة باَلوكراوةتــةوة و هةروةهــا بابةتةكــة لةاليــةن كؤمةَلَيــك 
رؤذنامةنوســى هؤَلةنديشــةوة ئامــاذةى ثــَى دراوة كــة ســةردانَيكى زؤر كورتيــان 
ــَى  ــة بةج ــةو واَلت ــراوة ئ ــَى ك ــان ل ــى داواي ــام داوة و بةزووي ــراق ئةنج ــؤ عَي ب
ــن. ئــةو طروثــة نَيودةوَلةتيــى و تاكــة كةســييانةى كــة حةزيــان كــردووة لــة  بهَيَل

ــةدراوة. ــَى ن ــان ث ــاوةوةى عَيراقي ــاى ضوونةن ــةوة رَيط ــة بكؤَلن بارودؤخةك
ــوةى  ــة ضوارضَي ــا دةكــرَي ئــةم كةســانة ل ــى ثرســيارى كــرد: ئاي مســتةر عةل
)ثةنابــةر(دا ثؤلَيــن بكرَيــن يــان نــا، بةشــَيك لــةم كةســانةش كــة طةِراونةتــةوة بــؤ 
عَيــراق لــة ئَيــران ثةنابــةر بــوون. ئةطــةر ثةنابــةر بووبــن، ئايــا ئــةم كؤنفرانســة 

ئامادةيــة دةتوانَيــت يارمةتييــان بــدات؟

ــم. لوثــى” دةســتبكةوَيت  ــى دا نوســخةيةك لــة راثؤرتةكــةى “ئَي ســكرتَير هةوَل
بــةاَلم هَيشــتا بةدةســتى نةطةيشــتووة.

ســةرؤك ئامــاذةى بةوة دا كــة لةبةرئةوةى ئــةم بابةتــة بابةتَيكــى نَيودةوَلةتيية 
لــة ضوارضَيــوةى عَيراقــدا، بؤية باشــترين هةنطــاو ئةوةية:

أ( راستةوخؤ لةطةَل حكومةتى عَيراق ئةنجام بدرَيت.  
ب( لــة رَيطــاى كةناَلــة ديثلؤماســييةكانةوة و لةاليــةن حكومــةى شانشــينى   

ــت. ــام بدرَي ــةوة ئةنج ــى ديك ــةن حكومةت ــود لةالي ــووةوة - ياخ يةكطرت
ج( لة رَيطةى ثرسيارةوة كة لة ثةرلةمان بثرسرَيت.  

وتووَيذ لةسةر باشترين رَيطاكانى ئةنجامدانى ئةم كارة ئةنجام درا.

مســتةر ليــا لَيظيــن )UNA( رايطةيانــد: كــة )UNA( ضةنــد هةنطاوَيكى نــاوة تيايدا 
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ــةدا  ــة كؤبونةوةك ــدةن، ل ــة لةن ــراق ل ــؤزى عَي ــؤ الى باَلي ــاردووة ب ــان ن نوَينةرَيكي
ــان  ــور و ثةرشءباَلوكردني ــة باك ــوردةكان ل ــى ك ــةلةى هةَلكةندن ــة مةس ــاس ل ب
ــةى  ــةم خااَلن ــة ل ــة لَيدوانَيكــى داوة ك ــدا باســكراوة. باَليؤزةك ــة باشــوورى واَلت ب

ــةوة: خــوارةوةدا خــؤى دةبينَيت
أ( بارودؤخــى كةمثــى ثةنابــةرة كــوردةكان لــة باشــورى واَلت باشــة و وةكــوو 

بارودؤخــى عَيراقيةكانــى ديكةى دراوســَييانن.
ــَى  ــان ث ــراق رَيطاي ــؤ عَي ــةوة ب ــة طةِراونةت ــةى ك ــوردة ثةنابةران ــةو ك ب( ئ
ــى  ــة نةوتييةكان ــة ناوض ــةوةى ك ــةر ئ ــان. لةب ــى خؤي ــةوة ماَلةكان ــةدراوة بضن ن
ــة  ــدات ك ــان ب ــة رَيطاي ــار نىي ــض ناض ــةت هي ــتووة و حكوم ــان بةجَيهَيش باكوري

ــؤى. ــةوة ب بطةِرَين
ــت  ــؤى دةتوانَي ــراق خ ــاكات، عَي ــى ن ــاوكارى دةرةك ــة ه ــت ب ــض ثَيويس ج( هي

ــكات. ــةر ب ــةكانى ضارةس كَيش

باَليؤزةكــة بانطَيهشــتَيكى كــراوةى ثَيشكةشــى )UNA( كــردووة تاوةكــوو هــةر 
كاتَيــك بيةوَيــت ســةردانى بــكات و بابةتــى ديكــةى لةطةَلــدا بــاس بــكات. هةروةهــا 
ــردووة  ــةوة ك ــاذةى ب ــدا ئام ــة تياي ــاردووة ك ــز ن ــةى تايم ــؤ رؤذنام ــى ب نامةيةك

تةنيــا ضةنــد ثةنابةرَيكــى كــوردى زؤر كــةم ثةرشــوباَلو كراونةتــةوة.

لــة وتووَيذةكــةدا طةيشــتنة ئــةو ئةنجامــةى كــة ئــةم بابةتــة بةِراســتى كَيشــةى 
ثةنابةرَيتــى نييــة، بؤيــة راســتةوخؤ بــا ببَيتــة بابةتــى نــاو كؤنفرانســى ئامــادةوة. 
ثَيشــنيارى ئــةوة كــرا كــة كؤمةَلطــاى دؤســتايةتى بةريتانى-كــوردى و UNA كارى 
زياتــر لةســةر ئــةم بابةتــة بكــةن، وةك بةدواداضونَيــك بــؤ هةنطاوةكــةى بــةرةو 
باَليؤزخانــةى عَيــراق و، لــة رَيطــاى كؤمةَلــةى ثةرلةمانيــى نةتةوةيةكطرتــووةكان 
ــان  ــة ثةرلةم ــة ل ــكات ك ــادة ب ــيار ئام ــك ثرس ــةوة، كؤمةَلَي ــى مرؤظ ــؤ مافةكان ب

ــت. )House of Commons(دا ئاِراســتة بكرَي
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مســتةر غةفــورى ئامــاذةى بــة ياســايةكى نــوَى كــرد كــة لةاليــةن حكومةتــى 
عَيراقــةوة دةركــراوة، بــةوةى: هةركةســَيك بةبــَى رةزامةنديــى حكومةتــى عَيراقــى 
زةمالــةى خوَينــدن لــة هــةر حكومةتَيــك بةدةســت بهَينَيــت ئــةوا دةخرَيتــة 
زيندانــةوة. باســى حاَلةتــى ثزيشــكَيكى كــوردى كــرد كــة ثَيشــتر هاتووةتــة 
شانشــينى يةكطرتــوو و داواى بةَلطةنامــةى زياتريــان لــَى كــردووة، بؤيــة ثرســيار 
ســةبارةت بــة ثَيشــينةى ناوبــراو لــة حكومةتــى عَيــراق كــراوة، حكومةتــى 
عَيراقيــش رايطةيانــدووة: كــة ئــةم كةســة شايســتة نىيــة، لةكاتَيكــدا كــة ئةو كةســة 
بةِراســتى شايســتة بــووة و ضةنــد ســاَلَيك وةكــوو ثزيشــك ئةزمونــى كاركردنــى 
ــؤ  ــةكان ب ــةوةى ســةرنجى اليةن ــؤ ئ ــت ب ــك بنرَي ــت ض هةنطاوَي ــووة. دةتوانرَي هةب

ــةم ياســاية رابكَيشــرَيت؟ ســةر ئ

رَيككةوتــن كــرا لةســةر أ( زانيــارى زياتــر لةبــارةى ئــةم ياســايةوة بةدةســت 
بهَينرَيــت و، ب( دةزطــاى زانكــؤى جيهــان و رةنطــة بــة هاوكاريــى لةطــةَل دةزطــاى 
ــةوةى  ــة كؤبوون ــدكاران، ل ــتمانيى خوَين ــى نيش ــى وةك يةكَيت ــةى خوَيندكاري ديك

داهاتويــدا ئــةم بابةتــة بخاتــة بــةردةم ليذنةكــةى.

7. كارى UNHCR سةبارةت بة كوردانى ثةنابةر:
مســتةر جيــن هَيدَلــةر رايطةيانــد: كــة مســتةر لَيســَلى طوديــةر كــة بةرثرســى 
ئةركةكانــى UNHCRة لــة تــاران ئــةوا دةســتى بــة كارةكــةى كردووةتــةوة. 
ــة جنَيفــةوة بةدةســت طةيشــتوون.  ــراو و ل تائَيســتا زانيارييةكــى زؤركــةم لةناوب
نزيكــةى 1400 داوا لةاليــةن ئــةو كوردانــةى كــة دةيانةوَيــت ئَيــران بةجــَى بهَيَلــن 
خراوةتــة بــةردةم UNHCR. لــةو ذمارةيــةش 700 كــةس دةيانةوَيــت بضنــة 
ــؤ  ــةس ب ــتوراليا، 70 ك ــؤ ئوس ــةس ب ــكا، 100 ك ــى ئةمري ــة يةكطرتووةكان وياليةت
شانشــينى يةكطرتــوو، و رةنطــة 350 كةســيش بــؤ كةنــةدا بَيــت. رةنطــة ئةوانــةى 
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ــوو  ــؤ هةم ــن، ب ــر ب ــةس زيات ــة 1400 ك ــن ل ــَى بهَيَل ــة بةج ــةو واَلت ــت ئ دةيانةوَي
ــا  ــة UNHCRةوة و هةروةه ــةن ب ــدى بك ــة ثةيوةن ــة ك ــان نىي ــانة ئاس ــةو كةس ئ

ــةن. ــةم كارة بك ــة ضــؤن ئ ــن ك هةموشــيان نازان

هةر بابةتَيكى ديكة
“مســتةر ميــران” كــة كوردَيكى ثةنابةرة و ئَيســتا لــة بةريتانياية بــة ئامادةبووان 
ناســَينرا. ســةرؤك هيــواى خواســت ناوبــراو بتوانَيــت ذيانَيكــى نــوَى لــةم واَلتــةدا 

دابمةزرَينَيت.

1: ثَيشةكى:
ــان  ــؤى جيه ــاى زانك ــة دةزط ــة دةكات ك ــةو بةرنامةي ــاس ل ــة ب ــةم راثؤرت ئ
)شانشــينى يةكطرتــوو( لةبــرى كؤمةَلَيــك دةزطــاى ثةرةثَيــدان و دةســتةى 
ثةنابةرَيتــى لةثَينــاو يارمةتيدانــى خوَيندكارانــى كــوردى ثةنابــةرةوة دايِرشــتووة.

ــؤى  ــة بةه ــوردة ك ــدكارى ك ــى 50 خوَين ــى يارمةتيدان ــة ئامانج ــةم بةرنامةي ئ
ــوون  ــران ب ــازى ئَي ــِراون و دةرب ــان داب ــة خوَيندنةكةي ــتانةوة ل ــةِرى كوردس ش
ــى دراوســَى  ــة واَلتان ــراق و، ناشــتوانن ل ــؤ عَي ــةوة ب ــن بطةِرَين و ئَيســتاش ناتوان
ياخــود واَلتانــى عةرةبيــدا هةلــى شايســتة بةدةســت بهَينــن. ئامانــج لــةم بةرنامةى 
ثةرةثَيدانــة دابينكردنــى زةمالــةى خوَيندنــى بااَليــة لــة شانشــينى يةكطرتــوودا بــؤ 
ــى، كشــتوكاَل و زانســتة  ــارى مةدةن ــى “ثزيشــكى ددانســازى، ئةندازي خوَيندكاران
كؤمةآلتييــةكان”. هةرضةنــدة اليةنــة مرؤييــةكان لةبةرضــاو دةطيردَين، بــةاَلم زياتر 
جةخــت لــة ثشــتيوانى كوردانــةى ئــةو خوَيندكارانــة دةكرَيتــةوة كــة ئاواتةخــوازن 
خزمةتــى خةَلكــى كوردســتان بكــةن و حةزدةكــةن لةوكاتــةدا بتوانــن بطةِرَينــةوة 

بــؤ ئــةو ناوضةيــة.
ــة  ــك ك ــةر خوَيندكارَي ــى ه ــى داراي ــة: كؤمةك ــة ل ــةرةكى بريتيي ــتى س ثَيويس
ســااَلنة ثَيويســتى بــة 1420 ثاوةنــدة. بــةم جــؤرة ئامانجــى ســةرةتايى بريتييــة لــة 
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71 هــةزار ثاوةنــد و بــؤ ســااَلنى داهاتــووش ثَيويســتى بــة بِرَيكــى زياتــرة.

2( ناساندن:
ــةران  ــى ثةناب ــؤ يارمةتيدان ــى ب ــراوة بةريتانيةكان ــى رَيكخ ــس ئامادةي كؤنفران
)Scboar( بــاس كــرد، لــة ســاَلى 1974دا ليذنةيــةك ثَيكهَينــراوة بــؤ ئــةوةى بِريــار 
بــدات كــة ئايــا ض بةخشــينَيكى هاوكارييــةكان بــؤ كــوردةكان ئــةوا لــة كاريطةرييــة 
ــى هةمــوو  ــةوة. ليذنةكــة نوَينةران نةرَينييةكانــى شــةِرةكة لةســةريان كــةم دةكات
رَيكخــراوة ســةرةكييةكانى بــوارى ثةرةثَيــدان و ثةنابةرانــى لــة شانشــينى 
ــدةن و  ــة لةن ــةرى )UNHCR( ل ــةَل نوَين ــاوكاران لةط ــوو، ه ــوو لةخؤطرتب يةكطرت
هةروةهــا نوَينــةرى ثارتــى ديموكراتــى كوردســتان و كؤمةَلــة رؤذنامةنوســَيك لــة 

ــوو. ــةوةكان بانطهَيشــت كــرد ب ــاو كؤبون كوردســتانةوة بؤن

ــازارى SCBOAR( ،1975( ســةرنجى خســتة  ــة كؤتايــى شــةِرةكةى مانطــى ئ ل
ــكات  ــن ب ــوردى دابي ــى ك ــؤ ثةنابةران ــت ب ــة دةتوانَي ــةى ك ــةو هاوكاريي ــةر ئ س
بةتايبةتــى بــؤ ئــةو كةســانةى كــة لــة ئَيــران جَيطيــر نةبــوون و ناشــتوانن 
بطةِرَينــةوة بــؤ عَيــراق، بــة لةبةرضاوطرتنــى ئــةو بِريــارةى حكومةتــى بةريتانيــا كة 
بــؤ يارمةتيدانــى ثةنابــةران لــة رَيطــةى ثَيدانــى كؤمةكــى ســةرةتاييةوة داويةتــى تا 
ئةوكاتــةى كارَيكــى طونجــاو دةدؤزنــةوة، بِريــارى ئــةوةدرا كــة هاوكارييةكــة ضــِر 
بكرَيتــةوة بــؤ ســةر ئــةو خوَيندكارانــةى كــة ثةنابــةرن و حةزدةكــةن رووبكةنــة 

ــةكان نايانطرَيتــةوة. شانيشــينى يةكطرتــوو بــةاَلم هةلــى زةمال
بةهــؤى ئةزمونــى دةزطــاى زانكــؤى جيهانــةوة لــة بــوارى ثةرةثَيدانــى 
)SCBOAR( بةرنامةكانــى زةمالــة لــة شانشــينى يةكطرتــوو، ئــةم دةزطايــة لةاليــةن

ــؤ  ــورد و ب ــى ك ــؤ خوَيندكاران ــةك ب ــتنى بةرنامةي ــؤ داِرش ــرا ب ــت ك ةوة بانطهَيش
كؤكردنــةوةى كؤمةكــى دارايــى و، هةَلبذاردنــى كانديــدةكان و بةِرَيوةبردنــى 
زةمالــةكان. تَيكــِراى هةلومةرجــى كــوردةكان خرايــة بةرضــاوى بةرثرســى 
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ــووة  ــدان خراب ــؤ يارمةتي ــة ب ــى زؤر ك ــةرةِراى داوايةك ــش س ــة و ئةوي دةزطاك
ــرد. ــوَل ك ــط قب ــى طرن ــةى وةك ثِرؤذةيةك ــةم بابةت ــى، ئ بةردةم

ليذنةيةكــى خوَيندكارانــى كــوردى ثةنابــةر لــة دةزطــاى زانكــؤى جيهــان 
 )SCBOAR( )ــى ــى و نوَينةران ــة )كةســانى ئةكاديم ــةزرا ك ــاردا دام ــى ئاي ــة مانط ل
ــورد و  ــز- ك ــتايةتى ئينطلي ــاى دؤس ــت، كؤمةَلط ــؤن وةن ــد، وارئ ــتيان ئةي “كريس
ــةر  ــة لةس ــةم راثؤرت ــوون. ئ ــدار ب ــدا بةش ــتان” تياي ــى كوردس ــى ديموكرات ثارت

ــراوة. ــة ئامادةك ــةرةتاى ليذنةك ــذى س ــاى راوَي بنةم

3( ثَيشينة:
لةاليــةن  كوردســتان  هةرَيمــى  دواكةوتنةكانــى  و  كــورد  نةهامةتييةكانــى 
دةزطاكانــى ثةرةثَيدانــةوة زؤر روون و ئاشــكران، ئــةم بابةتــة زؤر بــة باشــى لــة 
راثؤرتةكانــى ئةمســاَلى رَيكخــراوى وةك وارئــؤن وةنــت، كؤمةكــى منداَلثارَيــز و 
طروثــى مافةكانــى كةمينــةدا تؤماركــراوة، لــةو بةشــة دورةدةســتةى خؤرهةاَلتــى 
ناوةِراســتدا كــوردةكان بوونةتــة رةطةزَيكــى لةبيركراو كــة ســااَلنَيكى زؤرة لةثَيناو 
مافــى ضــارةى خؤنوســين و ثشتبةســتن بــة خةباتةكةيــان بــؤ بةرةوثَيشــضوونيان 
ــك  ــد جارَي ــردوودا ضةن ــاَلى راب ــا س ــة ثةنج ــةش ل ــان داوة. ئةم ــى زؤري هةوَلَيك
ــران و  جةنــط و تةنانــةت تةنطــذةى زياتــرى ئابوريــى بــؤ كوردانــى توركيــا و ئَي

ــةوة. ــراق لَيكةوتووةت عَي

زؤربــةى ذيانــى كــوردةكان تائَيســتاش بــةدةورى خَيَلــدا دةخولَيتــةوة. كــوردة 
ــةى  ــن و زؤرب ــتةكاندا دةذي ــاخاويية دورةدةس ــة ش ــة ناوض ــة ل ــارةكان ك جوتي
طوندةكانيــش لــة ضةنــد ســةد كةســَيكى كــةم تَىناثةِرَيــت، ئــةوا نــة هةلــى 
طةشــةكردنى ئابورييــان هاتووةتــة بــةردةم و نــة رَيطــةى ثةيوةنديكردنَيكــى 
ئابورييةكةيانــى  كؤمةاَليةتيــة  هةلومةرجــة  بتوانــن  كــة  هةبــووة  باشــتريان 
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ــة  ــر دةســةاَلتى دةرةبةط ــةم كةســانة لةذَي ــى ئ ــةى جــار ذيان ــؤِرن. زؤرب ــَى بط ث
خــاوةن زةوييةكانــدا بــووة و دابةشــكردنى زةويــش تاِرادةيةكــى ناشــيرين 
نايةكســان بــووة، ضاكســازى لــة بــوارى زةوىءزاردا بــةردةوام يةكَيــك بــووة لــة 

داواكارييةكانــى بزوتنــةوةى كــورد.
ــة  ــد شــارَيكى ســةرةكى هــةن، بؤي ــا ضةن ــة كوردســتان تةني ــةوةى ل ــةر ئ لةب
ــةو  ــى ئ ــة دورةكان ــة ثايتةخت ــدن رووبكةن ــتةقينةى خوَين ــى راس ــؤ هةل ــت ب دةبَي
ــة  ــنبير ل ــتةبذَيرَيكى رؤش ــدا دةس ــةى دوايي ــد دةي ــةم ضةن ــكران. ل ــةى باس واَلتان
ــان بــووة،  ــدان- كــة زؤرجــار هةَلبــذاردةى كةســةكان خؤي ــة زيادبوون ــادا ل مةنف
ــاوا  ــاى خؤرئ ــت، ئةوروث ــى ناوةِراس ــى خؤرهةاَلت ــى زانكؤكان ــة: دةرضوان ئةمان
ــةندنى  ــة طةشةس ــى ل ــتةبذَيرة رؤَل ــةم دةس ــرن. ئ ــكا لةخؤدةط ــورى ئةمري و باك
بزووتنــةوةى نةتــةوةى كــوردا بينيــوة و زؤرجــار ثشــتيوانى لــة كةرامةتــى 

ــوردى و ســةربةخؤيى دةكات. ــورى ك كلت

لةســةر  بةَلطــة  ديكــةى كوردســتان،  ثارضةكانــى  عَيــراق، هــةروةك  لــة 
هةاَلوَيركــردن دذى كــورد لــة كؤلَيجةكانــى “ثزيشــكى و ددانســازى و كشــتوكاَل 
ــةروةردةى  ــوارى ث ــؤى ب ــة ك ــةم هةاَلوَيركردن ــتداية. ئ ــارى” لةبةردةس و ئةندازي
ــوةى  ــن ني ــدا دةخوَين ــة قؤناغــى ناوةندي ــةى ل ــةو كوردان ــذةى ئ ــةوة. رَي طرتووةت
رَيــذةى عةرةبةكانــن. هةرضةنــدة كــوردةكان نزيكــةى 20%ى دانيشــتوانى عَيــراق 
ــك  ــراق ثَي ــى عَي ــى زانكؤكان ــة 7%ى خوَيندكاران ــر ل ــةاَلم كةمت ــن، ب ــك دةهَين ثَي
ــةى  ــى ديك ــة ناوضةكان ــةكان زؤر ل ــة كورديي ــة ناوض ــى ل ــن. نةخوَيندةواري دةهَين
ــان  ــااَلن و 99.5%ى ذن ــاو و من ــردا 80%ى ثي ــةى هةولَي ــة ناوض ــرة. ل ــراق زيات عَي
ــؤ  ــة ب ــكؤ ك ــاَلى 1970ى يونس ــى س ــى خةماَلندن ــدا بةثَي ــدةوارن. لةكاتَيك نةخوَين
ــى ئةنجــام دراوة، دةريدةخــات كــة 60.5%ى ثيــاوان و  تَيكــِراى واَلتــان عةرةب

85.7%ى ذنــان نةخوَينــدةوارن.
بؤيــة ثَيويســتة مةســةلةى خوَيندنــى بــااَل كــة لــةم ضوارضَيوةيــةدا و بــة 
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و  ثزيشــك  و  مامؤســتا  ثةروةردةكردنــى  بــؤ  ئامــادةكارى  لةبةرضاوطرتنــى 
ــى  ــة ناوضــة كوردييةكان ــااَل ل ــى ب ــت. خوَيندن ــوو تةماشــا بكرَي ثيشــةمةندى داهات
ــؤى  ــة زانك ــووةو تاك ــةورةى بةركةوت ــى ط ــةِرةكةوة زيانَيك ــؤى ش ــراق بةه عَي
و  ســوثا  لةاليــةن  1974دا  ئــازارى  12ى  رؤذى  لــة  ســلَيمانى  لــة  كــوردى 
تانكةكانييــةوة داطيركــرا، لةئةنجامــدا جظاتــى زانكــؤ ناضاركــران شــارى زانكؤكــة 
بةجَيبهَيَلــن و زؤربةيــان روويــان كــردة ناوضةكانى ذَيــر دةســةاَلتى كوردةكانةوة.

ــة  ــان ل ــدا وانةكاني ــؤ بِرياريان ــتانى زانك ــدا، كاربةدةس ــانى 1974يش ــة نيس ل
ــة 24ى  ــةوة. ل ــت ثَىبكةن ــةاَلدزَى دةس ــارى ق ــة ش ــارى 1974ةوة ل ــى ئاي مانط
نيســاندا هَيرشــى ئاســمانى كرايــة ســةر ئــةو شــارؤضكةية و زؤرَيك لــة بيناكانيان 
ــدار  ــدكار و ســتافى ئةكاديميشــيان كوشــت و برين ــة خوَين ــك ل ــد و، زؤرَي روخان
كــرد. لةئةنجامــى ئةمــةدا زانكؤكــة نةيتوانــى خــؤى لــة قــةاَلدزَى دابمةزرَينــَى و ، لة 
مانطةكانــى نيســان و ئايــاردا يانــزة خوَينــدكارى زانكــؤى بةغــدا كــة هاوســؤزيان 
ــورد  ــدكارى ك ــةوةش 551 خوَين ــَيدارةدران. دواى ئ ــوو لةس ــوردةكان هةب ــؤ ك ب
زانكؤكانــى عَيراقيــان بةجَيهَيشــت و خؤيــان دةربــازى كوردســتان كــرد، زؤرَيــك 
ــى  ــود ماوةيةك ــةِرةكةدا و ياخ ــاوةى ش ــة م ــةش ل ــى ديك ــة و خوَيندكاران لةمان
كورتــى دواى شــةِرةكةش روويــان كــردة ئَيــران. وادةزانرَيــت كــة ضةنــد هــةزار 
خوَيندكارَيكــى ناوةنــدى و زانكــؤ ناتوانــن بطةِرَينــةوة بــؤ عَيــراق، ئةمــةش 
بةهــؤى ضاالكييــة ئاشــكراكانيان لةكاتــى شــةِرةكةدا و ترســيان لــة عَيــراق. لةطــةَل 
ئةوةشــدا، كارَيكــى طونجاويشــة كــة بةشــَيكى زؤرى ئــةم كةســانة بَينــة شانشــينى 
ــؤى  ــدكاردا خ ــة 50 خوَين ــةرةتاييةكة ل ــة س ــة ئامانج ــةر بؤي ــووةوة، ه يةكطرت

ــةوة. دةبينَيت

4( بةرنامةى دةزطاى زانكؤى جيهان )شانشينى يةكطرتوو(:
بةرنامةكــةى دةزطــاى زانكــؤى جيهــان لــة روانطــةى نَيودةوَلةتيــى دةزطاكــةوة 
ــوارى  ــة ب ــة ل ــانةية ك ــةو كةس ــى ئ ــى يارمةتيدان ــت لَي ــة مةبةس ــذراوة، ك داِرَي
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خوَيندنــدا هةاَلوَيــردراون و هةلــى خوَيندنــى طونجاويــان بــؤ دابيــن دةكات. 
هةرضةنــدة بةرنامةكــة ثَيكهَينةرَيكــى طرنطــى مرؤيــى لةخــؤ دةطرَيــت، بــةاَلم بِريــار 
دراوة تةنيــا يارمةتــى ئــةو خوَيندكارانــة بدرَيــت كــة بــة ئاشــكرا ديــار بَيــت ســود 
ــة شــوَينى  ــةوة باشــتر ل ــى ل ــن يارمةت ــن و ناتوان ــوو دةبين ــة شانشــينى يةكطرت ل
ديكــة وةربطــرن، هةروةهــا ئــةو كةســانةش دةتوانــن لــة دواجــاردا لــة ثةرةثَيدانــى 

ــن. كوردســتاندا بةشــدار ب
ــتى  ــة ئاس ــت ك ــة دةبَي ــةو خوَيندكاران ــؤ ئ ــازييةكة ب ــةرةتادا زةمينةس ــة س ل
ــارى  ــى “كشــتوكاَل، ئةندازي ــة بوارةكان ــان ل ــة خوَيندنةكاني ــان باشــة و ل ئةكاديمي
ــةم  ــة ئ ــِراون. وا باشــترة ك ــةكان”دا داب ــى، ثزيشــكى و زانســتة كؤمةاَليةتي مةدةن
خوَيندكارانــة زمانــى ئينطليــزى بزانــن، بــةاَلم لــةوة طرنطتر ئةوةيــة: كــة ئامادةييان 
تَيدابَيــت خزمةتــى طةلةكةيــان بكــةن. طرنطــة كــة ئــةم كارة نةبَيتــة هــؤى كؤضــى 
ــةز  ــةوة و ح ــى خؤرئاوايي ــاو كلتورَيك ــة ن ــر بضن ــة دوات ــورد، ك ــى ك خوَيندةواران
ــةكان بةردةوامــن بــؤ دؤزينــةوةى ئــةو دةرفةتانــةى  بــة طةِرانــةوة نةكــةن. هةوَل
كــة دةتوانرَيــت لــة خــودى ئَيــران يــان لوبنــان و جةزائيــر بــؤ كــوردةكان دابيــن 
ــؤرة  ــةم ج ــى ل ــة دةرفةت ــتووة ك ــان خس ــردوو دةري ــى راب ــت. ئةزمونةكان بكرَي
ــةردةم  ــة ب ــيى ناخرَيت ــؤكارى سياس ــةر ه ــا لةب ــن، هةروةه ــنوردار دةب زؤر س

ــدكاران. خوَين

ــؤ  ــة ب ــى دارايي ــتهَينانى كؤمةك ــة: بةدةس ــةم بةرنامةي ــةرةتايى ئ ــى س قؤناغ
زامنكردنــى زةمالــة بــؤ مــاوةى ســَى ســاَل، لةهةمــان كاتــدا كانديــدةكان لــة رَيطةى 
ــان  ــؤى جيه ــاى زانك ــؤ دةزط ــان ب ــاوى خؤي ــى كوردســتانةوة ن ــى ديموكرات ثارت
ــا بــؤ ئةندامانــى  تؤمــار دةكــةن، بــةاَلم ئــةم بةرنامةيــة بــة هيــض شــَيوةيةك تةني
ــوراوةكان  ــرا و ثاَلَي ــك كؤمةكــة داراييةكــة بةدةســت هَين ــة. كاتَي ــة نىي ــةم حيزب ئ
ــى  ــؤ و ثةيمانطاكان ــة زانك ــدةكان ل ــان كاندي ــؤى جيه ــاى زانك ــران، دةزط هةَلبذَي
خوَيندنــى بــااَلدا جــَي دةكاتــةوة و هانيــان دةدات كــة بَين بــؤ شانشــينى يةكطرتوو. 
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ئةطــةر لــةم هاوينــةدا كؤمةكــة داراييــةكان بةدةســتبهَينين، ئــةوا دةتوانرَيــت ئــةو 
ثاَلَيوراوانــةى كــة زمانــى ئينطليزييةكةيــان باشــة لــة كؤرســةكانى وةرزى ثايــزدا 
بةشــدارى ثــَى بكرَيــن، بــةاَلم ئــةو خوَينــدكارة كوردانــةى ديكــة كــة دواتــر وةكــو 
ثةنابــةر دَينــة ئــةم واَلتــة، ئــةوا زمانــى ئينطليزييةكةيــان ثةرةثَيــدةدةن و لــة ســاَلى 

داهاتــووى خوَيندنــةوة دةســت بــة خوَيندنةكةيــان دةكــةن.
ــة  ــدكارة ثةنابةران ــةم خوَين ــةر ئ ــةوَل دةدات ئةط ــان ه ــؤى جيه ــاى زانك دةزط
ــةوة كوردييةكانــى شانشــينى يةكطرتــوودا  ــان لةطــةَل بزوتن ــت، ثةيوةنديي بيانةوَي
بــؤ دروســت بــكات و، كار بــكات بــؤ ئــةوةى ئامؤذطــارى و ضاودَيــرى ثَيويســتيان 
لةاليــةن زانكؤكانــةوة ثــَي بدرَيــت. لــة قؤناغةكانــى كؤتايــى خوَيندنةكةيانــدا 
دةزطــاى زانكــؤى جيهــان هةوَلــدةدات ئامؤذطاريــى و هاوكاريــى ئــةم خوَيندكارانة 
ــى  ــة رؤذهةاَلت ــود ل ــتان ياخ ــة كوردس ــدا ل ــى كاركردن ــةدواى هةل ــة ب ــكات ك ب
ــةِر. ــدا( بخةنةط ــاو )ثةرةثَيدان ــان لةثَين ــوو بةهرةكاني ــن و هةم ناوةِراســتدا بطةِرَي

5( كارطَيِري:
بةرنامةكــة لةاليــةن ســكرتارييةتى دةزطــاى زانكــؤى جيهــان )شانشــينى 
ــةم  ــةى ل ــة بةرنام ــاوى ل ــى بةرض ــة ئةزمونَيك ــت ك ــوو(ةوة بةِرَيوةدةبرَي يةكطرت
جــؤرةوة هةيــة. بِريــار لةســةر شــَيوازى بةِرَيوةبــردن و هةَلبذاردنى ثاَلَيــوراوةكان 
لةاليــةن ليذنــةى خوَينــدكارة كــوردة ثةنابةرةكانــةوة دةدرَيــت و ئــةم بِريــارةش 
ثَيويســتى بــة رةزامةنــدى بةرثرســى دةزطــاى زانكــؤى جيهانــة. وةك لــة 
ثَيشــةكييةكةدا بــاس كــرا نوَينــةرى زؤر اليــةن لةخــؤ دةطرَيــت و دةتوانَيــت زؤر 
لــة نزيكــةوة لةطــةَل ئــةو دامةزراوانــةدا لــة ثةيوةنديــدا بَيــت كــة لــة بــوارى كــورد 

ــةن. ــوودا كاردةك ــينى يةكطرت ــة دةرةوةى شانش ــاوةوة و ض ل ــة ن ض ل

لــةم ســااَلنةى دواييــدا دةزطــاى زانكــؤى جيهــان )شانشــينى يةكطرتــوو( 
زياتــر لــة 200 زةمالــةى خوَيندنــى بــؤ خوَينــدكارة ثةنابــةرة ضيكؤســؤظاكييةكان 
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بةِرَيوةبــردووة، زياتــر لــة 300 خوَينــدكار و مامؤســتاى ئؤطةنــداى ئاســيايى 
جَيكردووتــةوة و، لــة ئَيســتادا لة هةوَلى ثةرةثَيــدان و بةِرَيوةبردنــى بةرنامةيةكداية 
بــؤ 200 خوَينــدكارى )ضيلــى(، كــة ئةطــةر ئــةم بةرنامةيــة ســةركةوتوو بَيــت ئــةوا 
ذمــارةى كورســييةكانى خوَينــدن دةكرَيــت بــة دوو ئةوةنــدة. شــارةزايى بةدةســت 
ــارةى  ــارى ثَيويســت لةب ــة: كَيشــةكانى بةدةســتهَينانى زاني ــراوة ســةبارةت ب هَين
ثاَلَيوراوةكانــةوة، ثاراســتنى ثةيوةنــدى بــاش لةطــةَل زانكــؤ و كةســانى ئةكاديمــى، 
ــة  ــزة ل ــى في ــدار و دابينكردن ــى ثةيوةندي ــة كؤرس ــدكاران ل ــداريكردنى خوَين بةش
ــةَل طةيشــتنياندا،  ــدكارةكان لةط ــى ناوخــؤوة، ئاشــناكردنى خوَين رَيطــاى وةزارةت
ــة  ــدكاران ب ــةى خوَين ــى طةش ــة ضاودَيريكردن ــاش ل ــارةزاييةكى ب ــا ش هةروةه
ــدا  ــة، لةكاتَيك ــان نىي ــى ئاس ــةش بابةتَيك ــةكانيان. ئةم ــاوةى كؤرس ــى م درَيذاي
هــةم رَيكخــراوةكان و هــةم داودةزطــا حكومييــةكان ئةوكاتــةى نةتوانــن خؤيــان 
ــاى  ــة دةزط ــتنى ِروو دةكةن ــؤ داِرش ــةوا ب ــذن ئ ــؤرة دابِرَي ــى لةوج بةرنامةيةك

زانكــؤى جيهــان.

ــة ثَيطةيةكــى لةباردايــة  دةزطــاى زانكــؤى جيهــان لــة شانشــينى يةكطرتــوو، ل
بــةم  تؤماركــراوة.  ثةروةردةيــى  دةزطايةكــى خَيرخوازيــى  ضونكــة وةكــوو 
ــوارى  ــة ب ــن و ل ــن، بةَلكــوو ثةروةردةي هؤيةشــةوة ضاالكييةكانمــان سياســيي ني
ثةرةثَيدانــدان، هــةر بؤيــة دةتوانــن كؤمةكــى دارايــى لــة متمانةثَيكــراوان و 
ســةرضاوة حكومييــةكان وةربطــرن و، بةبــَى ئــةوةى ئــةم كؤمةكانــة لَيكدانــةوةى 
سياســيان بــؤ بكرَيــن، ئــةوا لــة شانشــينى يةكطرتــوو كؤمةكــى دارايــى بــؤ كارى 
خَيرخــوازى لــة بــاج دةبةخشــرَيت. هةمــوو حســاباتةكان تؤمــار دةكرَيــت و 
هةذمارَيكــى جيــاواز بــؤ بةرنامــةى خوَينــدكارة كــوردةكان دادةِرَيذرَيــت. رَيــكارى 
هةذماركردنــى لــةم جــؤرةش بــؤ بةرنامــةى زةمالــةى ضيلييــةكان بةكارهَينــراوة و 
ئةوثــةِرى هةمــوو تَيضووةكانــى ديكــة بــؤ بةِرَيوةبردنــى بةرنامةكــة لــة 10% تَيثــةِر 
ــةى  ــى ديك ــةكان و دةزطاكان ــة تَيضوون ــةراورد ب ــة ب ــةش ب ــةم تَيضوون ــاكات. ئ ن
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ــة  ــى ئةوةي ــرة و هؤكارةكةش ــا( زؤر كةمت ــى بةريتاني ــةى وةك )ئةنجومةن زةمال
ــة. ــدا هةي ــة زانكؤكان ــك ل ــة زؤرَي ــةى ل دةزطــاى زانكــؤى جيهــان هــاوكار و ليذن

6( بِرى ثَيويستى كؤمةكى دارايى:
ســةبارةت بــةو بــِرةى خوَيندكارَيكــى بيانــى لــة شانشــينى يةكطرتوو ثَيويســتى 
ــر  ــى زيات ــدة وا باشــة بِرَيك ــة، هةرضةن ــة ئاراداي ــك مشــتومِر ل ــةوا هةندَي ــة، ئ ثَيي
داوا بكرَيــت بــؤ ئــةوةى بتوانرَيــت يارمةتــى ذمارةيةكــى زؤرتــرى خوَيندكارانــى 
ــةوةى رَيطــا  ــت، وةك ل ــة زؤر بزانرَي ــة ب ــةم ذمارةي ــةاَلم ئةطــةر ئ ــت. ب ــَى بدرَي ث
ــةر  ــة لةب ــة ك ــة واي ــةى ئَيم ــةوا طريمان ــن. ئ ــى بب ــدكارةكان برس ــت خوَين بدرَي
ــووةوة  ــينى يةكطرت ــة شانش ــى دَين ــزةى ثةنابةرَيت ــة في ــدكارةكان ب ــةوةى خوَين ئ
ــووةكاندا  ــى ثش ــود لةكات ــةن ياخ ــان دةك ــة خوَيندنةكاني ــت ب ــةى دةس ــا ئةوكات ت
نةبَيــت ئــةوا ثَيويســتيان بــة كؤمــةك نابَيــت، لــةم كاتانــةدا خوَينــدكارةكان 
ــةن،  ــووس بك ــةرةتايى ناون ــى س ــؤ كؤمةك ــان ب ــود خؤي ــةن ياخ ــن كاربك دةتوان
ــض  ــاكات هي ــت ن ــا ثَيويس ــةكان، هةروةه ــدكارة بةريتاني ــَيوةى خوَين ــان ش بةهةم
ــة  ــةرى )UNHCR( ل ــة نوَين ــت ضونك ــان بكرَي ــة تةرخ ــى فِرؤك ــؤ تَيضوون ــك ب بِرَي
ــكات، بةتايبــةت  ــوارةدا كؤمةكمــان ب ــةم ب ــدةن ئامــادةى خــؤى نيشــان داوة ل لةن
ئةطــةر ذمــارةى خوَينــدكارةكان لــة 100 كةمتــر بَيــت، دةزطــاى زانكــؤى جيهــان 
دةشــتوانَيت زانكــؤكان قايــل بــكات نرخةكانيــان كــةم بكةنــةوة، هةرضةنــدة ئــةم 
ــردوودا  ــة راب ــةاَلم ل ــةختترة، ب ــتادا س ــةى ئَيس ــة ئابوريي ــةم هةلومةرج كارة ل
بةشــَيوةيةكى ســةركةوتوو توانيومانــة لــة نيــوةى حاَلةتةكانــدا ئــةم كارة بكةيــن.

ــود  ــةن ياخ ــت ثَيبك ــةرةتاوة دةس ــدكاران لةس ــكات خوَين ــت ب ــةر ثَيويس ئةط
خوَيندكارانــى ثزيشــكى كــة ثَيويســتة ثَينــج ســاَل بخوَينــن، ئــةوا ئةمان ثَيويســتيان 
بــة ثــارةى ســاَلى دووةم و ســَيهةمى زانكــؤش دةبَيــت. ئــةم تَيضوونانــةى خوارةوة 
تةنيــا بــؤ ســاَلى 1975 - 1976ن. ئاشــكراية كــة بــؤ ســااَلنى دواتــر تَيضوونــةكان 
ــت،  ــة دياريكــراوى تَيضوونةكــة بخةمَلَينرَي ــت ب ــدة ناتوانرَي ــاد دةكــةن، هةرضةن زي
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بــةاَلم لةوانةيــة ســااَلنة لــة 10% بــؤ 30% زيــاد بــكات.

سفر تَيضووى فِرؤكة     
810 مينحةى مةسرةف بؤ خوَيندكارة سةَلتةكان  
320 نرخى كؤرسةكان     
70 نةسرييةى جلوبةرط كة لةسةرةتادا دةدرَيت  
50 كؤرسى زمانى ئينطليزى    
30 تَيضووى هةمةضةشن بؤ نمونة )سةفةركردن(  

140 تَيضووى هةَلسوِران     
1420  ثاوةند        

ــةكان  ــدكارة بةريتانيي ــؤ خوَين ــتانداردة ب ــرييةكى س ــرةف نةس ــةى مةس مينح
ــةرط  ــؤ جلوب ــراو ب ــارةى دياريك ــك ث ــاَلدا بِرَي ــةم س ــة يةك ــةاَلم ل ــدةن ب ــة لةن ل
ــااَلنى  ــة س ــة ل ــت ك ــن دةكرَي ــزى دابي ــى ئينطلي ــى زمان ــؤ راهَينان ــا ب و هةروةه

ــاكات. ــة ن ــةم مينحان ــت ب ــوودا ثَيويس داهات
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نهَينى
وَينةيةك بؤ مستةر ليدةر، مستةر ويليامز و، سَير ريضارد كينط.

رةشنووســى راثؤرتَيــك بــؤ وةزيــرى ثةرةثَيدانــى دةرةوة ســةبارةت بــة 
هاوكارييكردنــى خوَيندكارانــى كــورد

كَيشة:
ضؤنَيتــى وةاَلمدانــةوةى نامةكــةى دةزطــاى زانكــؤى جيهــان )WUS( كــة داواى 
ــاَلى 1977/1976  ــى س ــةى هاوكاري ــة بودج ــةن ل ــد دةك ــةزار ثاوةن ــِرى 25 ه ب
بــة مةبةســتى هاوكاريــى خوَينــدكار و كةســانى ئةكاديميــى كــورد، تاوةكــو 
بتوانــن هةلــى زياتــرى خوَيندنــى بــااَل لــة بوارةكانــى “ثزيشــكى و ثزيشــكى ددان 
و ئةندازياريــى مةدةنــى و كشــتوكاَل و زانســتة سياســييةكان” لــة شانشــينى 
يةكطرتــوو بةدةســت بهَينــن. رايــت ريظَيرانــد، تريظــؤر هةدلســتؤن، قليــث وايتهَيــد 
ــان  ــة هةمووي ــان( ك ــدام ثةرلةم ــان )ئةن ــَل جؤناث ــان( و، و رةس ــدام ثةرلةم )ئةن
ثشــتيوانى لــة كؤمةَلطــاى دؤســتايةتى بةريتانــى- كــوردى دةكــةن. نامــةى 
هاوشــَيوةى ديكــةش لــة مايــكَل دةمَيــت )لــة ئــؤَل ســؤوَلز كؤلَيجــى ئؤكســفؤرد( 
ــرَل )لــة زانكــؤى برادؤفــؤرد(ةوة بةدةســتى طةيشــتووة.  و ثرؤفيســؤر ئادامــة كَي
وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلزيــش ضةنــد داوايةكــى هاوشــَيوةى بةدةســت 

ــتووة. طةيش

مشتومِر:
ضــارةى  مافــى  بةدةســتهَينانى  لةثَينــاوى  كــوردةكان  ســاَلة  ضةنديــن   .2
خؤنووســين و ســةربةخؤيى لــة عَيراقــدا خةبــات دةكــةن. ئةمــةش بارودؤخَيكــى 
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جةنطيــى لــة ســاَلى 1974 و ســةرةتاكانى 1975 دا لــة باكــورى عَيــراق لــَي 
كةوتووةتــةوة. لةســةرةتاى ســاَلى 1975دا رَيككةوتنَيــك لةنَيــوان عَيــراق و ئَيرانــدا 
واذؤ كــرا و، لَيبوردنَيــك بــؤ ئــةو كــوردة ثةنابةرانــة دةركــرا كــة خؤيــان دةربــازى 
واَلتانــى دراوســَيى عَيــراق كــرد بــوو. زؤرَيــك لــة كــوردةكان هةســتيان دةكــرد 
ناتوانــن بطةِرَينــةوة بــؤ عَيــراق و هةندَيكيشــيان بــؤ خوَينــدن هاتوونةتــة بةريتانيــا. 
.)WUS( ئةمــةش بووةتــة هــؤى داِرشــتنى بةرنامةكــةى دةزطــاى زانكــؤى جيهــان

3. ئَيمــة ثَيشــتر لةســةر ئــةم بابةتــة نامةطؤِرينــةوة و كؤثــى نامةيةكــى “رايــت 
ريظيترانــد تراظــؤر هةدَلســتؤن”مان بــؤ وةزيــر )مســز هــارت( و، هةروةهــا 
ــن  ــا دةتواني ــة تةني ــتى ئَيم ــتووة. بةطش ــت طةيش ــان بةدةس ــةى ناوبراوم وةاَلمةك
لةســةر ئاســتى “حكومــةت بــؤ حكومــةت” هــاوكارى ثَيشــكةش بكةيــن، ياخــود لــة 
وةاَلمــى داوايةكــدا كــة رَيكخراوَيكــى نَيودةوَلةتــى ئاِراســتةى كردبيــن. حكومةتــى 
ــدن  ــَى ئومَي ــة ب ــاكات؟ ك ــة ن ــوردة ياخييان ــةم ك ــؤ ئ ــى ب ــراق داواى هاوكاري عَي
بــةوةى هيــض رَيكخراوَيكــى نَيودةوَلةتــى بــة هانــاى داواكانيانــةوة نةضــووة. لةطةَل 
ــدؤ- ــى و هين ــدكارة ضيل ــةى خوَين ــة بةرنام ــاذة ب ــةى WVS ئام ــدا، نامةك ئةوةش

ضينىيــةكان دةكات كــة لةبــرى ئَيمــة بةِرَيــوةى دةبــةن، ئةمــةش وةك ثَيشــينيةك 
بــؤ بةشــداري لــة دانانــى نةخشــةي بنةِرةتــى بــؤ بةرنامــةى خوَيندكارانــى كــورد 

بــاس دةكــةن.

4. ثَيشــينةى بةشــدارييةكة ســةبارةت بــة خوَينــدكارة ضيلــى و هينــدؤ-
ضينىيــةكان هاوثَيضكــراوة. هيــض يــةك لــةو حاَلةتانــة لةطــةَل كةيســى كوردةكانــدا 
بــة تــةواوى هاوتةريــب نىيــة. هةندَيــك هاوتةريبــى لةطــةَل باودؤخــى ضيلىيةكاندا 
هةيــة، ئةمــةش لــة زؤر رووةوة ثَيشــينةيةكى ســةختى دروســت كــردووة و رةنطة 
ببَيتــة هــؤى فشــارى زياتــر لــة دةزطــاى زانكــؤى جيهــان “WUS” ةوة، تاوةكــوو 
رَيوشــوَينى هاوشــَيوة بطرنــة بــةرو فراوانتــرى بكــةن بــؤ ئــةوةى خوَينــدكاران لــة 
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لوبنــان و ئؤرؤطــواى و ئيتيؤثيــا و ئؤطةنــدا و هةروةها كوردى ديكةيــش بطرَيتةوة. 
ــة  ــةبارةت ب ــتاى س ــدارييةكةى ئَيس ــة بةش ــة ب ــردووة وةزارةتةك ــة واى ك ئةم
خوَيندكارانــى ثةنابــةردا بضَيتــةوة و ضةنــد بنةمايــةك دابِرَيذَيــت كــة بةهؤيانــةوة 
كؤمةكــة داراييةكانــى داهاتــوو بــؤ خوَينــدكارة ثةنابــةرةكان رَيكبخــات. ئةمانــةش 
ــراوة  ــةوة ئامادةك ــةروةردة و راهَينان ــى ث ــةن بةش ــة لةالي ــَيكدا ك ــة رةشنووس ل
ــى ئــةم وةزارةتانــةوة رةزامةنــدى  ــَى كــراوة و لةاليــةن وةزيرةكان باســيان ل

ســةرةتاييان لةســةركراوة.

5. هاوكارى ئَيستامان بؤ عَيراق بريتيية لة: بةرنامةيةكى راهَينان لةاليةن شانشينى 
ئةوةشدا  لةطةَل  ثاوةندة،  هةزار   45 نزيكةى  سااَلنةى  تَيضووى  كة  يةكطرتووةوة 
دةوَلةمةندة(  )نةوت  بة  واَلتة  ئةم  بؤ  هاوكارييةكةمان  ضوارضَيوةى  لة  بابةتة  ئةم 
هيض  كة  راطةياندووة  عَيراقمان  كاربةدةستانى  بة  ئَيمة  و،  ثَيداضوونةوةداية  لةذَير 
هَيواش  بةرنامةكة  كة  ئةوةية  مةبةستمان  ناكرَيت.  خةرج  ديكة  دارايى  كؤمةكَيكى 
ئَيمة  بوةستَينرَيت.  تةواوى  بة  1979دا  ساَلى  لة  دواجار  و  بكرَيتةوة  كةم  هَيواش 
خوَيندكارة  هاوكارى  عَيراق  حكومةتى  رةزامةندى  بةبَى  بودجةية  لةم  نامانةوَيت 
كة  لةوكاتةدا  كوردةكان  بة  دارايى  هاوكارى  ثَيشكةشكردنى  و  بكةين  كوردةكان 
هاوكارييةكانمان لة خوَيندكارة عَيراقييةكان دةكَيشينةوة بةبَى طومان دةبَيتة هؤى 
نىية  ثةرةثَيدان  هؤكارَيكى  هيض  عَيراق.  كاربةدةستانى  ناِرةزايى  دروستبوونى 
و  بكرَيت  دابين  كورد  خوَيندكارانى  بؤ  نائاسايى  هاوكارييةكى  بكات  ثَيويست  كة 
ئةمةش رةنطة داهاتوويةكى ناديارمان بؤ بَينَيتة كايةوة، ضونكة ئةطةرى ئةوة الوازة 
لة  عَيراق،  بؤ  نةطةِرَينةوة  لَيبوردنةكةوة  لةدواى  داوة  بِرياريان  كة  كوردانةى  ئةو 

داهاتوويةكى نزيكدا بطةِرَينةوة ئةو واَلتة.

6. بارودؤخـى كـوردةكان ناضَيتـة ضوارضَيوةى ئةو دوو مةرجـةى كة لة بِرطةى 
يانـزةى راثؤرتـى هاوثَيضكـراودا هاتووة و، بـاس لةوة دةكات كـة وةزارةتى ناوخؤ 
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بـة ئاشـكرا رايطةيانـدووة: كـة ئامادةية رَيطـة بةو كوردانـةى ثةنابةر بـدات كة بَينة 
نـاو شانشـينى يةكطرتـووةوة طـةر بَيـت و ثةيوةندييةكيـان بـةم واَلتـةوة هةبَيت و 
بـؤ خوَيندنيـش اليةنَيـك ثشـتيوانيان بكات. تائَيسـتا ذمارةى ئةو كةسـانةى رَيطةى 
هاتنةناوةوةيـان ثـآ دراوة ذمارةيةكـى كةمـةو زؤربةى ئةو كةسـانةى ئـةم بابةتة 
دةيانطرَيتـةوة لـة ضوارضَيـوةى ئـةو شـةش سـةد كةسـة دان كـة )UNHCR( وةك 
بـؤ  بطةِرَينـةوة  لـةِرووى سياسـييةوة مةحاَلـة  نـاوزةدى كـردون كـة  كةسـانَيك 
عَيـراق بةهـؤى ئـةوةى كةسـانى ديـاري ياخيبوونةكـةى كـوردةكان بـوون. لةطةَل 
ئةوةشـدا عَيـراق ضيتـر وةكـو واَلتَيكـى شايسـتةى هـاوكارى نابينرَيـت، ئةمةش بة 
لةبةرضاوطرتنـى ثَيـوةرة ئاسـاييةكانى ثةرةثَيدان كة لةاليـةن وةزارةتى ثةرةثَيدانى 
دةرةوة كارى ثَيدةكةرَيـت، سـةرةِراى ئةمـةش وةزارةتـى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلـز بة 
تونـدى ئامؤذطـارى دةكات دذى هةرجـؤرة هاوكارييةكـى دارايـى بـؤ خوَينـدكارة 
كـوردةكان ضونكـة كارى لـةم جـؤرة لةمثـةر دةخاتـة بـةردةم ئـةو هةواَلنةمـان 
كـة لةثَينـاو طةشـةثَيدانى ثةيوةندييـة سياسـييةكانمان لةطـةَل عَيراقـدا دةيدةيـن و 

هةناردةكانـى بةريتانيـا دةخاتـة بةردةم مةترسـى.

ثَيشنيار:
ــةوة  ــنيارى ئ ــت ثَيش ــاى ناوةِراس ــت و دةري ــى ناوةِراس ــى خؤرهةاَلت 7( بةش
دةكــةن كــة نابَيت وةزارةتــى ثةرةثَيدانــى دةرةوة كؤمةكــى دارايى بــة بةرنامةكةى 
دةزطــاى زانكــؤى جيهــان )WUS( ببةخشــَيت كــة تايبةتة بــة خوَينــدكارة كوردةكان 
و، ثَيشــنيار دةكــةن كــة وةزيــر وةاَلمــى ئــةو نامانــة بداتــةوة كــة لــة برطــةى يةكــدا 
بــاس كــراون، بةوشــَيوةيةى كــة لــة رةشنووســةكةدا هاتــووة. ئــةو بِرطةيــةى كــة 
لــة رةشنووســةكاندا هاتــووة رةزامةندبوونــى هةريــةك لــة وةزارةتــى دةرةوة و 

كؤمؤنويَلــز و وةزارةتــى ناوخــؤى لةســةرة.

بةشى خؤرهةاَلتى ناوةِراست و دةرياى ناوةِراست
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نهَيني
مستةر كامثبَيَل

ثاشكؤ/ مستةر ئينةَلز
وَينةيةك بؤ:

PUSD
MVD

D14
كابينةي وةزارةت

وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 35 لة رؤذى 16ي ئازاري 1976
 

كورداني عَيراق
ــي  ــراون )نامةكان ــة ك ــةوة رةوان ــة عَيراق ــة ل ــة ك ــةم دوايي ــي ئ 1. راثؤرتةكان
مســتةر طراهامــي لــة رؤذانــى 19 و 26ي كانوونــي دووةم( ئــةو دةنطؤيــة 
ــةن  ــورد لةالي ــي زؤرى ك ــووة: ذمارةيةك ــدا هات ــة تَييان ــةوة ك ــت دةكةن ثشتِراس
ــة مــاَل و  ــن و ل ــة باشــووري وآلتةكــة نيشــتةجَي دةكرَي حكومةتــي عَيراقييــةوة ل
ــةرج  ــر م ــة، ضيت ــةوة. هةربؤي ــن و دوردةخرَينرَين ــةَل دةكةنرَي ــان ه شــوَيني خؤي
نيــة ئــةوة راســت بَيــت كــة بَلَييــن لــةدواي كؤتاييهاتنــي شؤِرشــي كــورد لــة ســاَلي 

ــان. ــي خؤي ــؤ طوندةكان ــةوة ب ــتي دةطةِرَين ــة ئاش ــوردةكان ب ــردوةوة ك راب

ــةي 50  ــة نزيك ــو ك ــةوة كردب ــي ل ــاآلنةكةيدا باس ــدي س ــة كؤبةن ــؤز ل 2. باَلي
هــةزار كــورد راطوَيــزراون و زوربةيــان براونةتــة ناوضــةي ديوانييــة. راثؤرتةكاني 
دواتــري باَليــؤز دةريدةخــةن كــة بةدَلنياييــةوة ئــةم ذمارةيــة بــة اليةنــى كةمــةوة 
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ــة  ــز عةقراويي ــة عةبدولعةزي ــراق ك ــة عَي ــورد ل ــةركردةيةكي ك ــراوة. س خةمَلَين
دةطوتــرَي بــة نهَينــي باســي لــةوة كــردووة كــة تةنيــا لــة شــاري خانةقينــةوة 60 
هــةزار كــورد راطوَيــزراون. كاربةدةســتَيكي بــاآلي وةزارةتــي كاروبــاري دةرةوة 
كــة بــة رةطــةز كــوردة بــةآلم بــة هةَلوَيســت زؤر اليةنطــري حكومةتــة، طوتويةتــي 
لةكاتَيكــدا كــة حكومةتــي عَيــراق رةنطــة ثاســاوي خــؤى هةبَيــت لــةوةي ثةنابــةرة 
ــت،  ــردووة رابطوَيزَي ــةِرةكةيان ك ــداريي ش ــةي بةش ــران و ئةوان ــي ئَي طةِراوةكان
بــةآلم ســةختة لــةوة تــَي بطــات كــة كةســاني وةك خزمةكانــي ئــةو كاربةدةســتة 
كــة هيــض بةشــدارييةكيان لــة شؤِرشــةكةدا نةكــردووة بؤضــى رادةطوَيزرَيــن. ئــةو 
تــَي ناطــات كــة ضــى واي لــة حكومــةت كــردووة كة ثشــت لــةو سياســةتة بــكات كة 
ثَيشــتر بــؤ ئاشــتةوايي هةيبــووة، رةنطــة حكومــةت بــة “جةماعةتةكــةي تاَلةبانــي” 
ــي  ــةرةكاني بارزان ــة ئةفس ــووة ل ــك ب ــي يةكَي ــةالل تاَلةبان ــن. )ج ــةران بوب نيط
ــاري  ــة هَيشــتا نةي ــة ك ــي لةطةَلداي ــد كةســَيكي كةم ــة ســورياية و ضةن و ئَيســتا ل
حكومةتــي عَيراقــن. هةنــدَي لــة كةســوكاري ذنةكــةي لــة بريتانيانــن و باَليــؤزي 
ــارة  ــت جارج ــي دةدرَي ــة تاَلةبان ــة ب ــة رَيط ــردووة ك ــةوةي ك ــكاآلي ئ ــراق س عَي
ســةرداني ئَيــرة بــكات. MVD و وةزارةتــي ناوخــؤ جةخــت لــةوة دةكةنــةوة كــة: 
لــة ســاَلى 1973وة ناوبــراو ســةرداني بةريتانيــاي نةكــردووة و ئَيمــة دةمانةوَيــت 

لــة دةرفةتَيكــدا ئــةم بابةتــة بــؤ عَيراقييــةكان بــاس بكةيــن(.

ــة:  ــي دةرةوة ك ــة وةزارةت ــدووة ل ــؤزي راطةيان ــة باَلي ــك ب 3. جَيطــري وةزيرَي
ــك  ــةآلم زؤرَي ــة. ب ــارادا نىي ــور لةئ ــؤ باش ــورةوة ب ــة باك ــك ل ــتني خةَل ِراطواس
ــراق  ــة ئَيرانــةوة بطةِرَينــةوة بــؤ عَي ــداوة ل ــةو ثةنابــةرة كوردانــةي كــة بِرياريان ل
ــة  ــة باشــور نيشــتةجَي كــراون ضونكــة بةهــؤى ئةنجامــي ئــةو وَيرانكارييــةي ل ل
ســةردةمي شــةِرةكةدا لــة باكــور روويداوة، ئــةوَي ثَيويســتي بــة ئاوةدانكردنةوة و 
بنيادنانــةوة هةيــة. ئــةو كةســانةي ماَليــان هةبــووة رَيطةيــان ثــَي دراوة بطةِرَينةوة. 
بــةآلم ئةوانــةي ماَليــان نةبــووة لــة ناوضةكانــي باشــور وةكــو رومــادي و كــوت 
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ــووة  ــانة ب ــةية خؤبةخش ــةم ثرؤس ــتا ئ ــا ئَيس ــراون. ت ــتةجَي ك ــة نيش و ديوانيي
ضونكــة كاتــَي بارودؤخةكــة لــة ئَيــران بــؤ ثةنابــةرةكان باســكراوة، ثةنابــةرةكان 
ــةآلم  ــة، ب ــايي نىي ــي ياس ــة بِريارَيك ــدة ئةم ــان داوة. هةرضةن ــاري طةِرانةوةي بِري

ــة. ثَيويســتييةكي كــرداري و ئابوريي
4. كاتــَي قةبــارةي تــةواوي راطواســتنةوةكة ئاشــكرا ببَيــت ئــةوا رةنطــة 
ــرن و،  ــراق بط ــي عَي ــةتةكةي حكومةت ــة سياس ــة ل ــا رةخن ــي بةريتاني رؤذنامةكان
ثَيــم وايــة مســتةر ئينةَلــز حــةز دةكات كــة ثَيشــوةخت بــؤ ئــةم ئةطــةرة ئاطــادار 

ــةوة. بكرَيت

ئاي تي ئَيم لوكاس        
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

6ي شوباتي 1976        
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تايبةت
باَليؤزخانةي بريتانيا

تاران
21ي نيساني 1976

ذمارة: 20/014
بةِرَيز ثي. كةي. ويليامز

MED
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 35ي رؤذى 5ي ئاياري 1976
ذمارة 3/245

ثةنابةراني كورد لة ئَيران
1. ئَيمــة، بةغــدا و UKMIS لــة جنَيــف دوا راثؤرتمــان لةســةر بارودؤخــي 
ثةنابةرانــي كــورد لــة مانطــي تشــريني دووةمــي ســاَلي ثــاردا ثَيشــكةش كــرد. بــة 
ــة  ــت كــة ب لةبةرضاوطرتنــي بايةخــي بةربــآلو بــة كــوردةكان، رةنطــة وا بــاش بَي
تؤماركــراوي راثؤرتَيكــي نــوَي لةســةر بارودؤخيــان لــة روانطــةي نيشــتةجَيكاني 
ئَيرانــةوة لةبةردةســتدا بَيــت ئةويــش لةســةر بنةمــاي وتووَيذةكانــي ئــةم دواييــة 
لةطــةَل باَليؤزخانــةي وياليةتــة يةكطرتــووةكان و لةطــةَل )طوديــةر(دا، كــة نوَينةري 

UNHCRة لــة تــاران.

2. دوو لَيبوردنةكــةي عَيــراق دو طــروث كــوردي لــة ئَيــران هَيشــتةوة. بةشــي 
ــورد  ــةركردايةتي ك ــة س ــنبيران” ك ــة “رؤش ــون ل ــَيك دةب ــان 1500 كةس يةكةمي
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ــةزار  ــيان 35 ه ــي دووةميش ــكات، بةش ــتةجَييان ب ــاوا نيش ــة خؤرئ ــت ل دةيويس
ــوون،  ــةش ب ــدا داب ــي خَيزان ــةَلت و ئةندامان ــي س ــةر ثياوان ــوون و بةس ــةس ب ك
ئةمانــة لــةو كوردانــةن كــة رؤشــنبيرييان كةمتــرة و دذى طةِرانــةوةن بــؤ عَيــراق.

ــردوودا  ــي راب ــد مانط ــة ضةن ــةم ل ــي يةك ــتةجَيكردني طروث ــةي نيش 3. بةرنام
هَيــواش هَيــواش بةرةوثَيــش ضــووة. UNHCR يــش بةورياييــةوة هةوَلــي داوة كــة 
ــة زيانطةيانــدن  ــاو خؤدورخســتنةوة ل ــت لةثَين ــة حــةزي ئَيرانييــةكان بطرَي ــز ل رَي
ــردووة،  ــتي ك ــةدا دروس ــةو وآلت ــةَل ئ ــة لةط ــة بةمدوايي ــةي ك ــةو ثةيوةندييان ب
ــةكان  ــت. ئَيرانيي ــوة بكرَي ــن ئاســتدا باســي لَي ــة كةمتري ــت ل ــة دةبَي ــةم كردةوةي ئ
ــان خؤشــة  ــدةن، ثَيي ــة ب ــة كؤضةك ــة ب ــان داوة رَيط ــة بِرياري ــةوة ك ــةالي خؤيان ل
ــن  ــن و كةمتري ــَي بهَيَل ــان بةج ــوردةكان خؤي ــؤ UNHCR و ك ــةكة ب كارة قورس
كَيشــةي بيرؤكراســييان خســتؤتة بةردةميــان، ذمارةكانــي ئَيســتا بــةم جؤرةيــة: 
ــا  ــتا ثةنج ــة دةدةن )هَيش ــةم طروث ــي ئ ــة 100 كةس ــة ب ــاييةكان رَيط ــة نةمس ك
كةســيان ماونةتــةوة(، هؤَلةندييــةكان 50 كــةس، كةنــةدا 100 كــةس، و خؤشــمان 
UNHCRيــان  داواكــةي  وةآلمــي  ســكةندةناظيا  وآلتانــي  كــةس.   50 بــؤ   40
نةداوةتــةوة. طوديــةر دَلنيايــة لــةوةي كــة رةزامةندييةكــي ســةرةتايي وةرطرتــووة 
ــت  ــة دةبَي ــةم ثةنابةران ــةآلم ئ ــت، ب ــيان وةرطرَي ــؤ 700 كةس ــكا 600 ب ــة ئةمري ك
ــؤرت  ــة فرانكف ــووةكان ل ــة يةكطرت ــى وياليةت ــةي كؤض ــة فةرمانط ــار بضن يةكةمج
ــؤ  ــةكان ب ــي ئةَلمانيي ــت )رةزامةندي ــة فةرميــي وةربطيرَي ــان ب ــةوةي داواكةي ــؤ ئ ب
ــؤ  ــة 1000 ب ــة دةكات ــةم ذمارةي ــتيي ئ ــؤي طش ــراوة(. ك ــوَينة وةرطي ــةم رَيوش ئ
1.100 كــةس كــة بةنزيكةيــي هةمــو ئــةو كةســانةي ليســتةكةي يةكةمجــارن كــة 
ثةيوةندييةكــي راســتةوخؤيان لةطــةَل فةرمانطــةي UNHCRدا هةيــة. ئــةو 400 بــؤ 
ــان  ــة هةندَيكي ــِرواي واي ــةوا UNHCR ب ــةوة، ئ ــة ليســتةكة دةمَينن 500 كةســةي ل
يــان ئةوةتــا خؤيــان بةبــَي UNHCR توانيويانــة رةزامةنديــي وآلتَيكــي خؤرئــاوا بؤ 
نمونــة ئيتاَليــا وةربطــرن، ياخــود لــة ئَيــران تــرازاون بــؤ ئــةوةي خؤيــان بطةيةننــة 
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ــي  ــةدواي داخســتني كةمث ــة ل ــي. هةندَيكــي تريشــيان رةنط بزوتنةوةكــةي تاَلةبان
ثةنابــةران لــة مانطــي تشــريني يةكةمــي رابــردودا، بةســةر وآلتةكــةدا ثةرشــوبآلو 
ــات،  ــي ه ــي ئَيســتا كؤتاي ــردن لةســةر داواكارييةكان ــةي كارك ــةو كات ــةوة. ئ بوبن
UNHCR و ســةركردايةتي كــورد هيــواي ئــةوة دةخــوازن ئَيــران رَيطةيــان بــدات 
ــةوةي  ــةر ئ ــةوة. لةب ــةوة بدؤزن ــةي ماونةت ــوَيني ئةوان ــدةن ش ــك ب ــة هةوَلَي ك
ــان  ــووة هَيشــتا داواكاريي ــان هات ــة ليســتةكةدا ناوي ــةي ل ــةو ثاَلَيوراوان ــدَي ل هةن
ثَيشــكةش نةكــردووة، بؤيــة لــة طوديــةرم ثرســي: ئايــا ضاوةِروانــي ئــةوة بكةيــن 
ــةآلم  ــَي، ب ــي كــة بةَل ــةو طوت ــا. ئ ــان ن كــة داواكاري زياترمــان بةدةســت بطــات ي

ــت. ــر نابَي ــة 20 بــؤ 30 كةســي ديكــة زيات ذمارةكــة ل

ئــةم  وةرطــرى  دبلؤماتــكارى  باســة  شــياوى   -  35000(  3500 ئــةو   .4
دؤكيؤمَينتــة ســفرَيكى بــؤ ذمارةكــة زيادكــردووة و كردوويةتــي بــة ســى و ثَينــج 
هــةزار كــةس، بؤيــة بةبــاش زانــرا ئــةوةى دبلؤماتــكارة وةرطرةكــةش دابنرَيــت( 
ــراق  ــةي عَي ــو لَيبوردنةك ــون و بِرياريانداب ــةكان ب ــتةجَيي كةمث ــة نيش ــةي ك كةس
قبــوَل نةكــةن، لــة كؤتايــي ثاييــزي رابــردوودا بةســةر وآلتةكــةدا بــآلو كرانــةوة 
و زوربةشــيان بــة طروثــي بضــوك بضــوك و بةطشــتييش لــة ناوضــةي باشــوري 
وآلتةكــة و زؤر دوور لــة ســنوري عَيراقــةوة نيشــتةجَي كــران. )ئةندامانــي 
باَليؤزخانــة ضةنــد طروثَيكــي بضوكيــان لــة ناوضةكانــي باكوريشــدا بينيــوة(. تاكــة 
طروثــي طــةورة كــة لــة 12.000 ثيــاوي طةنجــي ســةَلت ثَيكهاتــووة لــة جةهرومــى 
فــارس هَيَلراونةتــةوة و لــةوَي راهَينانــي ثيشــةييان ثــَي دةكرَيــت ثاشــان بةســةر 
ــدا دابــةش دةكرَيــن. ئــةم ضاالكييــة لةذَيــر كؤنترؤَلــي  شــوَيني نيشــتةجَيبوني نوَي
ــد  ــةن )رَي ــة لةالي ــة و بةِرَيوةبردنةك ــدة جَيطةورَيط ــاواكداية، هةرضةن ــدي س تون

ــراون. ــن ك ــةن و ســةن سؤســايةتي(يةوة دابي الي

ــا  ــوبآلوكردنةوةية ت ــةتي ثةرش ــةم سياس ــن ئ ــة بزاني ــتا زؤر زووة ك 5. هَيش
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ــة  ــةري بَيِرةطوِريش ــي ثةناب ــةكاني جظاتَيك ــة كَيش ــران ل ــةآلتداراني ئَي ــد دةس ضةن
دةثارَيزَيــت. لــة ئَيســتادا هةنــدَي لــة كَيشــةكان دةركةوتــون. كــوردةكان بةطشــتي 
ــد نمونةيــةك  ــة ناوضــة شــيعةكانةوة. ضةن ــان نَيردراونةت ســوننةن بــةآلم زوربةي
ــان داوة.  ــازاري كوردةكاني ــك ئ ــةكان بِرَي ــةآلتدارة ناوضةيي ــة دةس ــتراوة ك بيس
هةروةهــا ســكاآلي ئــةوةش هةيــة كــة ئــةو كؤمةكــةي بةَلَيندرابــوو ثَييــان ئــةوا 
ــة  ــي. ِروون ــتةجَيبون و تادواي ــةي نيش ــة و كَيش ــكاري هةي ــةي بَي ــةدراوة، كَيش ن
ــورد دةســةآلتَيكي سةرســوِرهَينةري بةســةر  ــة ســةركردايةتي ك ــا ئَيســتاش ك ت
ثةنابةرةكانــدا هةيــة و ئَيســتاش واديارة كــة طةِرانةوةيان بؤ عَيــراق رَيطةثَينةدراوة 
ــدا  ــة نوَييةكان ــةَل بارودؤخ ــان لةط ــَيوة خؤي ــترين ش ــة باش ــان دةدةن ب و، هاني
ــةم ثةرشــوبآلوكردنةوةية  ــة ئ ــة ك ــةوة هةي ــةوة مةترســي ئ ــن. بةدَلنيايي بطونجَين
ببَيتــة هــؤى تَيكشــكاندني ئــةم ديســثلينة و دواجــار كــوردة نيشــتةجَيكراوةكان لــة 
ناوضةجياجياكانــي وآلتةكــةدا كَيشــةي زياتــر بخوَلقَينــن. ئــةو راســتييةي كــة تــا 
ئَيســتاش ضةنــد كةســَيك دةتوانــن هةمــوو ثةنابــةرةكان ثَيكــةوة يةكبخــةن، مانــاي 
ئةوةيــة ضةنــد طومانَيكــي بــةردةوام لــةالي كاربةدةســتاني ئةمنــي هــةن كــة ضــؤن 

ــةوة. بةباشــترين شــَيوة ثةرشــوبآلويان بكةن

ــة  ــا )بِروان ــان ن ــت ي ــَي درابَي ــة جنَيفــةوة ث 6. طوديــةر دةســةآلتَيكي تايبةتــي ل
راثؤرتةكــةي كؤَلــوةي بــة ذمــارة UN18/9ي 12ي تشــريني دووةم كــة لــة 
جنَيفــةوة بــؤ جؤن سايمؤنســي نــاردووة(، بــة ورياييــةوة هــةوَل دةدات ئةطةرةكان 
بــة كراوةيــي بهَيَلَيتــةوة و هةركاتــَي ثرؤطرامــي كؤضةكــة كؤتايــي ثَيهــات، بتوانَيــت 
ــةو  ــو ئ ــةوةي هةم ــت ل ــت و يارمةتيدةربَي ــينطةكانمان )UNHCR( دامةزرَينَي نوس

ســةختييانة ضارةســةر بــكات كــة رةنطــة تــا ئــةو كاتــة بَينــة رَييــان.

ــارة  ــةآلم وا دي ــة ب ــةورةي هةي ــي ط ــي كاريطةرييةك ــودي بارزان ــتا خ 7. هَيش
ــة  ــةك باشــي لةطةَل ــي تاِرادةي ــت. بةطشــتي ثةيوةندييةك ــر دةبَي ــي ثي ــة بةخَيراي ك
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ــة  ــردووة ك ــةو ك ــةي جَل ــي و توِرةييان ــةو ناِرةحةت ــدا هَيشــتؤتةوة و ئ ئَيرانييةكان
بةهــؤى كؤتوبةندةكانــي بارودؤخةكــة توشــي بــووة، لةطــةَل ئةوةشــدا، بــة اليةنــي 
ــاي  ــة توان ــووة ك ــك ب ــةش كاتَي ــةوة ئةم ــةي تةقيوةت ــك توِرةييةك ــةوة جارَي كةم
طةيشــتني بــة كاربةدةســتة باآلكانــي ئَيــران كــةم كراوةتــةوة. هــاوكات ئةوةنــدةش 
ــت  ــة بثارَيزَي ــةو تؤمةتان ــؤى ل ــة خ ــووة ك ــة دوور طرت ــةكان ب ــة ئَيرانيي ــؤى ل خ
ــة  ــةي ك ــان 60 خَيزان ــةو 50 ي ــؤى و ئ ــران. خ ــتي ئَي ــة داردةس ــن بووةت ــة بَلَي ك
ــة  ــدان ل ــري ئَيران ــر ضاودَي ــة ذَي ــةوة ل ــوو ثَيك ــةن هةم ــدك دةك ــةركردايةتي ث س
كــةرةج و لــة دةرةوةي تــاران نيشــتةجَين و تاكــة بةهَيزتريــن كاريطةردانةريشــن 
ــة  ــودةيي هةي ــك نائاس ــةوة. بِرَي ــران ماونةت ــة ئَي ــة ل ــةي ك ــةو كوردان ــةر ئ لةس
بةهــؤى ئــةو هةواآلنــةي لــة عَيراقــةوة دَيــن و بــاس لــة نيشــتةجَيكردني زؤرةملــَى 
ــي  ــتاوةكةى بارزان ــةتة وةس ــة سياس ــة ب ــةن ك ــيش ه ــدَي كةس ــةن و، هةن دةك
ــا  ــةوة ت ــؤي بهَيَلن ــان وةك خ ــنامةي ثةنابةربوني ــةوَل دةدةن ناس ــن و ه ناِرةحةت
ئةوكاتــةي ئةطــةر بارودؤخــة سياســييةكة جارَيكــي تــر طؤِرانــي بةســةردا بَيــت و 
دةرفةتَيكــي نــوَي بَيتــة ئاراوة بــؤ دةســتثَيكردنةوةي هةَلمةتــي دذ بــة عَيراقييةكان. 
بــةآلم ثَيدةضَيــت بــة طشــتي زؤرينةيــان ئــةو بؤضونــةي بارزانييــان قبــوَل بَيــت كــة 
ــان  ــةوا سياســةتي ضاالكوانانةي ــكا، ئ ــران و ئةمري ــَي ثشــتيوانيي ئَي لةئَيســتادا بةب
ســودَيكي ئةوتــؤي نابَيــت. بــةالى كةمــةوة ذمارةيةكــي تــا راددةيــةك كــةم لةنــاو 
ــامن  ــي سةرس ــي تاَلةبان ــة بؤضونةكان ــدا ب ــتةجَيي ئَيران ــي نيش ــاوارة كوردةكان ئ
ــران دةربــاز ببــن و ثةيوةنــدي بــة زيندوكردنــةوةى  ــة ئَي ياخــود هةوَليــان داوة ل
ئــةو جوواَلنــةوةوة بكــةن كــة تاَلةبانــي هــةوَل دةدات لةســةر ســنورةكاني ســوريا 

ــدا هةَليطيرســَينَيت. و عَيراق

8. ئةطــةر بتوانــم ضاوَيكــي خَيــرا بــة بةغــدا دةطَيــِرم. هةَلســةنطاندنةكةي 
ــردووة  ــوَل ك ــان قب ــةي لَيبوردنةكةي ــةو كوردان ــي ئ ــارةي بارودؤخ ــةر لةب طودي
ــة”  ــة ئؤتؤنؤمةك ــترى “ناوض ــى ثَيش ــة خةَلكان ــة ك ــدا ئةوةي ــةوة بةغ و طةِراونةت



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

245

بةتَيكــِرا نزيكــةي 2 هــةزار كةســَيكيان كــة بــةالي دةســةآلتداراني عَيراقــةوة 
توانــاي ســةركردايةتييان تَيدايــة، ئــةوا رَيطةيــان ثَيــدراوة بطةِرَينــةوة ناوضةكانــي 
خؤيــان بــةآلم مــةرج نيــة ِرَى ثَيدانةكــة طوندةكانــي خؤيــان بطرَيتــةوة. بارودؤخــي 
ــةوان  ــاوازة، ئ ــون جي ــَلةوة هاتب ــود موس ــوك ياخ ــة كةرك ــةي ل ــةو ثةنابةران ئ
بةطشــتي رَيطةيــان ثــَي نــةدراوة بضنــةوة شــوَيني خؤيــان و لــة باشــور نيشــتةجَي 
كــراون. ئةمــة بِرَيــك ســةختيي بــةدواي خؤيــدا هَينــاوة بــةآلم بؤضونــي نةتــةوة 
ــةوة و  ــوردة توندِرةوةكان ــةن ك ــة لةالي ــةم بابةت ــة ئ ــة ك ــووةكان ئةوةي يةكطرت
ــراوة.  ــادةِرةوي تَيداك ــرخ زي ــة زوي ــش ل ــدةن و بةتايبةتيي ــة لةن ثشــتيوانةكانيان ل
هةمــووان كؤكــن لةطــةَل ئــةوةي كــة رةنطــة ضةنــد نمونةيةكــي ئــازاردان و 
تةنانــةت كوشــتنيش هةبَيــت بــةآلم بِروايــان وايــة كــة رةنطــة ئــةم نمونانــة ئــةو 

ــةوة. ــةوة طةِراونةت ــة ئَيران ــة ل ــةوة ك ــة نةطرَيت كوردان

ئار جةي ئالستؤن
وَينةيةك بؤ: بةِرَيزان:

UKMIS جنَيف
UKMIS نيويؤرك

بةغدا
واشنتؤن
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11/2
بةغدا

24ى حوزةيرانى 1976
بةِرَيز ئاى. مةكلةنَىى

بةشى خؤرهةاَلتى ناوةِراست
وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

لةندةن
وةرطيراوة لةذَير تؤمارى ذمارة 35 لة 1976

ذمارة 245/3

كوردستان
1. لــةدواى دةستنيشــانكردنى حامــد ئةلجبورييــةوة )بــة ثلةى وةزيــر( و وةكوو 
بةرثرســى نوســينطةى تايبةتى ســةدام حســَين لــة رَيكخســتنةوة وةزارييةكةى ئةم 
دواييــةدا، كــة ئايــا لــة ئةركةكةيــدا وةك وةزيــرى هةماهةنطــى لةطــةَل دامــةزراوة 
ئؤتؤنؤمةكــةى حكومةتــة كوردييةكــةدا دةمَينَيتــةوة يــان نــا. بــةاَلم لــة رؤذى 12ى 
ــوان  ــة رَيكخــةرى نَي ــم عةبدولجةليــل دةبَيت ــارى دا كــة غان ــدا، RCC بِري حوزةيران
ــش ســةرةِراى  ــةكان، ئةوي ــة ئؤتؤنؤم ــةزراوة هةرَيميي ــدى و دام ــى ناوةن حكومةت

كارةكانى خؤى وةك وةزيرى خوَيندنى بااَل و توَيذينةوة زانستييةكان . 
       

كةى. دى. ئَيمثَل
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نهَيني
باَليؤزخانةي بةريتانيا

بةغدا
1ي تةموزي 1976

2/011
بةِرَيز ئاي. مةككلؤني

بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

لةندةن

بةِرَيز ئيان،
ثارتي ديموكراتي كورد

ــةوة كردبــوو كــة كؤميتةيةكــي  ــة نامةكــةي رؤذى 24ي ئايارمــدا باســم ل 1. ل
ــراق”ي  ــردراوة. رؤذنامــةي “ئةلعَي ناوةنــدي بــؤ ثارتــي ديموكراتــي كــورد هةَلبذَي
رؤذى 30ي حوزةيــران نوســيويةتيي: لــة رؤذى 28ي حوزةيرانــدا كؤميتــةي 
ــي  ــةم كةســانةي خــوارةوةي وةك ئةندامــي مةكتةب ــط ئ ــة كــؤي دةن ــدي ب ناوةن

ــذاردووة: ــدك هةَلب سياســيي ث

ساَلح ئةلحةيدةري
سةعيد ئةلجاف

محةمةد ئةمين ئةلحةيدةري
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فازَل عةلي حسَين

راثؤرتةكــة بــاس لــةوةش دةكات كــة هاشــم حةســةن عةقــراوي وةكــو 
ســكرتَيري كؤميتــةي ناوةنــدي هةَلبذَيــردراوة، هةرضةنــدة نــاوي لةنــاو مةكتــةب 
سياســييةكاندا نةهاتــووة، بــةآلم طريمانــةى ئــةوة دةكرَيــت كــة ئةويــش ئةندامــي 

ــت. ــي سياســي بَي مةكتةب

2. لة بيرتانة كة ساَلح ئةلحةيدةري نوسةري “ئةلعَيراق”ة.

دَلسؤزي هةميشةييت،
كةي. دي. تَيمثَل        
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نهَيني
باَليؤزخانةي بةريتانيا

بةغدا
8ي تةموزي 1976

2/011
بةِرَيز ئاي. مةككلؤني

بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

لةندةن

بةِرَيز ئيان،

كوردستان:
1. هةرضةنــدة لــة ئَيســتادا لَيــرةوة لــة بةغــدا ئاســتي كَيشــةكاني باكورمــان بــة 
روونــي لةبةرضــاو نىيــة، بــةآلم بــة ئاشــكرا هةفتــةي رابــردوو بؤمــان دةركــةوت 

كــة حكومــةت نيطةرانــة.

ــة  ــة كوردةكان ــة رووي ل ــراق ك ــةي ئةلعَي ــوزدا، رؤذنام ــة رؤذى 5ي تةم 2. ل
ــاآلي  ــي ب ــةرؤكي ئةنجومةن ــتةكةيدا وةك س ــة ثؤس ــَيني ل ــةدام حس ــي س وتارَيك
كاروبــاري باكــور بــآلو كــردةوة كــة ســةبارةت بــوو بــة “سروشــتي رَيوشــوَينة 

ــوردا”. ــة شــارةكاني باك ــِرةكان ل كتوث
ــةدا  ــي ديك ــض رؤذنامةيةك ــة هي ــة ل ــةم بةش ــةت ئ ــة بةتايب ــة ك ــةير لةوةداي س
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بــآلو نةكراوةتــةوة. راطةيةندراوةكــة بــةوة دةســت ثــَي دةكات كــة دةَلَيــت: 
ــة ئاســتي  ــةر توانيويان ــردودا طيراونةتةب ــة راب ــة ل ــةي ك ــةو رَيوشــوَينة كتوثِران ئ
ياخيبونةكــة كــةم بكةنــةوة، بــةآلم بةهــؤى بةردةوامبونــي ئــةم رَيوشــوَينة 
نائاســاييةوة، ئــةوا هَيزةكانــي بةرامبــةر ضةنــد ريطايةكيــان بــؤ “زيانطةيانــدن بــة 
ــان  ــةكان واي ــة نةتةوةيي ــة بةرذةوةنديي ــةوة. بؤي ــتمانيي” دؤزيوةت ــي نيش يةكَيتي
ــي  ــؤ بارودؤخ ــتثَيكراو” ب ــتةقينة و هةس ــتنةوةيةكي “راس ــة طواس ــتووة ك خواس
ئاســايي جَيبةجــَي بكرَيــت. هةرضةنــدة ئاشــتيي و ئارامــي لةئارادايــة، بــةآلم ئةمــة 
مانــاي ئــةوة ناطةيةنَيــت كــة روداوي “ثةراوَيــزي زيانبةخــش” روياننــةداوة، لةطــةَل 
ئةوةشــدا نابَيت دةســةآلت بخزَيتــة “ثةلةثةل و كاري ديراســة نةكــراو و بطةِرَيتةوة 
ــزة دواكةوتووخــوازةكان و ئيســتيعمار  ــؤ بارودؤخــة كتوثِرةكــةي ثَيشــوو”. هَي ب
توشــي شــؤكَيكي طةورةبــون كاتــَي ئاشــتيي و ئارامييةكــةي باكوريــان بينيــوة )من 
كــة ئةمــةم خوَينــدةوة ثضــِرام ضونكــة رَيطــام ثــَي نــةدرا لــة مانطــي ئايــاردا بضــم 
ــاكاو  ــي بارودؤخــي لةن ــةرةو راطةياندن ــة هــةوَل دةدةن حكومــةت ب ــم!(، بؤي بيبين

ــاذون. بئ

3. ئــةو خاَلــةي كــة راطةيةنراوةكــة ســةبارةت بــة “راطواســتن” جةختــي لةســةر 
ــة  ــي ناوض ــةآلتداران طوندةكان ــة دةس ــةوةي ك ــان ب ــةَل ددانثيان ــةوة لةط كردؤت
“ســنوريي و ســتراتيجي”يةكان و دوايةميــن وةجبــةي ثةنابــةرة طةِراوةكانــي 
ئَيرانيــان راطواســتووة، ئــةوا ســةدام حســَين لةبارةيــةوة دةَلَيــت: “لةســةر بنةمــاي 
ئــةو بابةتانــةي لــةم راطةيةنــراوةدا باســيان لَيــوة كــراوةو، لــة ثَينــاو بةهَيزكردنــي 
ــةوا  ــوردا، ئ ــة باك ــةقامطيري ل ــايش و س ــتمانيي و، ئاس ــي نيش ــي يةكَيتي ثايةكان
بِريــاردراوة كــة كؤتايــي بــةو رَيوشــوَينانة بهَينرَيت”. ئةمــةش وةهــا رونكراوةتةوة 
ــدا  ــان لةطةَل ــة مامةَلةي ــي ديك ــةك و وةك عَيراقييةكان ــةك بةي ــةكان ي ــة كةيس ك
دةكرَيــت، بــةآلم ثَيويســتيي بــة رةزامةنديــي ئةنجومةنــي بــاآلي كاروبــاري باكــور 

هةيــة.
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4. بــة ثَيكةوةبةســتني ئــةم بابةتــة لةطــةَل ئــةو زانيارييانــةي كــة لةســةر باكــور 
هةمانــن، مــن دةطةمــة ئــةم بةرئةنجامانةي خــوارةوة:

ا( ضةنــد روداوَيــك رويانــداوة كــة واي لــة حكومــةت كــردووة لةثَينــاو 
بــةر. بطرَيتــة  رَيوشــوَينَيك  ضةنــد  ثشــتيوانييدا  بةدةســتهَينانةوةي 

ب( حكومــةت كاتــَي بــؤى دةركةوتووة كة سياســةتيي راطواســتن ســةرةكيترين 
هــؤكاري ناهةموارييــة، ئةوا سياســةتةكةي راطرتووة.

نَيوان 5 تا 7ي  لة  5. لةدواي بآلو بونةوةي ئةم راطةيةندراوةوة، سةدام حسَين 
خستة  سةرنجِراكَيشي  روناكييةكي  )ئةمة  داوة.  ئةنجام  باكور  بؤ  طةشتَيكي  تةموز 
سةر بةشَيك لة بارودؤخي ئاسايشيي عَيراق، لَيكؤَلينةوةكةي 6ي تةموز باسي لةوة 
ئينجا ئةوةيان  ئَيوارةدا  لة دوَينَي  باكور دةكةن بةآلم  دةكرد كة 6 وةزير سةرداني 
راطةياند: كة سةدام حسَين و كةساني ديكةشيان لةطةَلة.( وةزيرةكان بريتين لة: عيزةت 
غةيدان،  سةعدون  ئةلعامري،  حةسةن  جةزراوي،  تةها  مستةفا،  عيزةت  ئةلدوري، 
محةمةد مةحجوب و هي تر - طروثَيكي زؤر بةهَيزن. ئةو تيمة سةرداني سَي ثارَيزطا 
ئةسقوفَيك  ضؤن  هةروةك  و،   كرد  )كةركوك(يان  تةئميم  و  نةينةوا  و  كوردييةكة 
سةرداني شوَينَيك بكات سةدام حسَينيش هاندان و ئامؤذطاريي بةسةردا بةشينةتةوة.

دَلسؤزي هةميشةييت،
                كةي دي تَيمثَل

.SW1 وةزارةتي بةرطري، بارةطاي سةرةكي، وايتهؤَل لةندةن ،D14 :وَينةيةك بؤ
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نوسينطةي ثاشكؤى سةر بة هَيزي دةريايي و سةربازي و ئاسماني
باَليؤزخانةي بةريتانيا

تاران، ئَيران
نهَيني

TEH/115/DA
وةزارةتي بةرطري

دي ئاي 4
بيناي سةرةكي

وايت هؤَل
لةندةن ئَيس دةبليو 1
21ي تةموزي 1976

وةرطيراوة بة ذمارة 35 لة 2ي تةموزي 1976
ذمارة 3/245

ــي  ــتان و ئازربايجان ــتان و كوردس ــوري لوِرس ــؤ باك ــةردانم ب ــة س ــَيك ل بةش
ــاوا خؤرئ

طةِرانةوة: ا. TEH/115/DA رؤذي 25ي ئازاري 1976
نةخشةكان:  

1. نةخشــةي رَيطاوبانــي دامــةزراوةي جوطرافيــي ســةحاب. ذمــارة 253، 
1:2.500.000 ثَيــوةر: 

2. نةخشةي هاتوضؤي ئاسماني
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ثَيشةكي:
ــةورةي  ــةك ط ــي تاِرادةي ــة ناوضةيةك ــةوةي ا( ب ــووم )طةِران ــتي ثَيش 1. طةش
ــتة  ــورةوة دةطةيش ــة باك ــة ل ــةِرام، ك ــراق دا ط ــنوري عَي ــاواي س ــوري خؤرئ باش
قةســري شــيرين كــة لةســةر رَيطةي ســةرةكيي بةغــدادة. مةبةســتي ئةم طةشــتةي 
ــتا،  ــا ئَيس ــتان، ت ــة كوردس ــووة ب ــتنم ب ــؤ طةش ــةوا ب ــور ئ ــةرةو باك ــم ب دوايش
ــة ئاشــنا  ــة وآلتةك ــم، خــؤم ب ــة ناوضةطشــتييةكاني ســنوردا توانيبَيت ــدةي ل ئةوةن
ــي  ــزةكان و بارودؤخ ــي هَي ــةكان و جموجوَل ــة بارودؤخ ــةرنجم ل ــردووة و س ك

رَيطةوبانــةكان داوة.

ــة  ــةر ب ــكؤكانى س ــت ثاش ــة دةَلَي ــراوة ك ــةكار نةخ ــتا ل ــاية هَيش ــةو ياس 2. ئ
باَلوَيزخانــةكان ناتوانــن بةتةنيــا ســةرداني بارةطــا ســةرةكي و بارةطــاي يةكــةكان 
ــةدراون. مــن و  ــةم طةشــتةدا ئةنجــام ن ــةم ســةردانانة ل ــض كام ل ــة هي بكــةن، بؤي
ــاو و  ــة ســوتةمةني و رؤن و ئ ــو ل ــك، كــة ثِركراب ــة رةنجرؤظةرَي هاوســةرةكةم ب
ــراو  ــؤ شــتي ضاوةِرواننةك ــؤ خؤئامادةكــردن ب ــة ب خــؤراك و كةرةســةي ضادرط

ــة رَي. كةوتين

شةممة 5ي حوزةيران، تاران بؤ كرماشان
ــان  ــةرةو كرماش ــتةوخؤ ب ــان راس ــي تارانم ــي بةيان ــر 8:20 خولةك 3. كاتذمَي
ــز  ــتةر و مس ــةَل مس ــنيوةِرؤ لةط ــي ثاش ــةي 5:20 خولةك ــت و نزيك ــَي هَيش بةج
ــةن  ــك )MTS( كاردةك ــي ميَلبان ــة هونةرييةكان ــة خزمةتطوزاريي ــة ل ــةرز ك رؤج
طةيشــتينة ئؤتؤمبَيلــة تايبةتةكــةى طةشــتةكةمان. تاوةكــو لؤفةكــةى تةبريــز كــة 40 
كيلؤمةتــر لةخــوار قةزوينةوةيــة، رَيطةكــة قةرةباَلغــة بــةآلم لةوَيوة ئيتــر قةرةباَلغي 
لةســةر نىيــة. رووثؤشــي رَيطاكــة باشــة و ئةمســةر تــا ئةوســةري دوو ســايدة، 
تاكــة شــوَينَيك كــة كةمَيــك ســةخت بــو رَيطةكــةي باشــوري هةمــةدان بــو، كــة 
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ــوو. ــاران و هةورةطرمةيةكــي زؤر ب ــن ب ــدا تَيدةثةِري ــَي بةوَي كات
ــةي  ــة بنك ــرا. ل ــةدى ك ــةوَى ب ــةربازيي ل ــي س ــةم ضاالكي ــى ك 4. ذمارةيةك
 Huey( ــوى ــةرى هي ــوك و 4 هَيليكؤثت ــةري ضين ــدا 2 هَيليكؤثت ــي هةمةدان هةواي
ــوة بــةرةو  ــَي بــوون، 3 هَيليكؤثتــةري )هيــوي( ســوكيش بــة بــةرزي 2000 ثَي ( ل
ــن  ــى ضيفتةي ــن، و تانكَيك ــانةوة هاتب ــة كرماش ــة ل ــة رةنط ــن ك ــةدان دةفِري هةم
)Chieftain( لةســةر ناقيلةيةكــي دةبابــة هةبــوو كــة بــةرةو بنكــة ســةربازييةكاني 

ــوون. ــةوة دةض ــواري هةمةدان خ
ــةم طةشــتةدا بةاليانــدا تَيثةِريــن،  5. زوربــةي ئــةو بنكــة ســةربازييانةي كــة ل
بيناســازيي تَيــدا دةكــرا، يةكةمجــار كــة تَيبينــي بيناســازيي لةمجؤرةمــان كــرد لــة 
كرماشــان بــو، هــةم لــة بنكةكانــي IIGF كــة 10 كيلؤمةترَيــك كةوتؤتــة باشــوري 
شــارةكة و هــةم لــة دةروازةي خؤرهةآلتــي بنكــة ئاســمانييةكةي كةتيبــةى هَيــزي 

ئاســماني.

6. لــة ثــاش طفتوطؤكانــى مانطــي ئــازارةوة، ئــةوا مســتةر رؤجــةرز زانيارييةكي 
ــت  ــت كــة فةرماندةكــةي ئَيســتاي لةشــكري 81 ثَيدةضَي ــي ثــَي نيــة. ئــةو دةَلَي نوَي
بــةم زووانــة فةيلــةق لــة كرماشــان دروســت بــكات )هةندَيــك كةســي تــر دةَلَيــن 
6 ئةفســةر لــة خؤثاآلوتنــدان بــؤي(. ئــةو دةَلَيــت هيــض نيشــانةيةك نىيــة لةبــارةي 
نائاراميــي كوردةكانــةوة ئــةوة نةبَيــت كــة جاروبــار لةناوخؤيانــدا لةســةر 
لةوةِرطــا دةبَيتــة شــةِريان و هيــض هَيزَيكيــش لةثــِر نةهَينراوةتــة ناوضةكــة. ناوبــراو 
باســي لــةوة كــرد كــة بــةم نزيكانــة فيلمَيــك بةرهــةم هَينــراوة دةريدةخــات هةمــو 
هَيــزةكان لــة راهَينانــدا يارمةتــي يةكتــري دةدةن، هةروةهــا طوتــي ثياوةكانــي لــة 
MTS لةجــاران دامةزراوتــرن و هةروةهــا طوتــي داواي لَيكــراوة وةكــو راوَيــذكار 
ــتا  ــَيوازي ئَيس ــكات: ش ــةكان كار ب ــي تانك ــةوداي ضةك ــتنى م ــارةي ِرَيكخس لةب

ئةوةيــة كــة بــة وةســتاوي تةقــة لــة قةدثاَلــي طردَيــك بــكات.
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يةكشةممة 6ي حوزةيران، كرماشان بؤ قةسري شيرين:
ــا  ــة بةرَيط ــوو ك ــدى دا( ئةوةب ــاَلِرؤذى نؤرمان ــة س ــةرةكيم )ل ــى س 7. بايةخ
ســةرةكييةكةى شــائاباد - ئيالمــدا بةرةوخــوار ببمــةوة و بضمــة ســومارى نزيــك 
ــتكردةوة  ــى دةس ــؤى بةردةاَلن ــة بةه ــةم رَيطةي ــدا ئ ــتى رابردوم ــة طةش ــنور. ل س
بةربةســتى بــؤ دروســت بووبــوو و ناضــار بــوم بطةِرَيمــةوة )بِروانــة أ، ثةرةطرافى 

25( و ناوضــةى نةفتــى شــاهم نةبينــى.
ــةرةو شــاهاباد  ــة كرماشــانةوة ب ــوةِرؤ ل ــش ني ــى ثَي ــر 7.30 خولةك 8. كاتذمَي
كةوتينــةِرَى. لــة بنكةكانــى شــاهاباد بِرَيكــى كــةم يــان هيــض زرَيثؤشــَيكمان نةبينــى 
ــازاردا زؤرى  ــة مانطــى ئ ــت، ل ــدا راطيرابَي ــة شــوَينى وةســتانى ئوتومبيلةكان كــة ل
لــَى بــون. هةندَيــك لــة ئوتومبيلــة تايبةتــة راطيــراوةكان بــة ضــادر داثؤشــرابون، 
ئةمــةش رةنطــة نيشــانةى ئةوةبووبَيــت كــة يةكةكــة بــؤ ماوةيــةك لــةوَى 

ــةوة. دووركةوتبَيت

9. بــة رَيطــاى ئيالمــدا بــةرةو باشــوور بــةردةوام بوويــن، لــة هةندَيــك جَيطــةدا 
تاســةى زؤرى تَيدابــوو، و ثاشــان بــةرةو خؤرئــاوا رووةو ســومار بــةِرَي 
كةوتيــن. خَيَلــةكان لــة ناوضةكــةدا نةبــوون )زؤرَيــك لــة خَيَلةكان ئَيســتا لــةدةورى 
كرماشــان نيشــتةجَى بــون( و ئــةو شــوَينةى كــة لــة مانطــى ئــازردا ناوضةيةكــى 
ســةوز و قةرةباَلــغ بــوو، ئَيســتا وشــك و بيابانــة. ثردةكــة ضــؤَل بــوو بــة رَيطــة 

ــة طةشــتةكة دا. ــة باشــةكةدا بةردةواميمــان ب خاكيي

10. ســومار شــوَينَيكى بضوكــى طةرمــى تةثوتــؤزاوى و كؤنةســاَلة و لــة 
نيــوةِرؤدا طةيشــتينة ئــةوَى. بنكةكانــى ذانــدارم ثةِرثــووت بــوون و نيشــانةيةكى 
كةمــى ذيانــى لــَى بــةدى دةكــرا. دواى نزيكــةى يــةك كيلؤمةتــرى ديكــة رومــان 
ــتطةيةكى  ــةوت و وَيس ــة بيرةن ــة ل ــة بريتيي ــا، ك ــى ش ــةرةو نةفت ــور ب ــردة باك ك
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ســوتةمةنى لةنزيــك ســنورةكةوة. مــن كــة بــةو كةشءهةوايــة رانةهاتبــوم، 
ــم خــؤش  ــا دةركــةوت و ثَي ــم تي هةســتم كــرد نيشــانة ســةرةتاييةكانى طةرمابون
ــةى  ــةوَى نزيك ــدةم. ل ــوو ب ــك ثش ــد خولةكَي ــةوَى ضةن ــتينة ئ ــك طةيش ــوو كاتَي ب

ــة. ــى لَيي ــريةيةك ذاندارم س

ــى  ــةردانى ئةندازيارَيك ــوت س ــة دةيط ــت ك ــان سةرخس ــَيكى ئَيرانيم 11. كةس
نــةوت دةكات و داواى لــَى كرديــن ســةريبخةين، و لةســةر رؤيشــتنةكةمان بــةرةو 
ــن،  ــد بنكةيةكــى ذاندارمــى لَي ــة نزيــك رَيطةكــةوة ضةن باكــور بــةردةوام بويــن. ل
ــر  ــَى بــةدى دةكــرا. نزيكــةى كاتذمَي نيشــانةى زؤر كةمــى ضاالكــى و ورياييــان ل
4ى ثاشــنيوةِرؤ طةيشــتينة قةســرى شــيرين و لــة باِرَيكــى طةشــتياريى زؤر 

ــدا. ــك المان رَيكوثَي

ــةم  ــةربازَيكى زؤرك ــد س ــرد ضةن ــارؤضكةكةدا وايك ــاو ش ــتةكةم بةن 12. طةش
ــوارةيةك  ــد س ــةى ضةن ــم وَين ــةاَلم تواني ــوون، ب ــوودا ب ــى ثش ــة كات ــة ل ــم ك ببين
بطــرم كــة ســوارةى ثاشــماوةى جةنطــى ثَيشــووبوون و مابوونــةوة. لة شــارةكةدا 
يةكــةى نيشــتةجَيبونى نــوَى بنيــاد دةنرَيــت و، دؤخَيكــى ضاالكــى طشــتى لةئاراداية.

دووشةممة 7ى تةمووز، قةسرى شيرين بؤ سةنةندةج:
ــة  ــة رَيط ــىدا ب ــى بةيان ــر 5.40 خولةك ــة كاتذمَي ــن ل ــةدواى خؤرهةاَلت 13. ل
نايابةكــةدا بــةرةو خؤرهــةاَلت رؤشــتين و دواى 25 كيلؤمةتــر بــة رَيطةيةكى خاكى 
باشــدا روومــان كــردة باكور. جيهانــة كشــتوكاَلييةكة بةتــةواوى بةئاطــا هاتبووةوة 
و دةســتةى دروَينــةكاران دةبينــران. لَيــرة بــةدواوة بــةراورد كردنــى رَيطةوبانةكــة 
ــى هةمــوو ئــةو نةخشــانةى كــة لةبةردةســتماندا بــوون ســةختتر دةبــوو.  ــة ِرَي ل
ــارة طةشــتَيكى ئاســانة و  ــة نةوســود، كــة دي ــوو بضين ئامانجــى يةكةممــان ئةوةب

تةنيــان ضةنــد لؤفةيــةك بــة طردةكانــةوة لةبةردةممانــدا بــوون.
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ــدى  ــو طون ــةى الم واب ــةو جَيطةي ــود ئ ــاَلح، ياخ ــَيخ س ــدى ش ــو طون 14. تاوةك
ــن كــة  ــدا رةت بوي ــةالى كةمثَيكــى ضؤَل ــة باشــة. ب شــَيخ ســاَلحة، رَيطــة خاكييةك
ــى  ــة رؤذان كةمث ــك ل ــة رؤذَي ــم واي ــوو، ثَي ــة 800م دةب ــةى 800م ب رووبةرةك
ثةنابــةران بوبَيــت. لَيــرة بــة دواوة، رَيطاكــة بــةرةو شــوَينَيكى بَىنــاو هةَلدةكشــَيت 
و ثاشــان نــزم دةبَيتــةوة و دةطاتــة يةكةمينــى ئــةو ضةنــد رووبــارةى كــة نةوســود 
لةوبةريانةوةيــة. هةمــوو ثردَيكيــان بنكةيةكــى ذاندرمــى لةســةرة و تَيكةَلةيــةك لــة 
ليظــى ئاســايى و خَيَلةكــى لَييــة، خَيَلةكييــةكان توندتــرن و خنجــةر و شــانةيان بــة 

القةديانــدا كــردووة.

15. ثاشــان رَيطــا كــة ســةخت دةبَيــت، رَيطــا كــة بــة ئةندازةيةكــى بــاش و بــة 
شــانى ضياكانــدا دروســتكراوة و ميــل لــةدواى ميــل هةَلدَيــرى هــةزار بــة هــةزارى 
تَيدايــة، بــةاَلم رووى رَيطاكــة تاِرادةيةكــى زؤر ضونيةكــة. رةنطــة بتوانرَيــت 
ــدا  ــة تاريكي ــود ل ــدا ياخ ــى باران ــةاَلم لةكات ــت، ب ــدا ببرَي ــى ثَي ــرى 4 تةن بارهةَلط
كَيشــة دروســت دةبَيــت. هةريــةك لــة بنكــةكان بةجؤرَيكــى جيــا مامةَلةيــان لةطــةَل 
دةكرديــن، هةندَيكيــان ســاَلويان دةكــرد و بانطَيشــى ضــا خواردنةوةيــان دةكردين، 
بــةاَلم لــة يــةك دوانَيكيانــدا زؤرى نةمابــوو دةســتطير بكرَييــن، لــة يةكَيكيانــدا بةوة 
رزطاربويــن كــة كاتَيــك طوتيــان يةكَيــك لــة ليظييــةكان ســةربخةين مشــتومِرمان 
ــى  ــى(. ناوضةيةك ــوو لَي ــان ب ــا رزطارم ــةوة ئينج ــر دواى ئ ــوار كاتذمَي ــرد )ض نةك
ــةكان هيضــى  ــة ذاندارم ــن ب ــَى هةَلضني ــط ث ــة تةن ــةاَلم جط ــزان ب ــؤ ثارتي ــة ب ناياب

ديكــةى لــَى ســةزو نابَيــت.

ــة:  ــة ئةوةي ــَى كردن ــاس ل ــياوى ب ــة ش ــةكان ك ــتيية طرنط ــة راس ــك ل 16. يةكَي
ــةى 30  ــو طةيشــتينة نزيك ــن تاوةك ــدا تَىثةِري ــة ثيايان ــةى ك ــةو طوندان ــك ل هةندَي
كيلؤمةتــر ثَيــش نةوســود، ضــؤَل بــون و هيــض مرؤظَيــك ياخــود ئاذةَلَيكيشــى لــَى 
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نةدةبينــران. ثــَى نةدةضــوو طونــدةكان بةجــَى هَيَلرابــن ضونكــة باخــةكان لــة ذيانــدا 
بــون و خانــووةكان بــة باشــى مابونــةوة و، يةكــةم ثيــاوى خَيَلمــان لــة طةِرانــةوةدا 
لــةالى شــَيخ ســاَلحةوة بينــى. لةطــةَل ئةوةشــدا رَىى تَىدةضَيــت كــة ئــةو ضةنــد 
ــؤ  ــة ب ــن ك ــةوَى ضووب ــةرةو ئ ــن و ب ــة بووب ــان ثَيشــِرةوى خَيَلةك كةســةى بينيم
وةرزى هاويــن بضنــةوة طوندةكانيــان. رَييشــى تَىدةضَيــت هةموويــان راطوَيزرابــن 

و، مــن ثَيــم وايــة راســتييةكة ئةمةيــان بَيــت.

ــةى 15  ــة نزيك ــد، ك ــان تَىثةِران ــنيوةِرؤ دوا رووبارم ــر 2.30ى ثاش 17. كاتذَي
ــة  ــة ئــةو رَيطــة خاكييــة باشــةى كــة ل كيلؤمةتــر لةثَيــش نةوســودةوةية، و ضوين
ثــاوةوة بــةرةو كرماشــان دةضَيــت. لــة نةوســود لــة نةفةرةكــة رزطارمــان بــو و 
توشــى ئــةوة بويــن كــة مــن هيــوام دةخواســت نوكتــة بَيــت بــةاَلم راســت بــوو، 
ئــةوةش كؤمةَلَيــك لؤفــةى ثَيضاوثَيــض بــوو بــةرةو ســةركةوتن بةســةر طردَيكــى 
زؤر لَيــذدا. ئةمــة ســةرةتاى رَيطــةى باكــور بــوو بــةرةو مةريــوان، كــة لــة وةرزى 
ــان  ــة نةوســود بينيم ــةوةى ل ــت. ئ ــل دةبَي ــى 2 وي ــى بضوك ــؤ ئوتومبيل ــادا ب طةرم
تةنيــا ســةرةتاى ســةركةوتنةكة بــوو، نةوســود نزيكــةى 3 هــةزار ثــَى بــةرزة و 
لوتكــةى رَيطاكــة تؤزقاَلَيــك لــة 10 هــةزار ثــَى نزمتــرةو لــة دؤَلةكانــى كــة روويــان 

لــة باكــورة هَيشــتا بةفرَيكــى زؤرى ثَيوةبــوو.

ــرةدا  ــايدة )لَي ــا دوو س ــةو رَيط ــةر ئ ــؤ س ــان ب ــةوة و ضوونم ــة دابةزين 18. ل
رَيطاكــة باشــة( خاكييــةى كــة لــة ســةنةندةجةوة بــؤ مةريــوان دةضَيــت و نزيكــةى 
15 كــم لــة مةريوانــةوة دوورة، كاتذمَيــر 6ى ثاشــنيوةِرؤ طةيشــتينة شــارؤضكةكة. 
ــَى  ــوو، بةب ــر بِريب ــة 12.5 كاتذمَي ــيرينةوة ب ــرى ش ــة قةس ــان ل 306 كيلؤمةترم
ــت و زوربــةى رَيطاكةمــان بــة نمــرة  ئــةوةى هيــض الدانَيكــى دورودرَيذمــان بوبَي

ــِرى. 2 دةب
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19. لةســةر نةخشــة 3 رَيطــا هــةن لــة مةريوانــةوة بــؤ ســةنةندةج، ئامؤذطاريــى 
ئةوةيــان داينــَى )طومــان دةكــةم بــة هةَلةثَيمــان درابــَى( كــة رَيطاكــةى خــوارةوة لة 
هةمــووى باشــترة، بؤيــة 15 كيلؤمةتــر بــة رَيطاكــةدا طةِراينــةوة و ثاشــان رومــان 
كــردة خؤرهــةاَلت. لةطــةَل ســةركةوتن بةســةر رَيطاكــةدا رووى رَيطاكــة خــراث 
دةبــوو. كــة طةشــتينة تَيذتَيــذ )Tizhtizh( دنيــا تاريــك بووبــوو )شــياوى ئاماذةيــة 
كــة “تَيذتَيــذ” طوندَيكــة و لــة نزيــك مةريــوان دايــة(، بؤيــة جطة لــة تاســةيةكى قووَل 
لــة كؤتايــى رَيطاكــةدا ثَيــش ئــةوةى شــؤِر ببينــةوة بــؤ ســةنةندةج ئــةوا هيضمــان 
نةبينــى. 15 كيلؤمةترَيــك ثَيــش ئــةوةى بطةينــة شــارةكة، كاروانَيكــى هةَلطــرى 5 
ــاوا  ــةرةو خؤرئ ــون و ب ــدا رةت ب ــة بةالمان ــى ك ــان بين ــى و 6 تةنيم ــة تةن ضارةك
دةضــون. ضةنــد كيلؤمةترَيــك دواتــر لــة ناوةِراســتى رَيطاكــة 2 ســةربازمان بينــى 
كــة بةدةســت ئاماذةيــان بــؤ دةكرديــن، و لةوديويانةوة 2 دةســتة ســةرباز هةبون، 
ــَيك  ــةى 200 كةس ــِرا نزيك ــة تَيك ــوون. ب ــةدا ب ــى رَيطاك ــة بةرَيك ــان ل هةريةكةي
ــةَل  ــةرةو ســةنةندةج دةضــون. لةط ــاوةوة ب ــارةى ئ ــط و مةت ــة تفةن ــوون و ب دةب
تَيثةِربونمانــدا هةمويــان تةماشــايان دةكرديــن، بؤيــة ئــةوان تووشــى شــةوارةى 
ــة ديمةنــى شــةِر دةضــوو، بــةاَلم النــى كــةم جــؤرة  طَلؤثةكانمــان بــوون. ئةمــة ل

راهَينانَيكــى شــةوانة لةئــارادا بــوو.

ــى  ــةودا طةيشــتينة ســةنةندةج و خواردن ــى ش ــر 10.20 خولةك ــة كاتذمَي 20. ل
ــى  ــة باش ــز و ب ــة ثاكوتةمي ــوو، باِرةك ــؤش ب ــةالوة خ ــتيارييةكةمان ب ــاِرة طةش ب
ــن. ــنيار كةي ــان ثَيش ــت بؤي ــوو دةكرَي ــتيارانى داهات ــؤ طةش ــت و ب ــوة دةبرَي بةِرَي

سَى شةممة 8ى حوزةيران، سةنةندةج بؤ مهاباد
بنكــة  بــةالى  يةكةمجــار  بةجَىهَيشــت،  ئوتَيلةكةمــان  ئــةوةى  دواى   .21
ئةوةنــدة  رَيطاكــةوة  لــة  تَىثةِريــن.  شــارةكةدا  خؤرئــاواى  ســةربازييةكانى 
ــدا  ــة ضةنــد نيشــانةيةك كــة دةريدةخــةن كارى بيناســازييان تَي ــن، جطــة ل نابينرَي
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ــى  ــن، رَيطايةك ــور ضوي ــةرةو باك ــةرةكييةكةدا ب ــة س ــة رَيط ــان ب ــت. ثاش دةكرَي
دووســايدى نايابــى قيــرة، تةنيــا ثَيضَيــك نةبَيــت كــة بــؤ ســةقز دةضَيــت و لةوَيــوة 
ــة  ــة ل ــة ك ــة شانيشــييةوة رَيطــاى بانةي ــة ب ــاوا، ك رومــان كــردة باشــورى خؤرئ
ــؤالوة و  ــة ط ــةى جَيطاك ــةقز، زورب ــؤ س ــةنةندةجةوة ب ــة س ــة. ل ــنورةوة نزيك س
بةشــَيكى كشــتوكاَليية، ناوضةكــة زؤر ئــارام و سروشــتيية و ثــِرة لــة كانــى رون و 

ــيوة. ــوى دايثؤش ــى كَي طوَل

ــة و  ــةربازيى لَيي ــةى س ــدا بنك ــاواى دةرةوةى سةقزيش ــى خؤرئ ــة بةش 22. ل
ــر  ــك دوات ــد كيلؤمةترَي ــت. ضةن ــدا دةكرَي ــازيى تَي ــش كارى بيناس ــان ئةوَي ديس
ــاو  ــة بةن ــى ك ــقى جةنط ــَيوازى مةش ــةر ش ــى لةس ــان بين ــريةيةكى ضةكدارم س
ــك  ــض دوكةَلَي ــون، هي ــراودا دةِرؤشــتين، دوو ســرية لةســةرةوة ب ــى كَيَل زةوييةك
نةبــوو )!( و زؤر رَيكخــراو بــون، دياربــو راهَينانيــان لةســةر رَيكخســتنى دةكــرد 
ضونكــة هيــض دوذمنَيــك ياخــود ئامانجَيكــم نةدةبينــى. نازانــم بؤضــى ئــةو كَيَلطةيــة 
هةَلبذَيردرابــوو، 400 مةتــر لةوالتــرةوة بــة هــةردوو بــةردا ثةناطــةى بــاش 
هةبــون. دواى نزيكــةى كيلؤمةترَيــك، لــة باشــورى خؤمانــدا كةمثَيكــى ضادرمــان 
بينــى لةســةر زةوييةكــى تةختــى كةنــار رووبارةكــة، لةوَيــوة رَيطايــةك بــةرةوالى 
ئَيمــة دةهــات. نزيكــةى 200 ضــادرى دوو نةفةريــى كاتيــى هةَلدرابــون، بةشــَيكيان 
ضــادرى 180 ثاوةنــدى بــون، دوو ضــادرى طــةورةى 12 ســَى تةنــى، و يــةك يــان 
دوو ئوتومبيلــى جَيبــى لــَى بــوو. رةنطــة يةكةيــةك بوبــن بــة ســةردان هاتبــن )بــؤ 
نمونــة فةوجَيــك؟( ياخــود رةنطــة يةكــةكان ســةقزبوبن تاوةكــو كارى بيناســازى 
لــة بنكةكانيانــدا تــةواو دةبَيــت لــةوَى نيشــتةجَى كرابــن. هةرضؤنَيــك بَيــت 
ــة  ــاس ل ــم ب ــون. ناتوان ــى هةَلدراب ــَيوازى RSM زؤر بةرَيك ــتى ش ــى راس ــة هَيَل ب

ــةم. ــى بك ــاك و خاوَين رَيوشــوَينةكانى ث

23. رَيطــاى بانــة بةتايبةتــى لةوكاتــةدا كــة رَيطــا نزمةكــة بــة طردةكانــدا 
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تَىدةثةِرَينَيــت و 15 كيلؤمةترَيــك لةثَيش بانــةوة، كارى تَيدا دةكرَيت. شــارؤضكةكة 
ــا ثَيشــوازيمان  ــة. بةشــَيوازى جياجي ــة و زؤر كوردانةي ــاو دةشــتَيكى بةثيتداي لةن
لــَى كــرا، هةندَيــك لــة خةَلكةكــة ثرســيارة ئاشــكراكانى ئَيمةيــان ناديــدة دةكــرد و 
ــة  ــوتةمةنى ك ــتطةى س ــون. وَيس ــدا رةت دةب ــن و بةالمان ــَى وةردةطَيِراي ــان ل روي
ــةك دوو  ــَى ي ــة بةب ــةو جَيطاي ــةوة ل ــم مان ــا ني ــت. زؤر دَلني ــك دةيثاراس ذاندارمَي

ــة(. ــَى نىي ــى ل ــة )هؤتَيل ــد ئاقاَلنةي ــا ضةن ثاســةوانى شــةوانة ت

24. ثاشــان بــةرةو ســةقز طةِراينــةوة و ضوينــةوة ســةر رَيطــا ســةركييةكة و، 
كاتذمَيــر 6ى ئَيــوارة طةيشــتينة مهابــاد، ديســان ضوينــة باِرَيكــى طةشــتياريى كــة 
كواليتيةكــى باشــى  هةبــوو. دةبــوو دوو شــةوى داهاتــوو لــةم جَيطةيــة بةســةر 

ببةيــن.

بةرئةنجام:
33. مــن لــةم طةشــتةمدا ئامانجةكةمــم بةدةســت هَينــاو هةردوكمــان ضَيذمــان 
لــة طةشــتة 2868 كيلؤمةترييةكــة بينــى، هةرضةنــدة )تايــة(كان ضَيذيــان لــَى نةبينى. 
ــةاَلم هَيشــتا  ــم(، ب ــةوة زؤر )دةزان ــارةى ناوضــةى ســنورى عَيراق مــن ئَيســتا لةب
رَيطايةكــى ســةرنج راكَيــش مــاوة كــة رَيطــاى مةريــوان - بانــة - سةردةشــتة و 
دةبَيــت لــة داهاتــوودا طةشــتى بــؤ بكــةم. هةمــوو شــتَيك ئــارام و بــَى كَيشــة بــوو، 
ــة  ــى شــارى بان ــد هاوواَلتييةك ــةك و ضةن ــى ي ــدرم/ ليظ ــة هةَلوَيســتى ذان ــة ل جط

نةبَيــت. ئَيمــة تةنيــا جموجوَلــى ئاســاييمان لــة هَيــزة ســةربازييةكان بينــى.

34. بــةوةى كــة بينيــم و بــةو زانيارييــة زؤر ســنوردارةى كــة خةَلــك دةتوانَيــت 
ــى  ــض نائارامييةك ــة هي ــم ك ــت دةزان ــتى بكةوَي ــةوة دةس ــةرضاوةكانى ديك ــة س ل
ئاشــكراى كــوردةكان لةئــارادا نىيــة و هيــض جموجوَلَيكــى نائاســايى ســةربازيى 
ــة  ــة ك ــةية ئةوةي ــةم قس ــتى ئ ــؤ راس ــة ب ــى ديك ــة. بةَلطةيةك ــدا نىي ــة ناوضةكان ل
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ــى رَيطــةم ثــَى درا بــؤ ئــةو شــوَينة بضــم كــة داوام كردبــوو. تكايــة  بةبــَى دوودَل
ــة طونجــاوة. ــت واي ــةو كةســانةى ثَي ــة هةمــوو ئ ــدة ب ــة ب ــةم راثؤرت ئ

              ئَيم ئَيض جؤنز
عةقيد        

ثاشكؤى سةر بة بةرطرى و سةربازى
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نهَيني
ذمارة ..؟  )بَى ئاماذةدان بة ذمارةى بةَلطةنامةكة!(

بؤ تؤمار كردن

كوردةكان
1. “مســتةر طراهــام و مســتةر دةي” هةَلوَيســتي ئَيســتاي وةزارةتــي ناوخؤيــان 
بــؤ كــوردةكان بــاس كــرد. مســتةر دةي رووني كــردةوة كــة سياســةتي وةزارةتي 
ــةر  ــا لةب ــةوة تةني ــة دور بخرَين ــةو كوردان ــةوةي ئ ــرة ل ــى رَيط ــؤ بةِروون ناوخ
ئــةوةي بةنــاوي ثارتــي ديموكراتــي كــوردةوة ضاالكيــي سياســييان ئةنجــام داوة 
ــوم  ــن. دةنطــؤ نوَييةكــةي خةرت ــوَل دةكرَي ــي هةمــو ثَيودانطــةكان قب ضونكــة بةثَي
لةبــارةي بوونــي ســةركردةي كودةتايةكــي لةباربــراوةوة لَيــرة، دةضَيتــة خانــةى 

ئــةم ضوارضَيوةيــةوة.

2. مســتةر دةي ئةوةشــي رونكــردةوة كــة رةنطــة ســةخت بَيــت قبوَلــي بكةيــن 
كــة ئــةو كوردانــةي دَينــة بةريتانيــا ئــةوا ئاطاداريــان بكةينــةوة كــة لــةم وآلتــةدا 

بةشــداريي ضاالكيــي سياســي نةكــةن.

ئيان مةككلؤني        
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

9ي ئابي 1976        
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نهَيني
ذمارة ... )بَى ئاماذةدان بة ذمارةى بةَلطةنامةكة!(

)PUSD E203( مستةر ليتَلفيَلد

ثارتي ديموكراتي كورد )ثدك(
ــراق ثَيــي راطةيانديــن كــة: ثــدك دةيةوَيــت  1. ئــةم ثاشــنيوةِرؤية باَليــؤزي عَي
كؤنفرانســي ســاآلنةي لقةكانــي ئةوروثــاي لــة نَيــوان 15 بــؤ 18ي ئابــدا لــة لةندةن 
ئةنجــام بــدات. ثَيشــتر بِريــار وابــوو كــة ئــةم كؤنفرانســة لــة ئةَلمانيــاي خؤرئــاوا 

)بةرليــن( ئةنجــام بدرَيــت بــةآلم ئَيســتا طواســتراوةتةوة بــؤ لةنــدةن.

ــة  ــرد ك ــتَيفنس( ك ــم س ــي ئَي ــؤن )ج ــز ب ــة بةِرَي ــةم ل ــةم بابةت ــياري ئ 2. ثرس
جةختــي لــةوة كــردةوة كــوردةكان بةنيازبــوون كؤنفرانســَيك لــة ئةَلمانيا ببةســتن. 
ئــةوان تــَي طةيةنــراون كــة ئــةم كارة نةخــوازراوة، بؤيــة رةنطــة ثالنيــان دانابَيــت 

لةبــري بةرليــن، لــة لةنــدةن ئةنجامــي بــدةن.

بَيلفــؤَل( )مســز  ناوخــؤ  وةزارةتــي  مالَيــت(   )مســتةر  و   MVD مــن   .3
مــان ئاطــادار كــردةوة. ئةمــِرؤ MVD طشــتاندنَيك بــؤ بنكةكانــي ئةوروثــا و 
ــَي دةكات كــة  ــةو كةســانةيان ل ــت و ثرســياري ئ خؤرهةآلتــي ناوةِراســت دةنَيرَي
بــؤ بةشــدارييكردن لــةو كؤنفرانســةدا لــة لةنــدةن داواي ظيزايــان كــردووة.

ــةو كؤنفرانســةوة  ــارةي ئ 4. سوثاســت دةكــةم ئةطــةر هــةر زانيارييةكــت لةب
ــة  ــدك ل ــي ث ــتني كؤنفرانس ــَي داوة، بةس ــاذةي ث ــؤز ئام ــةروةك باَلي ــت. ه هةبَي
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لةنــدةن رةنطــة زيــان بطةيةنَيــت بــة ثةيوةندييــة دواليةنةكانمــان لةطــةَل عَيراقــدا. 
حــةز دةكةيــن رَيطايــةك بدؤزينــةوة كــة بــة ثــدك رابطةيةنيــن كؤنفرانســةكة لــة 

ــن نةخــوازراوة. ــدازةي بةرلي ــة هةمــان ئةن لةندةنيــش ب

          ئيان مةككلؤني
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

3751 233 92          
         10ي ئابي 1976

ــت )بةشــي كــؤض و ظيــزا ســي.ئَيَل 434( و، مســتةر  وَينةيــةك بــؤ مســتةر مالَي
ــي ناوةِراســت( دةي )بةشــي خؤرهةآلت
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        70
12ى ئابى 1976

بةثةلة
A سايفةر/ ثؤلينى

لة وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
نهَينى

بةثةلة بؤ: بروسكةى بةغدا ذمارة 350ى 8/11
زانيارى تاران بؤن

ئةطةرى كؤنفرانسى كورد لة لةندةن لة 15 تا 18ى ئاب:
1. باَليؤزى عَيراق دوَينَى ثَىى راطةياندم كة لقةكانى ئةوروثاى ثدك بةرنامةيان 
ئةو  بدةن.  ئةنجام  لةندةن كؤنفرانسى سااَلنةيان  لة  ئابدا  تا 18ى  لةنَيوان 15  واية 
ئاماذةى بةوة داوة كة رةنطة ئةم كارة زيانى طةورة بة ثةيوةنديى نَيوان بةريتانيا 
و عَيراق بطةيةنَيت كة ئَيستا لةطةشةكردنداية و بة دَلنياييةوة خراثترين دةستثَيك 
مةزن  بةريتانياى  دةوَلةتى  كرد  داواى  ئةو  نوَىيةيدا.  ثؤستة  لةم  ئةو  بؤ  دةبَيت 

بتوانَيت هةنطاو بؤ هةَلوةشاندنةوةى كؤنفرانسةكة بنَيت.

دةوَلةتـى  رووبـةِرووى  كـة  كـرد  درَيذخايةنانـة  كَيشـة  لـةو  باسـى  “دةى”   .2
بةريتانيـاى مـةزن دةبنـةوة لـة مةسـةلةى دةسـتَيوةرداندا لـةو كؤبونةوانـةى كـة 
بةشـَيوةيةكى ياسـايى لـة بةريتانيـادا رَيـك دةخرَين. ئـةو نيطةرانييةكـةى دةربِرى 
و ئامـاذةى بـة وتووَيذةكـةى مسـتةر ئينـاَل كـرد لـة بةغـدا كة لةسـةر ئـةم بابةتة 

هةسـتيارة ئةنجامـى دابـوو، و دةسـتبةجَى دةسـتى بـة لَيكؤَلينـةوة كـرد.
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ــة  ــدك ل ــةى ث ــةم كؤنفرانس ــة ئ ــووة ك ــاز واب ــة ني ــووة ك ــان دةركةوت 3. بؤم
ــان  ــى داواي ــة نهَين ــةكان ب ــت و ثاشــان ئةَلمانيي ــاوا ئةنجــام بدرَي ــاى خؤرئ ئةَلماني
لــَى كــردوون لــة جَيطةيةكــى ديكــة ئةنجامــى بــدةن. EWE يــش هيــض ثــَىى خــؤش 
نىيــة كــة كارئاســانى بــكات بــؤ طرَيدانــى ئــةم كؤنفرانســة لَيــرة. لةطــةَل ئةوةشــدا، 
وةك دوا ثةناطــة، دةتوانيــن ئامــاذة بــةوة بدةيــن كــة هيــض رَيطةيــةك نىيــة رَيطرى 
لــةو كوردانــة بكةيــن كــة بــة ياســايى هاتونةتــة واَلتةكــةوة و نةهَيَليــن كؤببنــةوة. 
ــة  ــراق ب ــى عَي ــن حكومةت ــت، حةزدةكةي ــام بدرَي ــرة ئةنج ــة لَي ــةم بؤنةي ــةر ئ ئةط
ــى  ــتيوانيى دةوَلةت ــود ثش ــدى ياخ ــَى رةزامةن ــة بةب ــةوة ك ــادار بَيت ــةواوى ئاط ت
بةريتانيــاى مــةزن ئةنجــام دراوة، بــةاَلم ناتوانــرَي بةشــَيوةيةكى ياســايى رَيطــةى 

لــَى بطيرَيــت.

بكةينــةوة  ئاطــادار  كــوردةكان  نهَينــى  بــة  كــة  داوة  هةوَلمــان  ئَيمــة   .4
كــة كؤنفرانســةكةيان لَيــرة نةخــوازراوة. MVD طشــتاندنَيكى بــةو بنكانــةدا 
باَلوكردووةتــةوة كــة رةنطــة بةشــدارانى كؤنفرانســةكة لَييانــةوة داواى ظيــزا 
ــةن. ــة بك ــؤ رةوان ــؤرةى ب ــى لةوج ــوو داوايةك ــردون هةم ــَى ك ــةن، و داواى ل بك

تائَيســتا هيــض بةَلطةيةكــى راســتةوخؤمان نىيــة كــة دةريبخــات ئةو كةســانة بة 
نيــازى هاتــن بــن. لةطــةَل بةدةســت طةيشــتنى زانياريــى نــوَىدا ئــةوا ئةنجامدانــى 

كارى ثَيويســت لةبةرضــاو دةطرين.

كرؤسالند

 ،NEMAI ،بةشــى نةتــةوة يةكطرتــووةكان ،PUSD ،MED ،MVD :دؤســييةكان
بةِرَيــز مســتةر لــوراد، بةِرَيــز مســتةر هاتةرســلى و، ســَير ئــةى. دةن.
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جى ثى ئَيس 230
دةستبةجَى       

13ى ئابى 1976
A سايفةر/ ثؤلين

)Z.11191( لة وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلزةوة
تايبةت

ــرن،  ــا، بَي ــاب و ظيةن ــارة 419ى رؤذى 11ى ئ ــى ذم ــؤن راثؤرت ــؤ ب ــة ب بةثةل
ــاران،  ــاط، ت ــةمبؤرط، ه ــل، لؤكس ــا، برؤكس ــس، رؤم ــتؤكهؤَلم، ثاري ــف، س جنَي
ــلؤ،  ــينا، ئؤس ــنكى، ئةس ــن، هَيلس ــةرة، كؤثنهاط ــان، ئةنق ــق، عةمم ــرة، ديمةش قاهي
مةدريــد، كوةيــت، ئةبوزةبــى، دوبــةى، دؤمــة، جــددة، بولطاريــا، واشــنتؤن، 

ــوَل. ــن و كاب ــاوا، دبل ــؤرك، ئؤت نيوي

كؤنفرانسى سااَلنةى ثارتى ديموكراتى كورد

1. ثَيمــان راطةيانــدراوة كــة ئــةو كؤنفرانســة ســااَلنةيةى ثــدك كــة بِرياربــوو 
ــا 18ى  ــوان 15 ت ــة لةنَي ــاز واي ــةوا ئَيســتا ني ــاوا ببةســترَى ئ ــاى خؤرئ ــة ئةَلماني ل

ــة لةنــدةن ببةســترَيت. ئــاب ل

2. دةبَيــت داواكارى ظيــزاى هةمــوو ئــةو كةســانةى كــة بةنيــازن بَينة شانشــينى 
ــت بــؤ بةرديــدى  ــة كؤنفرانســةكةدا بكــةن ئــةوا بنَيردرَي يةكطرتــو و بةشــداريى ل
ــثؤرتى  ــرى ثاس ــة داواكارةكان هةَلط ــك ل ــارة زؤرَي ــزا. وا دي ــؤض و ظي ــى ك بةش
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عَيراقيــن و داواكانيــان نَيــرداوة كــة بِريــارى لةســةر بدرَيــت، بــةاَلم ثَيويســتة ئــةو 
ــن كــة بةَلطةنامــةى نةتةوةكانــى ديكــةش  وةفــدة كوردييانــةش دةستنيشــان بكرَي

بةكاردةهَينــن.

ــةكانى  ــى بةرثرس ــك ماَل ــانى هةندَي ــاو و ناونيش ــوارةوة ن ــةى الى خ 3. ئةم
ــى  ــة دةستنيشــانكردنى وةفدةكان ــة ل ــة لةوانةي ــوو ك ــة شانشــينى يةكطرت ــة ل ثدك

ــدةن: ــان ب ــةكةدا يارمةتي كؤنفرانس

1( هاوار و ئاراس زةيد
AlRLIE GARDENS 10

LONDON  W C B
2( جةمال عةلةمدَير
ناونيشانى نةزانراوة

3( ئؤ. عةتتار
LACK LION LANE 61

LONDON W6
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ــة  ــة ياســاكاني بِرطــةي )ا( ل ــة ثشــت بةســتن ب ــاآلي شــؤِرش ب ــي ب ئةنجومةن
ــي  ــة رؤذى 16ي ئاب ــة ل ــدا ك ــة كؤبونةوةيةك ــي، ل ــتوري كات ــاددةي 42ي دةس م

ــرد: ــايةي دةرك ــةم ياس ــدرا ئ 1976 طرَي

ياســاي ذمــارة 93ي ســاَلى 1976 ســةبارةت بــة لَيبوردنــي طشــتي بــؤ كورداني 
ريزةكانــي ســوثا و دةزطــا مةدةنييةكان:

بِرطةي 1:
ئةو كوردانةي لة سوثا، ثؤليس، ئاسايش، رةطةزنامة، هاتؤضؤ، و ثاسةواني سنور 
نزيكترين  بطةيةننة  ياسايةدا خؤيان  ئةم  لة ماوةي كارثَيكراوي  كاريان كردووة و 

بارةطاي سةربازي، ئةوا لةم سزايانةي خوارةوة دةبةخشرَين:

1. ئــةو ســزايانةي كــة لة ياســاي ســةربازييدا هــةن ســةبارةت بــة ئامادةنةبون 
لــة شــوَيني كار، ياخيبــون، ياخــود هةَلهاتن.

2. ســزاى ســةرةكي ياخــود الوةكييــةكان لــة بِرطةكانــي 116 و 117ي ياســاي 
ســزاي ســةربازي ذمــارة 13ي ســاَلى 1940 )ضاككــراو( دا هاتــون.

بِرطةي 2:
و  ياساي خزمةتي سةربازي ذمارة 65ي ساَلى 1965  لة سزاكاني  كوردةكان 
هةروةها لة ياساي خزمةتي بةرطري نيشتماني دةبةخشرَين بةو مةرجةي لة ماوةي 

كارثَيكراوي ئةم ياسايةدا خؤيان بطةيةننة نزيكترين بارةطاي سةربازي.
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بِرطةي 3:
ــةو  ــو ئ ــة هةم ــكاران ل ــدان و كرَي ــة كــوردةكان، كارمةن كاربةدةســتة دةوَلةتيي
ــت  ــةدراوةوة دروس ــي رَيطةثَين ــؤى ئامادةنةبون ــة بةه ــرَين ك ــزايانة دةبةخش س
بــووة بــةو مةرجــةي كــة لةمــاوةي كارثَيكــراوي ئــةم ياســايةدا ثةيوةنــدي 
ــاي ســةربازي  ــن بارةط ــة نزيكتري ــةوة ياخــود ب ــة شــوَيني كارةكةيان ــةوة ب بكةن

ــةوة. ــود مةدةنيي ياخ

بِرطةي 4:
ئــةو ياســايانة كــة لــة بِرطةكانــي ســةرةوةدا هاتــون ئــةوا هةمــوو كــوردةكان 
ــةم  ــي ئ ــي دةركردن ــة لةكات ــةى ك ــراق و ض ئةوان ــاو عَي ــةي ن ــةوة ض ئةوان دةطرَيت

ــن. ــة دةرةوةي عَيراق ياســايةدا ل

بِرطةي 5:
ــي  ــي زؤرةملَي ــة خزمةت ــةوة ل ــاية دةيانطرَيت ــةم ياس ــة ئ ــةي ك ــةو كوردان ئ
ســةربازي ياخــود خزمةتــي يــةدةك، ياخــود ئةطــةر كةســةكة ثَيشــتر لــة ريزةكاني 
ســوثادا بــووة و لةثَيــش دةرضونــي ئــةم ياســاية لــة كارةكــةي دوور كةوتؤتــةوة 
ياخــود هةَلهاتــووة، لــةو ماوةيــة دةبةخشــرَين كــة لــة هــةركام لــةم خزمةتانــةى 

ــت ئــةوا دةبةخشــرَيت. مابَي

بِرطةي 6:
ئــةم ياســاية لة رؤذنامــةي فةرميدا بــآلو دةكرَيتــةوة و لــة رؤذى دةرضونييةوة 
كاري ثــَي دةكرَيــت. بةندةكانــي ئــةم ياســاية تاوةكــو رؤذى 15ي تشــريني يةكةمي 

1976 كاريــان ثــَي دةكرَيت.
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نةتةوة يةكطرتووةكان
ئةنجومةني ئابوري و كؤمةآليةتي

كؤمسيؤني مافةكاني مرؤظ
لقي رَيطريكردن لة هةآلوَيركردن و ثاراستني كةمينةكان

دانيشتني بيستءنؤهةم
رؤذةفي ذمارة 8

جنَيف، 19ي ئابي 1976

ثَيشــَيلكردني مافةكانــي مــرؤظ و ئازادييــة بنةِرتييــةكان: كارَيــك لةاليــةن 
دذة-كؤياليةتييــةوة. كؤمةَلطــاي 

بةرَيز سةرؤك:
ئةم لقي كؤمسيؤنة بة ناهةموارييةكاني ئاوارة فةلةستينييةكان ئاشناية و ئاطادارى 
“بانتوو”ةوة  نيشتمانةكةي  راطواستنةكةي  بةناو  بةهؤى  كة  ناِرةحةتييانةية  ئةو 
كوَيرةوةرييةكاني  بؤ  سةرنجتان  كة  كردووة  بوارم  داواي  هاتووة.  بةسةرياندا 
و  بوون  طيرؤدة  هاوشَيوةوة  ضارةنوسَيكي  بةدةست  كة  رابكَيشم  ديكة  ميللةتَيكي 

زؤربةيان لة نيشتمانةكةيان دورخراونةتةوة و ثةراكةندة كراون.

ــوة دةكــةم ئةوةيــة كــة نيشــتمانة شــاخاوييةوكةي  ئــةو طةلــةي كــة باســي لَي
هةميشــة جَيطــةي ذيانيــان بــووة و بةســةر ثَينــج وآلتــدا دابــةش كراون. مةبةســتم 

لــة: طةلــي كــوردة.
كــورد لــة يةكَيــك لــة وآلتــةكان كــة ئؤتؤنؤمييةكيــان رةت كردووةتــةوة، 
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ــي بةئاطــان، لةثَينــاو  ئةمــةش لةبــةر ضةنــد هؤكارَيــك كــة ئةندامانــي ئــةم لقــة لَي
ســةربةخؤييدا جةنطــان و شكســتيان ثــَي هَينــرا. نزيكــةي 300 هةزارَيكيــان ثةنايان 
بــردة بــةر وآلتَيكــي تــر. لَيبوردنَيــك دةركــرا و ثةنابــةران دَلنيــا كرانــةوة لــةوةي 
ئةطــةر بطةِرَينــةوة بــؤ وآلتةكــةي خؤيــان، مافــي يةكســانيان لةطــةَل هاووآلتيانــي 

ديكــةي وآلتةكةيانــدا دةبَيــت.

ــة  ــي حكومةت ــةوة ئةرك ــة ئ ــات ك ــَي دةط ــةوة ت ــي ل ــَيكي ئةقآلن ــوو كةس هةم
ــةوة  ــاِرَيذ بكات ــة س ــةو برينان ــكات و، ئ ــنورةكاني ب ــي س ــة ئارامي ــاري ل ثارَيزط
ــةري ض  ــةوةي: طرتنةب ــةر ئ ــن لةس ــردووة. رَيككةوت ــةش ك ــةي داب ــة خةَلكةك ك
سياســةت و ض رَيوشــوَينَيك دةتوانَيــت ئــةم ئامانجانــة بةدةســت بهَينَيــت، كارَيكــي 
ــةكان  ــة بنةمايي ــةختترين ثرس ــة س ــة ل ــةوة يةكَيك ــة دَلنيايي ــةش ب ــةختة. ئةم س
ــردن و  ــة هةآلوَيرك ــردن ل ــيؤني رَيطريك ــي كؤمس ــي لق ــي ئةركةكان ــة كرؤك ــة ل ك

ــة. ــتني كةمينةكانداي ثاراس
ــة  ــةوة ل ــة جياجياكان ــةن كةمين ــك لةالي ــد هةوَلَي ــدا، ضةن ــاآلنةي دوايي ــةم س ل
جيهانــدا دراون بــؤ رزطاربــوون لــةو كــؤت و ثَيوةندانــةي كــة وةكــوو ميراتَيكــي 
ــة  ــة جياوازيي ــَي طوَيدان ــنورةكاندا بةب ــاني س ــةَل كَيش ــتيعمار و لةط ــي ئيس حوكم
هةنــدَي  خؤشــحاَلييةوة  بــة  ماوةتــةوة.  بؤيــان  و،  كَيشــراوة  ِرةطةزييــةكان 
ــةردوو  ــندةيي ه ــةت و بةخش ــةت، ئةقآلنيي ــي حيكم ــة بةكارهَينان ــة ب ــةم هةوآلن ل
ــان و  ــة خؤي ــن، ب ــتا بةردةوام ــر هَيش ــي ت ــراون. ئةوان ــةر ك ــةوة ضارةس اليةنةك

ــن. ــدا دةيانهَين ــةدواي خؤيان ــة ب ــاتانةوة ك ــةو مةرطةس ــوو ئ هةم
حكومةتــي ئــةو وآلتــة راســتييةكاني هةمــوو ئــةم راثؤرتانــةي رةت كردؤتــةوة. 
ــةو  ــي ئ ــةري بوون ــةكان دةرخ ــتي راثؤرت ــة سروش ــة ك ــان واي ــة ثَيم ــةآلم ئَيم ب
ــرؤظ  ــي م ــيؤني مافةكان ــة كؤمس ــة ك ــتةي ئةوةي ــةش شايس ــة و ئةم بارودؤخةي
لَيكؤَلينــةوةي لةســةر بــكات. بؤيــة داوا لــة لقــي كؤمســيؤن دةكــةم كــة ثَيشــنيار 

ــت. ــة لَيكؤَلينةوةيةكــي لةوجــؤرة ئةنجــام بدرَي ــكات ك ب
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ئــةو راثؤرتانــةي كــة بةدةســتمان طةيشــتوون بانطةشــةي زؤر دةكــةن. 
ــة: ــن ل ــانة بريتي ــةو بانطةش ــَيك ل بةش

أ( راطواستني بة كؤمةَلي كوردان لة باكورةوة بؤ باشور.
ب( كؤمــةك و نيشــتةجَيكردني عــةرةب و تةنانــةت كؤضبــةرة بيانييــةكان لــةو 

شــوَينانةي كــة ثَيشــتر شــوَيني كــوردةكان بــووة.
ج( لةســَيدارةداني 224 كــورد لــة مانطــي ئــازارى 1975ةوة و دةســتطير كردنــي 
200 بــؤ 300 كةســي كــورد لــة مانطــي تشــريني يةكــةم و دووةمــي ســاَلى 1975دا، 

بةهــؤى بةشــدارييكردنيان لــة ضاالكي سياســيي دا.
د( ثَيدانــي 500 دينــار )1500 دؤالر( بــةو كةســانةي كــة هاوســةرطيري نَيــوان 
عــةرةب و كوردَيــك رَيــك دةخــةن. ئةمــة كــراوة بــة فةرمانــي كارطَيِريــي و هيــض 

رَيطرَيكــي ياســايي نايطرَيتــةوة.
ه( بةردةوامبوونــي سياســةتي “بــة عةرةبكــردن” كــة ئةمانــةي خــوارةوة لةخــؤ 

دةطرَيت:
ــي ســَي شــارة  ــة قوتابخانةكان ــي كــوردي ل ــةوةي زمان ــي وتن -قةدةغــة كردن

ــةدا. كوردييةك
-سَي رؤذنامة كة بة زمانى كوردي دةردةكران ئةوا داخران.

ــار و  ــاوي ش ــةوة و، ن ــدا زؤر كةمكراونةت ــة زانكؤكان ــوردةكان ل ــتافة ك -س
شــارؤضكة و طونــدةكان كــة ثَيشــتر كــوردي بــوون طــؤِراون بــؤ نــاوي عةرةبــي.

ســةبارةت بــةو زانيارييــةي كــة بــاس لــة كــوردة كــوذراو و زيندانيكــراوةكان 
دةكات، ئــةوا قــةرزداري رَيكخــراوي لَيبوردنــي نَيودةوَلةتيين. ضونكــة رَيكخراوةكة 
بــةوة شايســتةيي بــة راثؤرتةكانــي دةدات كــة دةَلَيــت نابَيت ليســتةكان بة طشــتطير 
بزانرَيــن لةبــةر ئــةوةي دةستطةيشــتن بــة زانيــاري كارَيكــي ســةختة. هؤكارةكةش 
ــة  ــار ب ــةي ج ــَيدارةدان زورب ــةوة و لةس ــتطيركردن و لَيكؤَلين ــة دةس ــة: ك ئةوةي
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نهَينيــي ئةنجــام دةدرَيــن و، خَيزانــةكان ئاطــادار ناكرَينــةوة و زيندانييــةكان 
دةســتيان بــة ثارَيــزةر ِراناطــات. دادطاييكــردن ئةطــةر هةبَيــت، ئــةوا هةميشــة لــة 
دانيشــتني داخــراودا بةِرَيــوة دةضَيــت و رَيطــة بــة ثارَيــزةري بةرطريــكار نادرَيــت. 
ــة  ــةوة ك ــت بكرَيت ــة ثشتِراس ــةو كات ــا ئ ــةك تةني ــَيدارةداني زيندانيي ــة لةس رةنط

الشــةكةي دةدرَيتــةوة دةســت خَيزانةكــةي.
يةكَيكــي تــر لــة بانطةشــةكان بريتــي بــوو لــة: راطواســتني بةكؤمــةَل: حكومــةت 
بزوتنــةوة  ســةركردةي  هةنــدَي  لــة  جطــة  كــوردةكان  هةمــوو  وتوويةتــي 
جوداييخوازةكــة، ئــةوا ِرَيطةيــان ثَيدةدرَيــت كــة بطةِرَينــةوة بــؤ ســةر ماَلءحاَلــي 
ــي  ــة بةتايبةت ــة وةزيرةكان ــدَي ل ــي هةن ــةي لَيدوان ــة ثَيضةوان ــةآلم ئةم ــان. ب خؤي
لَيدوانةكانــي جَيطــري ســةرؤكي ئةنجومةنــي فةرماندةيــي شــؤِرش كــة لــة 
رؤذي 5ي تةمــوزي 1976 دا رايطةيانــد: “دةســةآلتدارة لَيثرســراوةكان ضةنــد 
رَيوشــوَينَيكيان طرتووةتــة بــةر، بــؤ نموونــة طؤِرينــي جَيطــاى خةَلكانــي هةنــدَي لة 
طونــد و هةنــدَي لــة ناوضــة ســتراتيجييةكان، هةروةهــا طؤِرينــي شــوَيني هةنــدَي 
ــر”. ــاني ت ــكار و كةس ــتيي و كرَي ــي طش ــي كةرت ــة: فةرمانبةران ــؤ نموون ــةس ب ك

ــادة  ــر ثي ــج و ثي ــة طةن ــي شــوَين”ة بةســةر 300 هــةزار كةســدا ل ــةم “طؤِرين ئ
ــة  ــود ب ــةت ياخ ــة سياس ــان ب ــض ثةيوةندييةكي ــانة هي ــةم كةس ــَيك ل ــراوة، بةش ك
ضةكدارانــةوة نةبــووة و، ئَيســتاش هةمــوو شــتَيكيان لةدةســت داوة. ئةمــةش واتــة 
ــض  ــَي هي ــةو كةســانة، بةب ــان. بةشــَيك ل ــة نيشــتماني باووباثيري ــان ل هةَلتةكاندني
ئاطادارييــةك راطوَيــزراون و، لــة خَيزانةكانيــان دابــِراون. لــة بارهةَلطــر ئاخنــراون 
و 600 ميــل لــة بارودؤخَيكــدا كــة مــن باســي لَيــوة ناكــةم، لــة شــاخة فَينكةكانــي 
خؤيانــةوة طواســتراونةتةوة بــؤ بيابانَيــك كــة لــةم دواييانــةدا وشكةســاَلي 

ــتووة. ــتوانةكةي راطواس دانيش
لَيــرة، لــةم شــوَينةي بةنــاو “ناوضــةي كشــتوكاَلي”ية، لــة ئؤردوطــادا نيشــتةجَي 
ــج  ــة ثَين ــةدا رؤذان ــةم ناوضةي ــن. ل ــري هةَلكةن ــي ئاودَي ــةوةي كةناَل ــؤ ئ ــراون ب ك
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ــة  ــي ديك ــة كوردةكان ــرن. خَيزان ــةوة دةم ــؤى كةمئاويي ــورد بةه ــي ك ــا دة مناَل ت
بةســةر طوندةكانــي ناوةِراســت و باشــوري وآلتــدا ثةرشــوبآلو كراونةتــةوة 
و، دةســتبةجَي بؤيــان دةركــةوت كــة هاتنةكةيــان جَيطــةي دَلخؤشــي نىيــة: 
نانخــؤري ديكــة دَيتــة ســةر هةمــان ســفرةي بضــوك. بــة فةرمــي ئــازار دةدرَيــن 
ــة  ــتي تةريكخســتنةكةيانة. بةمدوايي ــي هةس ــةم كارةش وروذاندن ــت ل و مةبةس
هةســتيان كــردووة دراوســَيكانيان دؤســتانةتر مامةَلةيــان لةطةَلــدا دةكــةن و 
بةرامبــةر بــةو بارودؤخــةي كــة بــة ناشايســتةي دةزانــن، هاوســؤزييان لةطــةَل 
دةردةبــِرن. هةرضةنــدة بةرنامةكــة لــة ســةرةتادا ئــةوة بــوو: ســَييةكي كــوردةكان 
راطوَيزرَيــن، كــة دةكاتــة يــةك مليــؤن كــةس، بــةآلم بــةم دواييــة ئــةم ثرؤســةية 
راطيــراوة. بــِروا وايــة وةســتاندني ئــةم ثرؤســةية بةهــؤى ئــةو هاوســؤزييةوةية 

ــووة. ــة كــوردةكان دروســت ب ــةر ب كــة بةرامب
ــة  ــةو وردةكاريي ــةوة ئ ــة وريايي ــينةدا ب ــةم نووس ــن ل ــز: م ــةرؤكي بةِرَي س
تؤقَينةرانــةم ســِريوةتةوة كــة راثؤرتةكانمــان لَييــان خاَلــي نىيــة. مــن ئــةم كارةم 

ــام داوة. ــت ئةنج ــة مةبةس ب
ياســاي ئؤتؤنؤمــي، كــة لــة ســاَلى 1974 بــؤ هةرَيمــة كوردييةكــة دةركــرا، ددان 
بــة بوونــي طةلــي كــورددا دةنَيــت و دَلنيايــان دةكاتــةوة كــة داوودةزطاي سياســيي 
خؤيــان و هةمــان ئــةو مافانةيــان دةبَيــت كــة عةرةبــي زؤرينــة هةيانــة. ئامانجــي 
ئــةم ياســاية وةكــوو راطةيةنــدراوة بريتىيــة لــة: طَيِرانــةوةي ئاشــتيي و يةكَيتيــي 
نةتةوةيــي. راطةياندنةكــة لــة رؤذى 2ي نيســاني 1976 لةاليــةن ليذنةي نةهَيشــتني 
ــرا،  ــَي ك ــةوة ثَيشــوازي ل ــةوة يةكطرتووةكان ــة نةت ــي ســةر ب ــري رةطةزي هةآلوَي
ضونكــة ئــةم كارة “ثَيكةوةذيانــي ئاشــتييانةي نَيــوان دوو نةتــةوة ســةرةكييةكةي 

وآلت زامــن دةكات”.
دامةزراوةكــةي مــن بــِرواي واية: كــة جَيبةجَيكردنــي بةويذدانانةي ئةو ياســاية، 
ــةدي  ــكةر ب ــي دَلخؤش ــَي ئامانج ــووة، دةتوان ــدا هات ــة دةقةكةي ــَيوةيةي ل ــةو ش ب
بهَينَيــت. بــةآلم ثَيدةضَيــت ثَيويســت بــة طؤِرينــي ناخــي بةشــَيك لــة دةســةآلتداران 
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ــة بةهــؤى  ــزةري هؤَلةنديــش نيشــان دةدات ك ــي دوو ثارَي ــكات. ئةمــة ئةزموون ب
ــةي خــراث  ــة هؤَلةنــدا لةســةر مامةَل بــآلو كردنــةوةي راثؤرتــي رؤذنامةوانيــي ل
ــؤ  ــران ب ــت ك ــةوة بانطَيش ــةن حكومةت ــوان لةالي ــوو مي ــدا، وةك ــةَل كوردةكان لةط
ئــةوةي راســتةوخؤ و وةكــوو خؤى بينــةري بارودؤخةكــة بن. لــة رؤذى ثَينجةمي 
ــة ســةردانيكردني  ــان ســةبارةت ب ــرا كــة داواكةي ــان راطةيةن ســةردانةكةياندا ثَيي
ــةوةي حكومــةت  ــة هــؤى ئ ــزراوة بووةت ــؤ راطوَي ــي ب ــةي كوردةكان ــةو جَيطايان ئ
حــةزي بــة مانةوةيــان نةبَيــت و هةمــان رؤذ ناضــار كــران وآلتةكــة بةجــَي 
بهَيَلــن. كاربةدةســتي وةزارةتــي راطةيانــدن طوتــي: “ئَيمــة ضاوةِروانيــي ئةوةمــان 
ــي  ــن. ضاوةِرَي ــةكان ببين ــاوةكاني بابةت ــة درةوش ــة اليةن ــة ك ــةكان هةي ــة ميوان ل
ــان  ــاري ناوخؤم ــي كاروب ــة تاريكةكان ــاي اليةن ــة تةماش ــن ك ــَي ناكةي ــان ل ئةوةي

ــة”. بكــةن، كــة بةتــةواوي بابةتَيكــة ثةيوةنــدي بةخؤمانــةوة هةي

كؤمةَلطــةي دذي كؤياليةتــي داوا دةكات كــة لقــي كؤمســيؤن ثَيشــنياري 
لَيكؤَلينةوةيــةك بــكات لةســةر ئــةو بارودؤخــةي كــة باســم كــرد.
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نهَيني
بؤ لةبةرطرتنةوة و بآلوكردنةوة نية

راثؤرت

سةردان بؤ تاران، 29ي تةموز بؤ 8ي ئابي 1976

لةاليةن:
كَينيت لي، سةرؤكى كؤمةَلطةي دؤستايةتي بةريتاني- كوردي

ئامانج:
ئامانجــي ســةردانةكة دروســتكردني ثةيوةنديــي راســتةوخؤ بــوو لةطــةَل 
ــوو كــة  ــةوة ب ــؤ ئ ــي ب ــران و، بةتايبةت ــي ئَي ــة ثةنابةرةكان دؤخــي كــوردة عَيراقيي
ــاس  ــا ب ــوَلي بةريتاني ــدك و كونس ــي ث ــةَل نوَينةران ــة لةط ــةي هةَلبذاردنةك ثرؤس
بكرَيــت، بــؤ ئــةو دؤزانــةش كــة حكومةتــي بةريتانيــا رَيطــا دةدات كــة بةهؤيــةوة 
بَينــة شانشــيني يةكطرتــووةوة. هيواخوازيــش بــوم كة ضاوم بــة باَليــؤزي بةريتانيا 
بكةوَيــت. طرنــط بــوو ســود لــة ئامادةبونــي مســتةر لَيســَلي طوديــةر وةربطيرَيــت 
كــة ناوبــراو نوَينــةري كؤميســيؤني بــاآلي نةتــةوة يةكطرتووةكانــة بــؤ كاروبــاري 
ثةنابــةران، كــة دواي ئــةوةي ضةنــد مانطَيــك كاركــردن لــة ئَيــران دابــوو لةبــارةي 
ــوو  ــازي ب ــةوا ني ــر، ئ ــي ت ــؤ وآلتان ــةوة ب ــة ثةنابةرةكان ــوردة عَيراقيي ــةي ك جوَل
ــي  ــتايةتي بةريتان ــةي دؤس ــةرؤكي كؤمةَلط ــن وةك س ــت. م ــويةك وةربطرَي ثش
- كــوردي نــاوي خــؤم بــؤ داواكاريــي هــاوكاري بةكاردةهَينــا، ض لةبــةردةم 
حكومةتــي بةريتانيــا و ض بــؤ داواكردنــي كؤمةكــي مــاددي بةتايبةتــي بــؤ كؤمةكــي 
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دارايــي دةزطــاي زانكــؤي جيهانــي )WUS( بــؤ خوَينــدكارة كــوردةكان، بةطشــتيش 
لــة رَيطــاي ئــةو بآلوكراوانــةي كــة جاروبــار كؤمةَلطــةي دؤســتايةتي بةريتانــي-

ــؤ  ــا ب ــي بةريتاني ــاي ئةنجومةن ــة رَيط ــا ل ــةوة. هةروةه ــآلوي كردونةت ــوردي ب ك
ــم  ــةرؤكم، ثةيوةنديي ــري س ــدا جَيط ــؤم تياي ــة خ ــةوة ك ــي ثةنابةران كؤمةككردن
ــةم  ــة ئ ــة دَين ــةي ك ــةو ثةنابةران ــتةجَيكردني ئ ــطوزارةني و نيش ــة خؤش ــة ب هةي
وآلتــةوة. بؤيــة زؤر طرنطــة كــة ئــةو ئةزمونــةي لةبــارةي بارودؤخةكــةوة هةمــة 
لــةو زانيارييانــة بةرفراوانتــر بَيــت كــة لــة رَيطــةي نوَينةرانــي ثارتــي ديموكراتــي 

ــم. ــووةوة بةدةســتي دةهَين ــة شانشــيني يةكطرت كوردســتان ل

ئامادةكاري:
لةثَينــاو خؤئامادةكــردن بــؤ ســةردانةكة، ضةنــد ضاوثَيكةوتنَيكــم لــة وةزارةتــي 
ــدا  ــةرة ثةيوةنديدارةكان ــةَل ئةفس ــؤ لةط ــي ناوخ ــز و وةزارةت دةرةوة و كؤمؤنزَيَل
 WUS ،لــة شانشــيني يةكطرتو UNHCR ئةنجامــم دا، هةروةهــا ضــاوم بة نوَينــةري
و BCAR و ثــدك كــةوت. مــن سوثاســي يارمةتييةكانيــان دةكــةم و، لةكاتَيكــدا كــة 
دةتوانــم هةنــدَي لــة بؤضونةكانيــان لــةم راثؤرتــةدا بــاس بكــةم، ثَيويســتة ئامــاذة 
ــة هةَلوَيســتيان،  ــة ل ــاي تَيطةيشــتني من ــة لةســةر بنةم ــة راثؤرتةك ــةوة بكــةم ك ب
ــون و  ــؤ بؤض ــت ب ــتكاريي ببَي ــاودةق و بَيدةس ــتنةوةي دةق ــة طواس ــةوةك ئةم ن
هةَلوَيســتةكانيان. ئةمــة بــؤ ئــةو كةســانةش راســتة كــة لــة ئَيــران ضــاوم ثَييــان 
كــةوت، كــة مــن بــة هةمــان ئةنــدازة قــةرزداري ميهرةبانــي و هاوكارييةكانيانــم 

كــة وايكــرد ئــةو ســةردانة كورتــةم ئةوةنــدة بةســود بَيــت.

ثَيشينة:
ــة ناوضةيةكــي  ــةوةي كــورد كــة ل ــةوة، نةت ــةدواي جةنطــي يةكةمــى جيهانيي ل
طرَيــداوي ســةرزةمينَيكي شــاخاوييدا دةذين، لة باشــور و خؤرهــةالت و خؤرئاواي 
دةريــاي قةزوينــدا، بــة كــردةوة ســةربةخؤييان وةرنةطــرت و لــة ثَينــج وآلتــدا كــة 
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توركيــا و عَيــراق و ئَيــران و يةكَيتــي ســؤظَيت و ســوريان، بونةتــة كةمينــة.

لــة عَيــراق ثرســي ئؤتؤنؤمــي كــوردةكان ددانــي ثَيدانــراوة و وتووَيذي لةســةر  
كــراوة، بــةآلم دةركةوتــووة كــة طةيشــتن بــة رَيكةوتنَيــك كــة كــوردةكان بةدَليــان 
بَيــت ئةســتةمة، بةتايبــةت ســةبارةت بــة ثَيناســةكردني ناوضــة ئؤتؤنؤمــةكان، كــة 
بةبؤضونــي ثــدك دةبَيــت كةركوكيــش لةخــؤ بطرَيــت. دانوســتاندنةكان شكســتيان 
هَينــا و حكومةتــي عَيــراق تاكاليةنــة شــَيوازى ناوضــةي ئؤتؤنؤمييةكــةي دياريكــرد 
و بةبــَي رةزامةنديــي ثــدك بِريــاري لةســةردا، كــة شؤِرشــَيكي ضةكداريــي بةدواي 
خؤيــدا هَينــا. ئةمــةش ئةطةرَيكــي كــراوة بــوو ضونكــة حكومةتــي ئَيــران ثشــتيواني 
ــة ثــدك و جةنــةراَل بارزانــي دةكــرد و ئــةو ثشــتيوانيية لةطــةَل رَيكةوتننامــةي  ل
جةزائيــردا كؤتايــي ثــَي هــات كــة رَيكةوتنَيكــي نَيــوان ئَيــران و عَيــراق بــو 
ــة  ــةوةي كَيش ــارةي يةكالكردن ــرا و لةب ــازاري 1975 راطةيةن ــة رؤذى 6ي ئ و ل
ســنورييةكاني نَيــوان ئــةو دوو وآلتــة بــوو. بةهؤيــةوة، ئَيــران خــؤي لــة ثشــتيواني 

كردنــي بزوتنــةوةي كــوردي كشــاندةوة.
ــةرةتا  ــران، س ــةر ئَي ــردة ب ــان ب ــراق ثةناي ــوردي عَي ــةزار ك ــةي 190 ه نزيك
ــةدا  ــةو وآلت ــي ئ ــة ناوضــة جياجاكان ــر ب ــدا نيشــتةجَي كــران و، دوات ــة كةمثةكان ل
بآلوكرانــةوة. لــة ئةنجامــي ئــةو لَيبوردنانــةي كة عَيــراق رايدةطةيانــدن، ذمارةيةكي 
ــؤ شــوَينةكاني  ــةك ب ــةآلم ن ــراق، ب ــؤ عَي ــةوة ب ــةكان طةِران زؤري كــوردة عَيراقيي
ثَيشــويان كــة لَيــوةي هاتبــوون. بطــرة حكومةتــي عَيــراق ددانــي بــةوةدا نــاوة كــة 
ــةي  ــي ديك ــةر ناوضةكان ــي بةس ــكردنةوةي كوردةكان ــارة دابةش ــةتي دوب سياس

ــردووة. ــَي( بةعةرةبك ــة زؤرةمل ــي )ب ــدا ســةثاندووة و ناوضــة كوردييةكان وآلت

بةثَيــي خةمالندنــةكان، تــا ئَيســتا )ئابــي 1976( ئــةوا 35 هــةزار كــوردي 
ــة  ــة ناوض ــارن و ل ــوردةكان جوتي ــةي ك ــةوة. زؤرين ــران ماونةت ــة ئَي ــي ل عَيراق
ــن. جيابوونةوةكــة و ســةربةخؤيية سروشــتييةكةي  ــدا دةذي شــاخاوي و دؤَلةكان
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ئــةم خةَلكانــة وايكــردووة هةســتكردن بــة طرنطــي كاركردنــى ثَيكةوةيــي لةثَينــاو 
ســةربةخؤيي سياســييدا لةناويانــدا دوابكةوَيــت. ئةمــان لــة روي ِرةطةزييــةوة لــة 
عــةرةب جيــاوازن و كلتورَيكــي جياوازيــان هةيــة. بــة ئاييــن مســوَلماني ســوننةن 
- هــةر وةك ســةركردةكاني حزبــي بةعســي عَيــراق، هةرضةنــدة 75%ي عةرةبــي 
ــي  ــةي ئَيرانييةكان ــةر وةك زؤرين ــران ه ــي ئَي ــةي كوردان ــيعةن. زورب ــراق ش عَي
تــر مســوَلماني شــيعةن. جياوازيــي لــة نَيــوان ئــةم دو مةزهةبــة مســوَلمانةدا زؤر 
قووَلــة، لــة جياوازييةكانــي نَيوان كاتؤليــك و ثرؤتســتانتةكاني دنياي مةســيحييةتدا 
زؤر قوَلتــرة. جياوازييــة ئايينييــةكان رةنطــة رؤَلــي لــة كَيشــة ســنورييةكاني نَيــوان 
ئَيــران و عَيراقــدا بينيبَيــت. خةَلكــي ئَيــران، هةرضةنــدة بة رةطــةز ئارياييــن، ضةندين 
طروثــي ِرةطــةزى لةخــؤ دةطــرن و ئةوةنــدةي مــن تــَي طةيشــتبم، كوردانــي ئَيــران 
زياتــر لــة ئَيرانيبوونــي خؤيــان بةئاطــان وةك لــة ثةيوةندييةكانيــان لةطــةَل كــوردة 

ــدا. نا-ئَيرانييةكان

نيشتةجَيبوون لة ئَيران:
سياســةتي  دةســتبةجَي  و  وةرطــرت  ثةنابةرةكانــي  ئَيــران  حكومةتــي 
ثةرشــوبآلوكردنةوةي خَيزانةكانــي بــة سةرانســةري وآلتــدا طرتةبــةر، ئةمــةش بؤ 
الدانيــان بــوو لــةو كةمثانــةي كة ســةرةتا تيايــدا نيشــتةجَي كرابون. دواييــن كةمث 
ماوةيةكــي كــورت ثَيــش ســةردانةكةي مــن داخــرا بــوو. حكومــةت ســاواكي وةك 
بةرثرســي ئــةم كارة دةستنيشــان كردبــوو، لةكاتَيكــدا كؤمةَلطــةي شَيروخورشــيد 
وةكــو دةزطايةكــي ضاودَيــري كرداريــي، كاروبــاري بةِرَيوةبردنةكــةي لةئةســتؤدا 
ــاييةوةية  ــي ئاس ــةرو ثؤليس ــة لةس ــي وآلت ــاي ئاسايش ــة دةزط ــاواك ك ــوو. س ب
ــةن  ــة دةطم ــن و ب ــةآلتدا دةنَي ــة دةس ــةي ددان ب ــة خةَلكةك ــة ك ــران وآلتَيك و ئَي
راســتةوخؤ روبــةِروي دةوةســتنةوة. ئةطــةر لــة مةســةلةيةكدا لةطــةَل حكومــةت 
ــَيك  ــة كةس ــي ل ــة: داواي يارمةت ــة ك ــة ئةوةي ــة قبوَلكراوةك ــت، تةكنيك ــؤك بي ناك
بكةيــت كــة ئةوةنــدة بةدةســةآلت بَيــت بتوانَيــت كاريطةرييةكــي هةبَيــت. ئةطةرنــا، 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

282

مــل كــةض دةكةيــت. حكومــةت بِريــاري دا كــة خــؤى مامةَلــة لةطــةَل بارودؤخةكــةدا 
ــة  ــةن، ك ــةوة دةك ــانازي بةخؤيان ــة ش ــة ك ــي طةلَيك ــةش تايبةتمةندَيت ــكات، ئةم ب
ئابوريــي و طرنطييةكــةي.  نوَيــي  بؤتــة ســةرضاوةيةكي  نةوتةكــةي  داهاتــي 
ــةوة  ــاآلي نةت ــة، ئةمــان داواي هــاوكاري ياخــود ئامؤذطاريــي كؤميســيؤني ب بؤي
يةكطرتــووةكان ناكــةن، بةَلكــو ئةوةيــان ال ثةســةندة كــة خؤيــان كاري طةِراندنةوة 
ــةي  ــران ثةيماننام ــةدا، ئَي ــي قةيرانةك ــدةن. لةكات ــام ب ــتةجَيكردنةكة ئةنج و نيش
ثةنابةرانــي واذو نةكردبــوو، بــةآلم دواتــر واذوي كــردووة. وةك ضــاوةِروان 
ــة  ــرَي بارودؤخةك ــة بتوان ــت ك ــةوة بَي ــتييةكة ئ ــة طش ــة ئامانج ــت، رةنط دةكرَي
ــةآلم مةبةستيشــيانة  ــت، ب ــوة ببرَي ــة و تَيطةشــتنةوة بةِرَي ــة شــَيوةيةكي مرؤييان ب
ــة  ــار هةَل ــراوة، جاروب ــةش ضاوةِروانك ــةروةك ئةم ــن. ه ــةرةوةش ب ــة يةكالك ك
رودةدات. خةَلــك بؤضوونــي جياجيايــان هةيــة كــة ئايــا هةَلةكــة بةهــؤى بِريــاري 
ــتة  ــي كاربةدةس ــان كةموكوِري ــت ي ــؤي شكس ــود بةه ــووة، ياخ ــييةوة ب سياس
بــَي ئةزمــون و بيرتةســكةكانةوة بــووة، يــان ئةوةتــا هؤكارةكــةي نةبوونــي 
تَيطةيشــتني هاوبةشــة لةســةر كلتــور و بؤضونــةكان، ياخــود لةبــةر ئةو هةَلوَيســتة 
ئاشــكرا و بةربآلوةيــة كــة دةَلَيــت ثَيويســتة تازةهاتــووةكان لــة دواوةي ريــزةكان 
بوةســتن و بةرامبــةر بةوةشــي كــة بةدةســتي دةهَينــن ئــةوا سوثاســطوزار بــن، 
بةتايبةتــي لــة ناوضــة دوورةدةســتةكاندا. ضةنــد مةرطةســاتَيك رويانــداوة، ضةنــد 
كوِرَيكــي طةنــج لــة كةمثَيكــدا بــة فيشــةك كــوذراون، ضةنــد خَيزانَيــك نَيــردراون 
بــؤ ناوضــةي بوشــةهر لةناوضــةي كةنــداو كــة كةشــوهةوا و طةرمييــة زؤرةكــةي 
دةبَيتــة هــؤى ناِرةحةتكردنــي ئــةو كةســانةي بــة ناوضــة شــاخاوييةكان راهاتــون 
ــة  ــةن ك ــةوة دةك ــاس ل ــردن(. ســكاآل طشــتييةكان ب ــك م ــد مناَلَي )لةِراســتيدا ضةن
ــةوة  ــراوة ياخــود طةِراندن ــي طةِراندنةوةكــة فشــار بةكارهَين ــؤ هاندان هةندَيجــار ب
وةكــو هةِرةشــةيةك بةكارهَينــراوة بــؤ ئــةوةي ملكةضيــي ثةنابــةران بــؤ بِريــارة 
ــي  ــتةجَيبون و دةرفةت ــوَيني نيش ــا ش ــت. هةروةه ــت بهَينرَي ــةكان بةدةس ناوخؤيي
كار وةكــو ثَيويســت نيــة و لةخــوار ضاوةِروانييــة واقيعييــةكان و خواســتي 
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تازةهاتووةكانــة و، كاتَيــك ثةنابةرَيــك كارَيــك بدؤزَيتــةوة رَيطــاي ثَينادرَيــت 
وةريبطرَيــت. ثةرشــوبآلوكردنةوةكة وايكــردووة خَيزانــةكان لةيةكتــر جيــا ببنةوة، 
مةبةســت ئــةوة نيــة كــة خَيزانةكانــي لةبةريــةك هةَلوةشــاندبَيتةوة، بــةآلم خَيزانــي 
بــراي لــة خَيزانــي براكــةي دابِريــوة، ئةمــةش بةســةر نةتةوةيةكــدا هَينــراوة كــة 
ــةو  ــيان ل ــووة و هاوخةباتييش ــدا هةب ــةَل يةكتري ــان لةط ــي توندوتؤَلي ثةيوةندييةك
طروثــةدا كــة بةهــؤى شؤِرشــةكةوة ناهةمــوارى زؤري بةســةر هَينــان ئةوةنــدةي 

ــةوة. ــر نزيكــي كردونةت ت
ثَيويســتة قةبــارة زةبةالحةكــةي ســةرةتاي كَيشــةكةمان لةبيــر بَيــت، هــةروةك 
ضــؤن لةبيرمــان بَيــت كــة ئةوانــةي مامةَلةيــان لةطــةَل كَيشــةكةدا دةكــرد 
ــؤن و  ــة ملي ــر ل ــةش زيات ــوو، ناوضةك ــةوة هةب ــان لةبارةي ــي زؤر كةمي ئةزمونَيك
نيوَيــك كيلؤمةتــري ضوارطؤشــة بــوو، كــة بةقــةد بةشــَيكي طــةورةي ئةوروثــاي 
ــة  ــون ك ــييش هةب ــي سياس ــد لةبةرضاوطرتنَيك ــا ضةن ــت. هةروةه ــاوا دةبَي خؤرئ
ــتةقينة  ــي راس ــةلماندني نيازثاكي ــةَل س ــتيارن. لةط ــدا هةس ــردو و ئَيستاش ــة راب ل
ــي  ــةآلتداران و طةل ــةي دةس ــة مرؤييانةك ــةالح و هةوَل ــي زةب ــي هاوكاري و رؤح
ــة  ــدَي ل ــى هةن ــة بؤض ــت ك ــةوةش ببينَي ــؤكاري ئ ــت ه ــرؤظ دةتوانَي ــدا، م ئَيران
تازةهاتــووةكان ئةطــةر بزانــن ذيانيــان لــة جــاران خراثتــري بةســةر نايــةت ئــةوا 
ثةســني طةِرانــةوة بةســةر مانــةوةدا بــدةن و، بؤضــى هةندَيكــي ديكةيــان رةنطــة 
وا بيــر بكةنــةوة كــة لــة وآلتَيكــي تــر دةتوانــن دةرفةتــي باشــتر بةدةســت بهَينــن.

ــت  ــي دروس ــي و هاوةَلةكان ــةراَل بارزان ــؤ جةن ــان ب ــةآلتداران جَيطايةكي دةس
ــة  ــةو وآلت ــان ل ــةي مانةوةي ــةوةي رَيط ــن ب ــؤش ب ــت دَلخ ــة ثَيدةضَي ــردووة، ك ك
ثــَي بدرَيــت، بــةآلم بةهــؤى سروشــتي بارودؤخةكــةوة ثَيويســتة ضاالكييــة 

ــت. ــنوردار بكرَي ــدي س ــييةكانيان بةتون سياس
بطيرَيــت.  لةبةرضــاو  بارودؤخةكــةدا  لــة  دَلنيايــي  نةبوونــى  ثَيويســتة 
ــؤى  ــان بةه ــةآلم مانةوةي ــة، ب ــان نىي ــي فةرميي ــض ثَيطةيةك ــووةكان هي تازةهات
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وةكــو  بونيــان  دةكــرَي  كــة  ئاشــكراية  ئَيرانةوةيــة.  حكومةتــي  نيازثاكيــي 
بةشــَيك لــة يارييــة سياســييةكة تةماشــا بكرَيــت، يــان ئةوةتــا بيانهَيَلَيتــةوة 
ــدي  ــة ثةيوةن ــؤ ك ــتطةلي ئةوت ــة مةبةس ــةوة ب ــان بكات ــتي عَيراقي ــود رادةس ياخ
ــت. ئةطــةر سياســةتَيكي ئاشــكرا  ــة خؤشــطوزةرانييانةوة وةكــو تاكةكــةس نةبَي ب
ياخــود نهَينــي دروســت ببَيــت بــؤ هاندانــي ثةنابــةرةكان ســةبارةت بــة طةِرانــةوة 
ــةوة  ــراوان ببن ــي بةرف ــةِروي نةيارَيتييةك ــة روب ــت ك ــةوا ثَيناضَي ــراق، ئ ــؤ عَي ب
ــة  ــان ب ــة ثةيوةنديي ــةوة ك ــةو دةزطايان ــود ل ــةوة ياخ ــي خةَلك ــةن كؤمةآلن لةالي
ضاودَيــري و خزمةتكردنــةوة هةيــة، روداوي لــةم جــؤرة لــةو كؤمةَلطايانــةدا 
رودةدةن كــة نةريتــي ليبــراَل ديموكراتــي تيايانــدا زياتــرة. ئــةم نةبوونــى دَلنياييــة 
يةكَيــك دةبَيــت لــةو هؤكارانــةي كــة هةَلوَيســتي ثةنابــةر لةســةر داهاتــوي خــؤى 
زياتــر لةبةرضــاو بطرَيــت، هــةر ئــةم نةبوونــى دَلنياييةيــة كــة دةريدةخــات بؤضــى 
ــران بــؤ مانــةوة وآلتَيكــي ثةســةندكراوة.  ــت ئَي رةنطــة كــة ثةنابــةران ثَييــان وابَي
بِريارةكــةي دةســةآلتداران ســةبارةت بــة بانطَيشــت نةكردنــي كؤمةكــي دةرةكــي 

ــردووة. ــر ك ــةي طرنطت ــةم لةبةرضاوطرتن ئ

طةِرانةوة بؤ عَيراق:
هؤكارةكانــى طرتنةبــةرى كــردةوة ســةربازييةكة هةرضييــةك بووبن، ثَيويســتة 
ئةوةمــان لةيــاد نةضَيــت كــة كــوردةكان بةشــداريييةكى زؤريــان ثَيشــكةش 
كــردووة بؤســةر ذيانــى دةوَلةتــى عَيــراق و، هةروةهــا هةنــدَى لــة كــوردةكان لــة 
حكومةتــدا وةزارةتيــان دراوةتــَى بةبــَى ئــةوةى بــة خائيــن و واَلتفــرؤش نــاوزةد 

ــن، هةرضةنــدة لةوانةيــة ئــةم كارة بــة ناِرةحةتييــةوة ئةنجــام درابَيــت. بكرَي
بةشــى باكــورى واَلتةكة بــةزؤرى كشــتوكاَليية و خةَلكةكــةى و بةروبومةكةيان 
طرنطييةكــى زؤريــان بــؤ واَلتةكــة هةيــة. بؤيــة ض لــةِرووى ئابــورى و ض لــةِرووى 
ــة،  ــى خــؤى هةي ــؤ واَلت طرنطي ــة ب ــةم ثَيكهاتةي ــةوةى ئ ــةوة، طةِراندن كؤمةاَليةتيي
بــةاَلم لةطــةَل ئةمةشــدا، رةنطــة ضاوةِروانــى ئــةوة بكرَيــت كــة حكومــةت تاوةكــوو 
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دةتوانَيــت ئــةم طةِرانةوةيــة دوابخــات بةهــؤى ئــةو كؤمةكانــةى كــة ئةمــان ثَيشــتر 
بــؤ شؤِرشــةكةيان دابيــن كــردووة)؟(.

ضةنــد لَيبوردنَيــك دةركــراون و، خةَلــك رَيطايان ثــَى دراوة بطةِرَينــةوة بؤ واَلت، 
بــةاَلم مــةرج نىيــة رَيطايــان درابَيتــَى بضنــةوة مــاَل ياخــود ناوضةكانــى خؤيــان و، 
ئــةو كةســانةش كــة طومانــى ســةركردةبوونيان لــَى كراوة دةســتطيركراون و ســزا 
دراون. ديــارة هةندَيكيــان تةقةيــان لــَى كــراوة. سياســةتى راطواســتنى كــوردةكان 
بــؤ بةشــةكانى ديكــةى عَيــراق طيراوةتةبــةر و، خةَلكــى عــةرةب هانــدراون كــة لــة 
ضةنــد ناوضةيةكــى دياريكــراو نيشــتةجَى بــن، بةتايبةتــى لــة ناوضــةى كةركــوك. 
ــت  ــورد بانطَيش ــةك ك ــا، ذمارةي ــةردانةكةمم دادةن ــةى س ــة بةرنام ــةى ك ئةوكات
ــران و، ثَىيــان  ــة ئَي ــت ل ــراق بكةوَي كرابــون ضاويــان بــة وةفدَيكــى حكومةتــى عَي
ــانةيةكى  ــوو وةك نيش ــت و ديارب ــة دةردةكرَي ــى ديك ــة لَيبوردنَيك ــدرا ك راطةيةن
ــدا  ــة 26ى ئاب ــة ل ــةم لَيبوردن ــينى ئ ــى. بةخش ــان دةِروان ــةم كارةي ــندةيى ل بةخش
ــةوةى  ــة كاردان ــةبارةت ب ــاوازن س ــةكان جي ــة بؤضون ــدا ك ــدرا. لةكاتَيك راطةيةن
ــةاَلم  ــةوة، ب ــدا ماونةت ــة ئَيران ــة ل ــةى ك ــةرة كــوردة عَيراقيي ــةو 35 هــةزار ثةناب ئ
ــراوةوة  ــى ديارييك ــد بابةتَيك ــارةى ضةن ــكاو لةب ــى راش ــد دَلنياييةك ــةر ضةن ئةط
ــة جوتيــاران و طوندنشــينان طةِرانــةوة  ــت كــة ذمارةيــةك ل بخرَيتــة روو، ثَيدةضَي
ــةن،  ــةند بك ــدا ثةس ــاو ئَيران ــة ن ــةوة ل ــةر مان ــان بةس ــةرزةمينةكةى خؤي ــؤ س ب
ــة  ــثَيت ك ــةردا دةضةس ــان بةس ــةى ثةنابةري ــتر ثَيناس ــةوة باش ــةى دةمَينن ئةوان
بريتييــة لــةو كةســةى كــة ترســى ئــازاردان و ناهةمواريــى ناتوانَيــت بيطةِرَينَيتــةوة 
ــة  ــى ديك ــةاَلم هةندَيك ــةوة، ب ــران دةمَينن ــة ئَي ــان ل ــةى خــؤى. هةندَيكي ــؤ واَلتةك ب
لــة رَيطــةى كؤضكردنــةوة بــةدواى داهاتــودا دةطةِرَيــن، كــة دةرفةتــى خوَيندنيــش 

بةشــَيكيةتى.
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كؤض:
مةبةســتَيكى ســةركيى ســةردانةكةم ئةوةبــوو لــة ثِرؤســةى دةستنيشــانكردن 
ــينى  ــة شانش ــت بَين ــة دةيانةوَي ــم ك ــة بةئاطاب ــةو كوردان ــةر ئ ــردن لةس و كارك
يةكطرتــوو. كــؤض ئــةو بوارةيــة كــة تيايــدا حكومةتــى ئَيــران بــة كــردار رةزامةنــدى 
دةربِريــوة هاوكاريــى لــة كؤميســيؤنى بــااَلى ثةنابةرانــى نةتــةوة يةكطرتــووةكان 
ــى  ــتى نافةِرم ــةر ئاس ــي لةس ــت هاوكاري ــران دةيةوَي ــدة ئَي ــت، هةرضةن وةربطرَي
بَيــت. بــةاَلم ئــةوان رةزامةندييــان دةربِريــوة كــة ليســَلى طوديــةر - كــة ئةزمونــى 
ثَيشــترى لــة ئَيرانــدا هةبــووة، وةك ناوبذيوانَيــك لــةو واَلتــة بمَينَيتــةوة. طوديــةر 
ــةو  ــةى ئ ــة و جوَل ــى بةَلطةنام ــوارى دابينكردن ــة ب ــت ل ــةوة دةتوانَي ــةم رَيطةي ل
ــن.  ثةنابةرانــةدا هــاوكار بَيــت كــة لــة واَلتانــى ديكــةدا بــةدواى داهاتــودا دةطةِرَي
ــةو  ــة ثشتبةســتنى ب ــا ب ــران و هةروةه ــة ئَي ــةوة ل ــراو بةهــؤى ئةزمونةكانيي ناوب
شــارةزايى و ثةيوةندييــة ئاســتبةرزانةى كــة هةيةتــى ئةوا بــة دَلنياييةوة كةســَيكى 
ــة هةمةضةشــنةكةى كــة  ــراو و، هاوكاريي ــَى يارمةتــى ناوب زؤر بةنــرخ بــووة. بةب
راســت و دروســتيى بِريــارى طةشــتةكةميان ســةلماند، طةشــتةكةم ئــةم ســودةى 
ــة  ــةوة ن ــارةى كؤض ــران لةب ــةاَلتدارانى ئَي ــتى دةس ــوو. هةَلوَيس ــتاى نةدةب ئَيس
هاندانــة و نــة دذايةتيكردنيشــة. طةورةتريــن طروثــى كؤضبــةرةكان رويانكردووةتة 
ــة  ــردووة ك ــارى ك ــى دي ــى كاتي ــة ماوةيةك ــارة بيرؤكراتييةك ــةاَلم بِري ــكا، ب ئةمري
ــؤ  ــان ب ــوَينانةى ئامادةيي ــةو ش ــوو ئ ــى هةم ــةردةم داواكردن ــر لةب ــة رَيط بووةت

ــوة. ــةر دةربِري ــى كؤضب وةرطرتن

ــوودا  ــة داهات ــةوة ل ــة ماونةت ــة ك ــةى ديك ــةو جَيطايان ــت ئ ــاوةِروان دةكرَي ض
ــدا.  ــا و هؤَلةن ــة بةريتاني ــن ل ــة بريتي ــى ديك ــة واَلتةكان ــك ل ــةوة. هةندَي ثِربكرَين
ئةوانــةى ضونةتــة وياليةتــة يةكطرتــووةكان لةبــةر هــؤكارى هونــةرى بــة 
ئةَلمانيــادا تَىثةِريــون و، دةســةاَلتدارة ئةَلمانييــةكان ئةوةنــدة بــة ضؤنايةتــى 
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ــى  ــدةن خةَلكان ــة ب ــة رَيط ــة رةنط ــون ك ــام بووب ــوارةكان سةرس ــارى رَيب و رةفت
ديكــة لــة كؤمــارى ئةَلمانيــاى ديموكراتــدا بةشــوَين داهاتويانــدا بطةِرَيــن. تَيكــِراى 
واَلتــان نزيكــةى 1400 جَيطةيــان دابيــن كــردووة و نزيكــةى نيــوةى ئــةم ذمارةيــة 

ــوون. ــةواو ب ــةوة و ت ثِركراونةت

ــك بــووم لــةو  ســةبارةت بــة كؤضكــردن بــؤ شانشــينى يةكطرتــوو، مــن يةكَي
وةفــدةى كــة ضــاوم بــة جَيطــرى وةزيــرى دةرةوة كــةوت كــة ســةردانى وةزارةتى 
ــة  ــد: ك ــان راطةيةن ــى  ثَيم ــم ث ــؤن و، ئَي ــس، لي ــتةر ئالَيك ــوو، مس ــؤى كردب ناوخ
ــة ســنوردار  ــةو ئةندازةي ــةوة ب ــةم واَلت ــة ئ ــةى دَين ــةو كوردان ــارةى ئ ــةر ذم ئةط
ــت كــة ثَيشــنيار كرابــوو، )ذمــارةى ثَيشــنياركراوةكة نزيكــةى 50 بــوو(، ئــةوا  بَي
ــا  ــةاَلم تةني ــةِرَى، ب ــة نايةت ــاو واَلتةك ــؤ ن ــان ب ــة رَيطةثَيداني ــةختييةك ل ــض س هي
يــةك مــةرج هةيــة كــة ئةوةيــة كةســة داواكارةكــة لــةم واَلتــةدا كةســَيك بناســَيت. 
دَلنياكراينــةوة كــة دةتوانرَيــت ئــةم مةرجــة زؤر بــة بةخشــندةييةوة لَيكدانــةوةى 
بــؤ بكرَيــت. لــة كــرداردا، هاتنةنــاوةوة بــؤ ئــةم واَلتــة زؤر خــاو بةِرَيــوة دةضَيــت. 
ــت و  ــَى دةضَي ــى زؤرى ث ــة ثرؤســةكة كاتَيك ــة ك ــةى ئةوةي ــة هؤكارةك بةشــَيك ل
لــةو ماوةيــةدا ئةطــةر دةرفةتَيكــى ديكــةى ثةنابةرَيتــى بَيتــة ثَيشــةوة، ثةنابةرةكــة 
كــة دَلنيــا نىيــة لــة قبوَلكرانــى داواى ثةنابةرَيتييةكــةى لــة شانشــيني يةكطرتــوو دا، 
ئــةوا ئــةو هةســتةى لــةال دروســت دةبَيــت كــة ضاوةِروانيكردنــى شــتَيكى نادَلنيايــة 
و زؤر مةترســيدارة. هةروةهــا سروشــتى ئــةو ثرســيارانةش كــة دةخرَينــة بةردةم 
داواكارةكان توشــى نيطةرانييــان كرديــن ضونكــة هاوشــَيوةى ئــةو ثرســيارانة بوو 
ــة هةلومةرجــى  ــة ثَيويســتيى و ن ــة بــةردةم ئــةو كؤضبةرانــةى كــة ن كــة دةخرَين
ثةنابةرَيتييــان تَيدايــة. بــؤ نمونــة “ضةنــدت ثــارة هةيــة؟” و “نــاوى ئــةو كةفيالنةمان 
ثــَى دةَلَييــت كــة ناهَيَلــن تــؤ ببيــت بــة بــار بةســةر دةوَلةتــةوة؟”. ئةمــةى دواييــان 
ئةوكاتــة ئاشــكرا بــوو كــة ثؤليــس ضــوو ســةردانى كةفيلــة ناوهَينراوةكانــى كــردو 
ــاوكارى  ــؤ ه ــا ب ــى بةريتاني ــة ئةنجومةن ــةوةى ك ــردن لةبةرئ ــَى ك ــيارى ل ثرس
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ــى  ــةرة كوردةكان ــتةجَيكردنى ثةناب ــى نيش ــى بةش ــةران خزمةتطوزارييةكان ثةناب
خستووةتةبةردةســت، هــةروةك ضــؤن لةطــةَل كةســانى ديكةشــدا ئــةم كارة 
ــر  ــة ضيت ــردةوة ك ــؤى ئاطادارك ــى ناوخ ــةوة وةزارةت ــة ئامادةيي دةكات، BCAR ب
ــيارَيتى  ــاكات، BCAR بةرثرس ــوَينة ن ــةم رَيوش ــت ب ــة ثَيويس ــى ديك ــؤ ثةنابةران ب
و  دةطرَيــت  لةئةســتؤ  كــوردةكان  ثةنابــةرة  بــؤ  هــاوكارى  و  ئامؤذطاريــى 
ــو  ــك وةك ــرداردا، كاتَي ــة ك ــن. ل ــدا بطةِرَي ــةدواى كةفيل ــاكات ب ــت ن ــر ثَيويس ئيت
ــةكان(  ــة كؤمةاَلتيي ــةوا )خزمةتطوزاريي ــت، ئ ــاوةوة بدرَي ــة ن ــةر رَيطــاى هاتن ثةناب
لةبةردةســتدا دةبــن. دةرفةتَيكــى بةســود و طرنــط بــوو بــؤ مــن كــة توانيــم ئــةم 
بابةتــة بــؤ باَليــؤز و كاربةدةســتانى باَليؤزخانــة و نوســينطةى كنســوَل بــاس بكةم 

ــةم. ــى B-KFS و BCAR بك ــة نيطةرانييةكان ــاس ل ــةِروو ب و رووب

هةروةهــا، ئَيمــة دةمانويســت دَلنيابيــن لــةوةى زانيــارى و ئامؤذطاريــى 
ــت  ــدا بَي ــان تَي ــة شايســتةيى ئةوةي ــة رةنط ــةى ك ــةو كوردان ــت ب دروســت دةدرَي
وةكــو ثةنابــةر بَينــة شانشــينى يةكطرتــووةوة و هــان بدرَيــن كــة داواى ثةنابةرَيتى 

ــوة] ــة ثةِري ــة بةَلطةنامةك ــك ل ــد دَيِرَي ــةن. [...ضةن بك

تــةواوى  كؤنترؤَلــى  حةزدةكــةن  ئَيــران  دةســةاَلتدارانى  لةبةرئــةوةى 
نيشــتةجَىكردنةكةيان لةدةســتدا بَيــت، بؤيــة ثَيناضَيــت كــة ثةنابــةران رَيكخــراوى 
تايبــةت بــة خؤيــان دروســت بكــةن و، هةروةهــا ئــةم ثةنابةرانــة بةســةر واَلتةكةدا 
ــةم ضةشــنةدا،  ــة بارودؤخَيكــى ل ــةوة. لةطــةَل ئةمةشــدا، ل ــاَلو كراونةت ثــةرشء ب
ئــةو كةســانةى كــة لــة رَيكخراوةكــةى ثَيشــوودا بــون يةكتــرى دةناســن، حــةزى 
ــى  ــى وت ــؤِرى طةياندن ــزة و، “ت ــدا بةهَي ــة لةناويان ــة ثةيوةندييةك ــدان ب بةردةومي
وتــى” كاردةكات. بــة دَلنياييــةوة جــؤرة رَيكخســتنَيك لةناويانــدا هةيــة و نافةِرمــى 
و نهَينــى هةَلدةســوِرَيت، ئةمــةش بــة فةِرمــى زانــراوة، بــةاَلم تــا ئةوكاتــةى 

ــت. ــَى وةرنادرَي ــتى ت ــةوة دةس ــدا بمَينَيت ــنورى نهَينيبون ــة س ــةكان ل جموجوَل
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بةهــؤى ئــةم ســةردانةوة بــؤم روون بووةتــةوة كــة ذمارةيــةك كــورد هــةن 
رةنطــة شايســتةى ثَيويســتيان تَيــدا بَيــت كــة بتوانــن ببــن بــة موَلكَيكــى بــاش بــؤ 
ئــةم واَلتــة ئةطــةر بتوانيــن يارمةتييــان بدةيــن و جَيطايــان بكةينــةوة تــا ئةوكاتــةى 
شــوَينى طرنطــى خؤيــان لــة كؤمةَلطــة و ئابورييةكةمانــدا دةكةنــةوة. ئــةم كةســانة 
لــة رةشــة خةَلكةكــة نيــن، بةَلكــو لــةو توَيــذةن كــة ثَيشــينةيةكى باشــترى 
ــة و، ئــةو كةســانةن كــة بةراســتى  ــاى باشــتريان هةي خوَيندةواريــى ياخــود توان
ــة  ــةى ل ــةو تَيِروانين ــةرةوة. ئ ــةى ثةناب ــوةى ثَيناس ــة ضوارضَي ــت بخرَين دةتوانرَي
ــةالم دروســت  ــةوة ل ــى خؤم ــة و ضاودَيرييةكان ــرى كةســانى ديك رَيطــةى ضاودَي
ــى  ــةن، ئةقَلَيك ــةوة دةك ــانازى بةخؤيان ــن ش ــةوان خةَلكَيك ــة ئ ــة ك ــووة ئةوةي ب
ســةربةخؤيان هةيــة، هةســتيارن، ئةقاَلنيــى و ســؤزدارن و، كاتَيك لــة واَلتةكةماندا 
ــن. ــض كةســَيك بكةي ــة هي ــوردن ل ــاكات داواى لَيب ــةوة ثَيويســت ن ــان بكةين جَيطةي

ئةو بابةتة دياريكراوانةى باسم كردن:
ناحكومييانــةى  رَيكخــراوة  ئــةو  بؤضونةكانــى  باســكردنى  ســةرةِراى 
ــة بةريتانيــاوة كار لةســةر كــوردةكان دةكــةن، بــؤ باَليؤزخانــة و  ضاالكانــة كــة ل
كونســوَلخانةى بةريتانيــا و، جطــة لــة باســكردنى رَىوشــوَينى كــردارى ســةبارةت 
بــة وةرطرتــن و راوَيــذ ثَيــدان، توانيــم كَيشــةيةكى )WUS(يشــيان بــؤ بــاس بكــةم 
ــك  ــدا هةركاتَي ــان خســتةِروو و بةَلَينيان ــى خؤي ــةردا ئامؤذطاري ــةوان لةبةرامب و ئ
ــدك  ــةو بةرثرســانةى ث ــا ئ ــةن. هةروةه ــى ثَيشــكةش بك ــكات يارمةت ثَيويســت ب
كــة دةيانةوَيــت خةَلكةكةيــان كــؤض بكــةن، ثَيــم راطةيانــدن كــة دةبَيــت ثَيشــوةخت 
تايبةتمةندَيتييةكانــى هــةر زانيارييــةك كــة لــة رَيطــةى فةِرمييةكانــةوة ناردويانــة 
بنَيــرن بــؤ BCAR، ئةمــةش يــان بــة راســتةوخؤ ياخــود لــة رَيطــاى ئــةو كوردانةوة 
كــة لــة بةريتانيــادا نيشــتةجَين. هةروةهــا توانيــم بــاس لةو دةرفــةت و بةربةســتانة 
ــةوة و  ــةِرووى ببن ــة رووب ــةم واَلت ــؤ ئ ــدا ب ــة هاتن ــةران ل بكــةم كــة رةنطــة كؤضب
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ــةى كــة رةنطــة ســةبارةت  ــةو جــؤرة فؤِرمان ــَىدان لةســةر ئ ــةم ث ــك نمون هةندَي
ــِرى  ــت ث ــَى بكرَي ــان ل ــة داواي ــةييةكان ك ــود ثيش ــى ياخ ــة ثةروةردةي ــة دةرفةت ب

ــةوة. بكةن

ــوثاس و  ــى س ــؤ تؤماركردن ــرم ب ــة وةربط ــةم دةرفةت ــود ل ــة س ــم خؤش ثَي
ثَيزانينــى خــؤم بــؤ هةمــوو ئــةو كةســانةى كــة بــة دةســتكراوةيييةوة هاوكاريــى 
ــَيكى  ــةم، بةش ــتة بك ــةم طةش ــم ئ ــةوة تواني ــة بةهؤي ــردم ك ــكةش ك ــان ثَيش ماديي
كؤمةكةكــة لــة رَيكخراوةكانــى دؤســتايةتيى و هاوكاريــى ثةنابةرانــةوة هاتــووة و، 
بةشــَيكى ديكةشــى لــة كةســايةتييةكانةوة نَيــرداوة. هةروةها سوثاســى راســتةقينة 
ــا  ــردم. هةروةه ــكةش ك ــان ثَيش ــى كرداريي ــانةى يارمةت ــةو كةس ــوو ئ ــؤ هةم ب
ــرد و  ــان تةرخــان ك ــى خؤي ــة كات و هةوَل ــةم ك ــةو كةســانةش دةك سوثاســى ئ
ــن  ــان دام زؤرتري ــيم و، يارمةتيي ــَى بةخش ــان ث ــردم، زانياريي ــَى ك ــوازييان ل ثَيش

ــوو. ــة ســنوردارة وةربطــرم كــة لةبةردةســتمدا ب ــةو كات ســود ل

لةندةن. 31ى ئابى 1976
                 كَينَيت لى
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كلةير
لة بةغداوة 281030Z ئاب

نهَيني نية
رؤذى وةرطرتن 31ي ئابي 1976

ــارة 276ي رؤذى  ــي ذم ــز راثؤرت ــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــن: وةزارةت ــؤ رؤتي ب
ــاب 28ي ئ

زانياري ئاسايي تاران و ديمةشق
وَينة بؤ واشنتؤن UKMIS نيويؤرك و UKMIS جنَيف

 
لَيبوردن بؤ كوردة عَيراقييةكان:

لــة رؤذى 28ي ئابــدا حكومةتــي عَيــراق لَيبوردنَيكــي طشــتي دةركــرد بــؤ هةمــو 
كوردةكاني”ريزةكانــي ســوثا، كاربةدةســتان، كارمةنــدان و كرَيــكاران” كــة ئَيســتا 
ــةت لــة كارةكانيــان دور كةوتونةتــةوة، بــةو مةرجــةي تاوةكــو رؤذى  بةبــَي مؤَل
ــن  ــة نزيكتري ــان ب ــان ياخــود خؤي ــةوة ســةر كارةكاني ــةم بضن 15ي تشــريني يةك
ــة  ــاوةوة و ض ل ــة ض لةن ــؤ هةموان ــة ب ــةم لَيبوردن ــَينن. ئ ــي بناس ــةآلتي عَيراق دةس

ــةوة. ــراق، لَيبوردنةكــة خزمةتــي ســةربازييش دةطرَيت دةرةوةي عَي

ــةو  ــة هةمــان مةرجةكانــي جــاري رابــردووة و ئ ــةم لَيبوردن ــي ئ 2. مةرجةكان
ــت. ــة ناطرَيتــةوة كــة رةنطــة روياندابَي تاوانان
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3. وةرطَيِرانةكــة بــة ثَيضــراوى تةنهــا بنَيردرَيــت بــؤ بةشــى خؤرهةآلتــى 
ناوةِراســت.

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز تكاية وَينةيةك بطةيةنن بة ناوبراوان.

طراهام
لةسةر داواتان دوبارة نَيردرايةوة

دؤسيةكان
MED

سَير ئةى. دةف
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نهَيني*
سي

مستةر ميَلن
HE o/r

كوردةكان:
1. لــة ميانــةي طفتوطؤكانــي ئــةم دواييــةم لةطــةَل مســتةر ســتَيمثَل لــة 
ــة ثــدك، يــةك دو بابــةت  باَليؤزخانــةي ئةمريــكا و دكتــؤر مةحمــود عوســماندا ل

ــةوة. ــة ثَيش هاتن

)ا( كؤنفرانســةكةي كــورد. بــة قســةي د. عوســمان هيــض ثالنَيــك نةبــووة 
ــا  ــي 15 ت ــة رؤذان ــدةن ل ــة لةن ــدك ل ــاآلنةي ث ــي س ــي كؤنفرانس ــؤ بةِرَيوةبردن ب
ــاذةي  ــز ئام ــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــارة 350ي وةزارةت ــي ذم ــدا. )راثؤرت 18ي ئاب
ــي  ــة رؤذان ــة ل ــةوة كــردةوة ك ــي ل ــراو جةخت ــةَل ئةوةشــدا ناوب ــَي دةدات(. لةط ث
ــَيكي  ــام دراوة و كؤنفرانس ــدك ئةنج ــي ث ــن كؤنفرانس ــة بةرلي ــدا ل ــا 10ي ئاب 5 ت
ــة  ــك رةنط ــة )ين ــكاري ثدك ــة كَيبِركَي ــك ةوة ئةنجــام دراوة ك ــةن ين ديكــةش لةالي
ــي  ــة رؤذان ــي ل ــت(، جــةالل تاَلةبان ــي كوردســتان بَي ــي يةكَيتي ــراوةي حزب كورتك
14 تــا 17ي ئــاب لــة فرانكفــؤرت سةرثةرشــتي كؤنفرانســةكةي ينــك ي كــردووة. 
بؤنةيةكــي طــةورةي ديكــة كــة بِريــارة ئةنجــام بدرَيــت بريتييــة لــة: هةفتــةي كــورد 

* ئــەم بەڵگەنامــە نهێنییــەش، هیــچ ئامــاژە بــۆ بــەرواری نووســینی نەکــراوە، بــەاڵم بــە پێــی ئــەو زانیارییانــەی 
کــە تێیــدا هاتــووە: بــاس لــە کۆنفرانســەکانی پارتیــی و یەکێتیــی ئــەکات لەمانگــی ئــاب دا، هەربۆیــە بــە 
ــزی  ــە ڕی ــەش بخەم ــە نهێنیی ــەم بەڵگەنام ــەوا ئ ــدا، ئ ــی بەڵگەنامەکان ــدی دانان ــە ڕیزبەن ــە ل ــی ک پەســەندم زان

ــی ١٩٧6، شــەریف هــەژاری. ــی مانگــی ئەیلول بەڵگەنامەکان
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ــاوكات  ــت و ه ــوة دةبرَي ــا بةِرَي ــة بةريتاني ــدا ل ــي ئةيلول ــتي مانط ــة ناوةِراس ــة ل ك
وةكــو “كؤنفرانســي لقــةكان”ي ثدكيــش تةماشــا دةكرَيــت. باَليؤزخانــةي ئةمريــكا 
ــارة  ــودا كــوردةكان بةمةبةســتي دوب ــد مانطــي داهات ــة ضةن ــة ل ــِرواي واي ــرة ب لَي
ــَى  ــة ئةوروثــا ئةنجــام دةدةن، بــةآلم ناتوان رَيكخســتنةوة ضةنــد كؤبونةوةيــةك ل

ــَي. ــان بدات ــي ديكةم ــض وردةكارييةك هي

)ب( بارزانــي. ئَيســتا مــةال لــة وياليةتــة يةكطرتووةكانــة و قســة بــؤ “هاوِرَيكاني” 
دةكات و، وةهــا تــَي دةطــةم كــة ضةنــد وانةيةكيــش ثَيشــكةش دةكات. بارزانــي ثَيي 
طوتــم: ضــاوةِروان دةكرَيــت بارزانــي ســاَلَيك لــة ئةمريــكا بمَينَيتــةوة. باَليؤزخانةي 
ئةمريــكا لَيــرة كةمَيــك لــةو ئةطــةرة نيطةرانــن و وةزارةتــي كــؤض هَيشــتا بِريــاري 
نــةداوة كــة ئايــا رةزامةنــدي لةســةر ســاَلَيك مانــةوةي دةدات يــان نــا. بــة 
بؤضونــي مــن ئةطــةر ناوبــراو لــة ئةمريــكا بمَينَيتــةوة تةنيــا بــةو مةرجــة دةبَيــت 

كــة بةشــداري سياســةتيي كــوردي نــةكات.

)ج( كــوردةكان لــة ئَيــران. بــة وتــةي باَليؤزخانــةي ئةمريــكا، كــوردةكان 
هاندةدرَيــن كــة لَيبوردنــة نوَييةكــةي حكومةتــي عَيــراق قبــوَل بكــةن. ئةمريكييةكان 
ثَييــان طوتيــن كــة 90%ي ئــةو 38 هــةزار كــوردةي هَيشــتا لــة ئَيــران ماونةتــةوة 
ــة  ــِرواي واي ــكا ب ــةي ئةمري ــتيدا، باَليؤزخان ــة راس ــةن. ل ــوَل دةك ــة قب لَيبوردنةك
ــة  ــةر جظات ــة بةرامب ــان ل ــةكان بةمةبةســت هةَلمةتَيكــي تةنطثَيهةَلضنيني ــة ئَيرانيي ك
كوردييةكــة طرتؤتــة بــةر بــؤ ئــةوةي هانيــان بــدةن كــة بــِرؤن، ضةنــد كوردَيــك 
دواي ئــةوةي ســةرداني باَليؤزخانــة بيانييةكانيــان كــردووة )بــة باَليؤزخانةكــةي 
ئَيمةشــةوة(، ســاواك هةَليطرتــوون و لَيكؤَلينــةوةي لةطــةَل كــردوون و، هيــض 
هةوَلَيــك نــةدراوة بــؤ ضارةســةركردني كَيشــةكاني ثةراوَيزخران و نيشــتةجَيكردن 
ئَيســتادا  لــة  كــة  تادوايــي  ئاينييــةكان و جياوازيــي موضــة و  و جياوازييــة 

ــة. ــة هةي ــة كوردييةك ــةر جظات ــان لةس كاريطةريي
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تايبةت
باَليؤزخانةي بةريتانيا

بةغدا
16ي ئةيلولي 1976

بةِرَيز ئاي تي ئَيم لوكاس
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 35ي رؤذى 24ي ئةيلولي 1976

ذمارة 3/245

ئيظاني بةِرَيز،

بةعسيزم و كَيشةي كةمينةي ناعةرةب
1. كاتــَي لــة 14ي ئةيلولــدا قســةم لةطــةَل د. زةيــد حةيــدةردا كــرد، وتووَيذةكــة 
ــي  ــة حزب ــؤن ل ــةكان ض ــة ناعةرةب ــة كةمين ــت ك ــيارة رؤيش ــةو ثرس ــةرةو ئ ب
بةعســدا جَييــان دةبَيتــةوة كــة لةناوةِرؤكــدا بةعــس حزبَيكــي نةتةوةيــي عةرةبييــة. 
ثرســيارةكة لــة تَيبينييةكــةي د. حةيــدةرةوة دروســت بــوو، تَيبينييــةك كــة ثَيشــتر 
لــة د. حةيــدةرم بيســتبوو ئةوةيــة: ثَيويســتة لــة ثرســي خؤرهةآلتــي ناوةِراســتدا 
ئــةوة بَيتةكايــةوة كــة ئيســرائيل ددان بــة بوونــي نةتــةوةي فةلةســتيندا بنَيــت. ئــةم 
ــراق  ــة عَي ــة ســاَلى 1968دا ل ــَي بةعــس ل ــةوة رونكــردةوة كــة كات نمونةيةشــي ب
هاتــة ســةر حوكــم، يةكــةم كار كــة كرديــان و حكومةتةكانــي ثَيشــوش دودَل بــون 
لــة ئةنجامدانــي، ئــةوة بــوو: ددانيــان بــة بوونــي كةمينةكانــي تــري عَيراقــدا نــا. بــة 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

296

دَلنياييــةوة كــوردةكان طةورةتريــن كةمايةتــي بــون، بــةآلم توركمــان و ئاشــوري 
ــةم  ــي ب ــةوة ددان ــي بةعــس وةك نةت ــةوةي حزب ــون. دواي ئ و هــي ديكــةش هةب
كؤمةَلــة كةمينةيــةدا نــا، لةناوخؤيانــدا و لةطــةَل نوَينةرانــي كةمينةكانــدا دةســتيان 
كــرد بــةوةي كــة ثَيويســتة وةك كةمينــة و هاووآلتــي عَيــراق ض مافَيكيــان هةبَيــت.

2. ئــةم بابةتــة وايلَيكــردم ئــةو ثرســيارة بكــةم كــة لــة ســةرةوةي نامةكةمــدا 
ئامــاذةم ثــَي كــرد، كة ئايــا د. حةيــدةر ضــؤن ثةيوةندييةكانــي نَيــوان ناعةرةبةكان، 
ــت كــة ئةمــةي دواييــان هــةوَل  بةتايبةتــي كــوردةكان، لةطــةَل بةعســيزمدا دةبينَي
ــي  ــدةر طوت ــي عــةرةب دةدات. د. حةي ــي عــةرةب و ثشــتيواني دؤزةكان ــؤ يةكَيت ب
ئــةم ثرســيارة بــة ئاشــكرا لةنــاو حزبــدا وتووَيــذى لةســةر كــراوة. بــة بؤضونــي 
ــةرةو  ــة ب ــةوةي هةي ــةي ئ ــي بةعــس بةرنام ــة حزب ــة: ك ــة ئةوةي ــراو، كليلةك ناوب

سؤشــياليزم بةرةوثَيــش بضَيــت.

ســةبارةت بــةوةى جةختكردنــةوةي بةعــس لةســةر يةكَيتــي عةرةبــي بةهــؤى 
حةزَيكــي ســؤزدارانةي رابردووةوةيــة ياخــود تةنيــا لةســةر بنةمــاي نةتةوةيــي و 
زمانةوانــي نيــة: ئــةوان بِروايــان وابــووة ئةطــةر سؤشــياليزمي راســتةقينة بــةدي 
ــدة  ــت. هةرضةن ــوري دةبَي ــاي ئاب ــةر بنةم ــن لةس ــى يةكطرت ــت، زةرورةت بهَينرَي
ــةآلم  ــة، ب ــةري لةبةردةمداي ــي ئةط ــةى عةرةب ــي ديك ــوو وآلتَيك ــراق وةك هةم عَي
ــدا.  ــنورةكةي خؤي ــاو س ــت” لةن ــياليزم بنيادبنَي ــة “سؤش ــرة ك ــةوة بضوكت زؤر ل
هةروةهــا ثَيشــبيني ناكرَيــت كــة كوردةكانــي عَيــراق لــةو ناوضــة بضوكــةي 
طرتوويانــة ئــةوا سؤشــياليزم بنيــاد بنَيــن و بــةوةش خؤشــطوزةراني و كامةرانــي 
بؤخؤيــان بةدةســت بهَينــن - ئــةو نةيدةتوانــي بــاس لــة كوردانــي وآلتانــي ديكــة 
بــكات يــان كاريطةرييــان لةســةر دابنَيــت. بؤيــة بةرذةوةنــدي كــورد لةوةدايــة كــة 
لةطــةَل عةرةبــدا كــة لــة هةوَلــي ئــةوةدان لــة رَيطــةي سؤشــياليزم و لــة رَيطــةي 
ثةيوةندييكردنــةوة بــة هاوبيرةكانيانــةوة بارودؤخــي ذيانيــان باشــتر بكــةن، 



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

297

ضارةنوســيان بــة عَيراقــةوة طــرَي بــدةن. ئةطــةر لــة كاتــي بةرةوثَيشــضوندا ِرووةو 
ــي  ــراق ئةطــةري بةديهَينان ــَي عَي ــان بةب ــدا ي ــاو عَيراق سؤشــياليزم كــوردةكان لةن
خؤشــطوزةرانييان لــة رَيطــةي سؤشــياليزمةوة لــة كوردســتانَيكي طــةورةدا بــةدي 
كــرد، د. حةيــدةر خــؤى هيــض ناِرةزاييةكــي نابَيــت. هــاوكات ناوبــراو ثَيــي وايبــو 
ــة  ــةن و ل ــة بك ــة حزبةك ــتيواني ل ــة ثش ــة ك ــي كوردةكانداي ــة بةرذةوةندي ــة ل ك

ــن. ــة حزبةكــةدا هةنطــاو دةنَي ــون ل ــةرةو ئةندامب راستيشــدا كــوردةكان ب

دَلسؤزي هةميشةييت
جةي ئةي ئَين طراهام

وَينةيةك بؤ: بةِرَيزان: ديمةشق و واشنتؤن
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كؤمةَلطةي دؤستايةتي بةريتاني-كوردي
سي/ئؤ نانسين هاوس

64 ميَل بانك
SW1 لةندةن

6ي تشريني يةكةمي 1976
وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 35ي رؤذى 6ي تشريني يةكةمي 1976

ذمارة 3/245

بةِرَيز ئاِر. ئَيم. جةيمس
بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست

وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
SW1A 2AL لةندةن

 
بةِرَيز مستةر جةيمس،

لَيــرةدا دو نوســخة لــةو راثؤرتــة هاوثَيــض دةكــةم كــة لــةدواي ســةردانةكةم بؤ 
ئَيــران ئامــادةم كــردووة. ثَيــم وايــة مســتةر مةكَلةنيــش حــةز بــكات نوســخةيةكي 

ثــَي بطــات.

ثَيــم وايــة ئــةم راثؤرتــة شــتَيكي زؤر تايبةتــي تَيــدا نىيــة، بــةآلم زؤرم 
ــان ئةطــةر ثرســيارت  ــن ي ــوة بكةي ــَى باشــة كــة ئةطــةر حــةزت كــرد باســى لَي ث
لةبارةيــةوة هةبــوو ئــةوا ئةكــرَى لــة داهاتوويةكــى نزيكــدا قســةى لةســةر بكةيــن. 
تكايــة بــة ناونيشــانةكةي ســةرةوة ثةيوةندييــم ثَيــوة بكــة، ياخــود دةتوانيــت زؤر 
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ــؤن، ئاشــفؤرد،  ــة شــةقامي 2، كينيطت ــت ل راســتةوخؤتر ســةرداني ماَلةكــةم بكةي
.)0233  21716(

            دَلسؤزت،
            كَينيت لي

             سةرؤكى
كؤمةَلطةي دؤستايةتي بةريتاني-كوردي
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تايبةت
باَليؤزخانةي بةريتانيا

بةغدا
30ي ئةيلولي 1976

2/011
بةِرَيز ئاي تي ئَيم لوكاس

بةشي خؤرهةآلتي ناوةِراست
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 35ي رؤذى 11ي تشريني يةكةمي 1976
ذمارة 3/245

 
ئيظاني بةِرَيز،

كوردستان

ــةم و  ــوك بك ــةرداني كةرك ــؤ وةى س ــرد ب ــم ك ــة داواي رَيثَيدان ــةم دوايي 1. ب
بةثَيضةوانــةي ثَيشبينييةكانيشــمةوة رَيطــةم ثَيــدرا. لة هةمان كاتدا، ثاشــكؤى ســةر 
ــةوة  ــةن دةســةآلتداراني ســوثاي عَيراق ــة لةالي ــةر ل ــش ه ــى بةرطري ــة وةزارةت ب
ــدوز  ــةقآلوة / رةوان ــةي ش ــر و ناوض ــَل و هةولَي ــةرداني موس ــدرا س ــةي ثَي رَيط
ــة  ــة بطةن ــة توانيويان ــةي باَليؤزخان ــي ديك ــة ئةندامان ــدا ك ــة لةكاتَيك ــكات، ئةم ب
مَيرطةســوري باكــوري رةوانــدوزةوة و ديــارة بةديكردنيــان لــةو جَيطايانــةدا ئــةوا 
هةنــدَي طومانــي دروســت كردبــوو. لةطةَل ئةوةشــدا كةســمان نةضوينةتــة ناوضةي 
ــاني  ــي كةس ــد داواكارييةك ــة ضةن ــتووة ك ــم بيس ــةنط و ئةوةش ــؤك / سةرس ده



جوواڵنهوهینهتهوهییباشوریكوردستان)1961-1977(لهبهڵگهنامهنهێنییهكانیوهزارهتیدهرهوهیبهریتانیادا

301

تــري دةزطــا ديثلؤماســييةكة بــؤ ســةردانيكردني سةرســةنط رةتكراوةتــةوة. وةك 
لــة تةلةطرامــي ذمــارة 332ي رؤذى 27ي ئةيلولــدا ئامــاذةم ثــَي كــردووة، رةنطــة 

ئــةم شــوَينة ناوةنــدي زورَيــك لــة تاآلنءبِرؤكانــي ضةتــة كــوردةكان بَيــت.
ــدا  ــة تياي ــةوة ك ــَي كةوت ــةو روداوةي ل ــة ئ ــت ك ــةية بووبَي ــةم كَيش ــة ئ رةنط
هَيليكؤثتةرَيكــي عَيراقــي هَيرشــي كــردة ســةر بنكةيةكــي توركــي. باَليــؤزي 
ثَيشــنياري  و  كــردووة  لَيبوردنيــان  داواي  عَيراقييــةكان  وتــم:  ثَيــى  توركيــا 

ثَيمــان. داوة  قةرةبوكردنةوةشــيان 

2. سـةبارةت بـة خـؤم، ئَيمـة شـةوَيكمان لـة كةركـوك بةسـةر بـرد و دواتر بة 
رَيطـةي سـلَيماني و دةربةنديخانـدا طةِراينـةوة. هةمـو شـتَيك زؤر ئـارام بـو بةآلم 
ئامادةبوونـي سـةربازي زؤر بـة ئاشـكرا ديـار بـو و بنكـةي سـةر بةرزاييـةكان 
هَيشـتا سـةربازيان تَيدابـو، بـةآلم ذمـارةي سـةربازةكان بـة بـةراورد بـةوةي لـة 
طةشـتةكةي مانطـي تةمـوزي سـاَلي ثـاردا بينيبـوم كةمتـر بـو. ئامـاذةي زؤر هةن 
كـة ثَيشـهاتة نوَييـةكان دةردةخـةن. رَيطاكـةي نَيـوان سـلَيماني و دةربةنديخان كة 
سـاَلي رابـردو زؤر خـراث بو رَيـك كراوةتـةوة و قيرتاوى تـازة كـراوة، ثاآلوطةي 
شـةكرةكة كة ئيسـثانييةكان لة سـلَيماني دروسـتيان كردووة، تةواو بووة و مانطي 
ئايـاري رابردوو دةسـتي بةكار كردووة )باَليؤزي ئيسـثاني ثَيى وتـم: كة ثاآلوطةكة 
زؤر طـةورة و ثَيشـكةوتووة و دةشـَلَيت شـَيلمي شـةكر وةكـو ثَيويسـت دةسـت 
ناكةوَيـت(، هةروةهـا ئـةو ئؤردوطـا تـازة و رةنطـة جَيـي مشـتومِرانةي كة لةسـةر 
رَيطـا سـةرةكييةكان دروسـت دةكرَيـن و حكومـةت لةسـةر بنةمـا كؤمةآليةتـي و 
ئابورييـةكان و بـة دَلنياييـةوة بـة لةبةرضاوطرتنـي مةسـةلة ئاسايشـييةكان، نيازي 
وايـة دانيشـتواني طونـدة بضوكةكانـي دةوروبةريانـي تَيدا نيشـتةجَي بـكات، بةرةو 
ثَيشـضونيان ثَيـوة ديـارة. ثَيويسـتة بَلَيـم لةطـةَل ئةوةشـدا زؤر ضؤَل و ساردوسـِر 
هةلومةرجـة  و  كـراون  دروسـت  ضؤَلةوانييةكـدا  لـة  زوربةيـان  ضونكـة  ديـارن، 

سروشـتييةكةي خاكةكـة لةبةرضـاو نةطيـراوة.
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ــة  ــةو ل ــو. ئ ــَي ب ــان زؤر زؤربَل ــة يةكَيكي ــرد ك ــوار ك ــم س ــد كوردَيك 3. ضةن
شــارةواني كةركــوك كاري دةكــرد و بــؤ ثَيناســةكةي دةطةِرايــةوة بــؤ ماَلةوةيــان 
كــة لــة ناوضــةي )دوكان( بــوو. ئــةو طوتــي: بةروبومــي كشــتوكاَلي زيــادي 
ــاَل و  ــة س ــةكانةوة ل ــي كَيش ــةدواي كؤتاييهاتن ــان ل ــتانداردي ذي ــردووة و س ك
نيــوي رابــردودا بةروثَيشــةوة ضــووة. ئــةو ددانــي خَيــري بــة ئؤردوطــا نوَييةكانــدا 
ــت،  ــان نابَي ــاوي بةلوعةي ــتا ئ ــةآلم هَيش ــت، ب ــان دةبَي ــووةكان كارةباي ــا: خان دةن
ــةي  ــدَي لةوان ــة هةن ــوت ك ــم ط ــن ثَي ــترن. م ــدةكان زؤر باش ــوي طون ــة خان و ل
تيايانــدا نيشــتةجَي دةكرَيــن لــة باشــورةوة دةهَينرَيــن، بــةآلم ئــةو رةتــي كــردةوة، 

ــةن. ــة هةَلبك ــةو ناوضةي ــن ل ــور ناتوان ــي باش ــوت: خةَلكان دةيط

4. دوو ئةندامــة موحافيزكارةكــةي ثةرلةمــان: مَيســرس كــراوض و هيكــس، 
ــان  ــر و رةواندوزي ــةرداني هةولَي ــدا س ــي 23 و 24ي ئةيلول ــة رؤذان ــش ل ئةواني
كــرد و لــةم طةشــتةياندا لةاليــةن ســةرؤكي ئةنجومةنــي كارطَيــِري و ئةنجومةنــي 
ــدَي  ــةَل هةن ــان لةط ــا ضاوثَيكةوتني ــرا. هةروةه ــَي ك ــوازييان ل ــادانانةوة ثَيش ياس
ــم  ــي طوت ــةري طشــتيي هةرَيمــة ئؤتؤنؤمةكــةدا كــرد. مســتةر هيكــس ثَي بةِرَيوةب
ــراو  ــةآلم ناوب ــة، ب ــا رواَلةت ــةوة تةني ــة دَلنيايي ــة دراوة ب ــةي ك ــةو ئؤتؤنؤميي ئ
سةرســام بوبــو بــةو بؤضونــة ســةربةخؤيانةي كة لــة خةَلكــي بيســتبون و بةوةش 
سةرســامبو كــة ئــةو خةَلكــة متمانةيــان بةخؤيــان هةيــة بتوانــن كاريطةري لةســةر 

ــن. ــةدا دابنَي ــةو ناوضةي ــراق ل سياســةتي عَي

دَلسؤزي هةميشةييت،
جةي ئةى ئَين طراهان

وَينةيةك بؤ بةِرَيزان لة: ئةنكةرة، تاران و، واشنتؤن
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جي ئار ئَيس 60
ئاسايي

0800T لة بةغداوة
17ى تشريني يةكةم

نهَيني نية
ــارة 372ي  ــةي ذم ــز، نام ــي دةرةوة و كؤمؤنوَيَل ــؤ وةزارةت ــايي ب ــةى ئاس نام

ــةم* ــريني يةك 17ي تش

زانياري ئاسايي. تاران و ديمةشق.
وَينةيةك بؤ: واشنتؤن، كوةيت و UKMIS جنَيف

راثؤرتةكةم ذمارة 276: كوردستان.
ئــةو لَيبوردنــةي كــة بــؤ ئــةو كوردانــة دةركرابوو كــة تــا 16 ى تشــرينى يةكةم 
دةطةِرَينــةوة ئــةوا تــا يــةك مانطــي ديكــة درَيــذ كراوةتــةوة. بةثَيــي راطةيةنراوةكــة 

* ئــەم بەڵگەنامەیــە تەنهــا ڕۆژ و مانــگ ›‹١٧ی تشــرینی یەکــەم«ی لەســەرە و ســاڵی لەســەر نەنووســراوە، 
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی بــاس لــە دەرکردنــی لێبــوردن لەالیــەن ڕژێمــی عێراقــەوە بۆ ئــاوارە کــوردە عێراقییەکانی 
نــاو ئێــران دەکات ، كه وابــو بــە دڵنیاییــەوە یــان لــە ١٧ ی تشــرینی یەکەمــی ١٩٧٥ دا نووســراوە یــان لــە ١٧ 

ی تشــرینی یەکەمی ١٩٧6.
ــی ›ســاختەی!‹ ڕژێمــی  ــەداوە کــە کام لێبوردن ــێ ن ــەوەی ســاڵی لێبوردنەکــەی ئامــاژە پ ــەر ئ هەروەهــا لەب
عێراقــی بــووە، هه ربۆیــه  کەمێــک ئەســتەمە ســاڵەکە ســاغ بکرێتــەوە. هەرچەنــدە توێــژەر ئەگــەر بــە دیقەتــەوە 
بیەوێــت بزانێــت لــە چ ســاڵێکیش دا نووســراوە، ئەتوانێــت بەدواداچوونــی ورد بــکات بــۆ ئــەو لێبوردنــە 
ــەوکات  ــاو ئێرانــی دەرکــردووە، ئ ــی ن ــاوارە کــوردە عێراقییەکان ــۆ ئ ــراق ب ــە!‹‹ی کــە ڕژێمــی عێ ›‹کارتۆنیان
ئەگوونجێــت بــە چەنــد فاکتێــک بــۆی ســاغ بێتــەوە کــە ئــەم بەڵگەنامەیــە هــی ١٧ ی تشــرینی یەکەمــی ١٩٧٥ 
ــی ١٩٧6 دا  ــدی ١٧ی تشــرینی یەکەم ــە ڕیزبەن ــن ل ــی ١٩٧6. بەهەرحــاڵ، م ە یاخــود ١٧ی تشــرینی یەکەم
دامنــاوه  و، ئەشــگوونجێت به لگه نامه كــه  لــە ١٧ی تشــرینی یەکەمــی ١٩٧٥یــش دا نووســرابێت، شــەریف 

هــەژاری.
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ــي  ــي مانط ــة كؤتاي ــة ل ــووة )وات ــة وةرطرت ــةم لَيبوردن ــوديان ل ــزان س 500 خَي
ئابــةوة(.

وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز تكاية ناونيشاني ثؤستةكانتان بنَيرن.
لةسةر داواتان دوبارة كرايةوة

طراهام
دؤسيةكان

MED
سَير ئةي. دةف

مستةر ويةر
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كؤمةَلطةي دذة كؤياليةتي
بؤ ثاراستني مافةماني مرؤظ

كــة لةســةر بنةمــاى كؤمةَلطــةي دذة كؤياليةتــي بةريتانــي و دةرةكــي و 
هةروةهــا كؤمةَلطــةي ثاراســتني خةَلكــة رةســةنةكان دامــةزراوة

شةقامي 60ي وةيماوس
لةندةن، وين 4 دي ئَيكس

)لةوالى شةقامي سةرةكي ماريَلبؤنةوة(
تةلةفون: 6498 01-935

21ي تشريني يةكةمي 1976
وةرطيراوة لة تؤماري ذمارة 3/245 ى رؤذى 25ي تشريني يةكةمي 1976

بةِرَيز ئيظان كاآلن،
وةزارةتي دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

وايتهؤَل
ئَيس. دةبليو، ئَيَل

بةِرَيز ئيظان،
هةرضةنــدة ئــةم نامةيــة درةنطتــر لــة كاتــى خــؤى ئامــادةم كــرد لةبــةر 
طرنطييةكــةى، بــةاَلم دةقــى ئــةو ســَى كارةت بــؤ هاوثَيــض دةكــةم كــة لــة دانيشــتنة 
الوةكييةكانــى ئــةم دواييــةى كؤميســيؤن دا بةنــاوى ئــةم كؤمةَلطةيــةوة ئةنجامــم 

داون.
ــةو ِرةدة  ــة ل ــا جط ــووة، هةروةه ــان نةب ــي بةرضاوي ــة ئةنجامَيك ــكراية ك ئاش
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ــةوا  ــرت، ئ ــى لةســةر داط ــدا ثَي ــةي عَيراقي ــة باَليؤزخان ــذكار ل ــة راوَي ــةي ك روون
و  نيكاراطواييةكــة  ســةرؤكة  طونجــاوة.  بةتــةواوي  كارةكــة  كــة  رايطةيانــد: 
ئيكوادؤرييةكــة بــة طةرموطوِرييةكــي ديــارةوة بانطَيشــتيان كــردم كــة ســةرداني 

ــِرةوة(. ــي طوللةنةب ــة هَيلةك ــةوة ب ــةم )بةدَلنيايي ــان بك والتةكاني
درَيذكــراوةي ضيرؤكةكــةي نةســرين ئةوةيــة: كــة نةســرين نامةيةكــي ديكــةي 
بــة نهَينــي دةركــردووة و طةياندوويةتييــة باوكــي كــة دةَلَيــت: نَيردةيةكــي حكومةت 
لَيــي ثرســيوة ئايــا -بــةو طريمانةيــةي نةســرين ئــازاد بكرَيــت- دةيةوَيــت بةبــَي 
ــة،  ــة لةم ــت. جط ــَي دةيةوَي ــة بةَل ــي: ك ــةو طوتويةت ــا. ئ ــان ن ــِروات ي ــي ب مناَلةكان
هيــض ئاماذةيةكــي ديكــة نيــة كــة نةســرين ئــازاد بكرَيــت. وا تــَي دةطــةم كــة تاكــة 
زةنزيبــاري )Zanzibari( بةِرةطــةز فــارس كــة لــةو دورطةيــة مابَيتنــةوة بريتــي يــة 
لــة نةســرين، باوكــي و، دوو مناَلةكــةي نةســرين. دايكــي لــة دارل ســةالمة. ئةوانــي 

ديكــة ضوونةتــة ئَيــران.

ــة  ــؤ رةوان ــت ب ــة و لَيدوانةكان ــخةيةكي زانيارييةك ــد نوس ــة ضةن ــةم نزيكان ب
ــردراون. ــي نَي ــةر كؤياليةت ــردن لةس ــةي كارك ــؤ كؤمةَل ــة ب ــةم ك دةك

            دَلسؤزت،
)بةَلطةنامةكة ناوى لةسةر نيية(

             سكرتَير
كؤتايي
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نةتةوة يةكطرتووةكان
كؤميسيؤني باآلي ثةنابةران
HICOMREF :برووسكةى

تَيلَيكس: 22.212 ي 22.344
تةلةفون: 00 20 33 00 40 33 11 80 34

كؤشكي نةتةوةكان
CH-1211 جنَيف 10

21ي تشريني يةكةمي 1976
شانشيني يةكطرتو و جنَيف 27ي تشريني يةكةمي 1976

طةورةم،
ــة  ــاذة ب ــة ئام ــت ك ــَي دةبِرَي ــةوةم ث ــةرةفي ئ ــاآلدا، ش ــةرى ب ــي نوَين ــة غياب ل
نوســراوي رؤذى 22ي ئابــي 1975 بكــةم كــة تيايــدا كؤميســةري بــاآل بارودؤخــي 
ئــةو كؤمةَلــة كــوردةي عَيراقــي خســتبوة بــةر ســةرنجتان كــة لــة ئَيرانــن و ثَيــي 
ــة  ــَييةمدا ل ــي س ــة وآلتَيك ــدات ل ــان ب ــة يارمةتيي ــازي واي ــة ني ــت ك راطةياندبوي

ــكات. ــتةجَييان ب ــينطةكانمان نيش ــى نوس ــوةي ضاالكييةكان ضوارضَي
ــةدا  ــةو وآلتان ــة ل ــي دراون ك ــةس يارمةت ــواردة ك ــةد و ض ــتا شةشس ــا ئَيس ت
ــةي رؤذى  ــي نامةك ــة وةآلم ــةو واَلتان ــة بةخشــندةييةوة ئ ــة ب ــن، ك نيشــتةجَي بب
22ي ئابــي 1975ي كؤميســيؤني باآليــان داوةتــةوة. ذمــارةي ئــةو كةســانةي كــة 
ــةوة و  ــةم بؤت ــن ك ــي ســَييةم نيشــتةجَي بكرَي ــة وآلتَيك ــون ل ــةوة ب ــاري ئ خوازي
تةنيــا 600 كــةس لــة ئَيــران مــاون كــة هَيشــتا ماومانــة كــة هةلــي نيشــتةجَيبونيان 
ــي  ــةي حكومةت ــة بةردةوامةك ــدي و يارمةتيي ــةَل رةزامةن ــةوة. لةط ــؤ بدؤزرَيت ب
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ــت كــة  ــا بطةيةنَي ــدا، كؤميســيؤني بــاآلش نيــازي وايــة ئــةو ضاالكييــة بةكؤت ئَيران
ــة ســاَلي 1975دا دةســتي ثَيكــردووة. ل

رةنطــة كــة بزانيــت، ئــةو كوردانــةي كــة تــا ئَيســتا نيشــتةجَي كــراون 
ســةلماندوويانة كــة كةســانَيكن توانــاي ثيشةســازييان هةيــة، خؤيــان دةطونجَينن و 
ســورن لةســةر ئــةوةي ئةوةنــدةي لةتواناياندايــة جــَى دةســتى خؤيان ثَيشكةشــي 
ئــةو وآلتانــة بكــةن كــة قبوَليــان كــردوون. ئةوانةش كــة ماونةتــةوة هةمــان جؤرن 
و رةنطــة ثــاش ئــةوةى لــة ذَيــر ســةرنج دا- ِرةزامةنــدى طواســتنةوةيان بــؤ ئــةو 

واَلتانــة دةدرَيــت، ئــةوا توانــا بةهرةدارييةكانيــان لــةو واَلتانــةدا دةخرَيتةطــةِر.

لــة رابــردوودا شانشــيني يةكطرتــوو بــة بةزةييــةوة لــةو كةســانة تــَي 
طةيشــتووة كــة خؤيــان لــة بارودؤخــي هاوشــَيوةي ئــاوارة كــوردة عَيراقييةكانــي 
ــاآل، داوا  ــةرى ب ــري نوَين ــةش، لةب ــي ئةم ــة لةبةرضاوطرتن ــةوة و ب ــدا بينوةت ئَيران
لــة حكومةتــي شانشــيني يةكطرتــوو دةكــةم كــة لــة نيشــتةجَيكردني ئةوانــةدا كــة 

ــن. ــدةر ب ــةوة يارمةتي ماونةت

وةزيري كاروباري دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز
سةرثةرشــتيارى شانشــيني يةكطرتــوو لــة نوســينطةي نةتــةوة يةكطرتــووةكان 

و رَيكخــراوة نَيودةوَلةتييةكانــي ديكــة لــة جنَيــف
39-37، رو دو ظَيرمؤنت       

           1202 جنَيف
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تايبةت
ذمارة 245/3

مستةر ضةرض )بةشى هةواَل دةبليو 21(

راثؤرتى رؤذنامةكان لةسةر كورد:
ــةوةى  ــى ئ ــك باس ــد جارَي ــة ضةن ــرى عَيراق ــة وةزي ــوب ك ــام مةحب 1. عيس
لةطةَلــدا كرديــن كــة وةكــو حةزَيكــى طشــتييان رؤذنامةكانــى بةريتانيــا ئامــاذةى 
بــة كــورد دةكــةن، بــؤ نمونــة تايمــز و فانيةنشــيةَل تايمــز و طارديــان، كــة تيايانــدا 
ــةكان لةبــارةى كــوردةوة بــاَلو دةكرَينــةوة كــة زياتــر ثشــت بــة زانياريــى  هةواَل

ــةوة وةرى بطــرن. ــةى عَيراق ــة باَليؤزخان ــا ل كــوردةكان دةبةســتن هةت
2. دوا نمونــة كــة ئامــاذةى ثــَى دا هةوَلــى كوشــتنةكةى ئــةم دوايىيــةى 
د. وانلــى بــوو لــة جنَيــف. باَليؤزخانةكــة بــة تايمــزى راطةيانــدووة:  ئــةو 
بةياننامةيــةى كــة لةاليــةن كؤميتــةى ثةيوةندييةكانــى دةرةوةى  )ثــدك(ةوة 
باَلوكراوةتــةوة هةَلــةى راســتةقينةى تَىدايــة، بــةاَلم تايمــز هيــض هةنطاوَيكــى بــؤ 
راســتكردنةوةى راثؤرتةكةيــان نةنــاوة. بــؤ نمونــة، باَليؤزخانةكــةى ثَيــى طوتــون: 
ــةرى  ــو بةِرَيوةب ــف بةَلك ــة جنَي ــة ل ــراق نىي ــى كونســوَلى عَي ــة ماجــب ئةلتكريت ك
طشــتيى ثةيوةندييــة طشــتييةكانى وةزارةتــى كاروبــارى دةرةوةيــة لــة بةغــدا )لــةم 
رووةوة، بةرَيكــةوت ناوبــراو وةكــوو ميوانــى فةِرمــى دةوَلةتــى بةريتانيــاى مةزنة 

ــردووة(. ــاى ك ــةردانى بةريتاني ــالم س ــى ئيس ــتيظاَلى جيهان ــؤ فيس ــة ب ك
ــةو كةســانةى كــة  ــةر ب ــن بةرامب ــةكان زؤر كــراوة ني ــةوة عَيراقيي 3. بةدَلنيايي
دةيانةوَيــت زانياريــى ثلةبةنــدى نةكــراو لةبــارةى رووداوة ناوخؤييةكانــةوة 
لةطــةَل  راســتةوخؤ  ثةيوةنــدى  لَيــرة  كــة  هانــدراون  بــةاَلم  باَلوبكةنــةوة. 
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رؤذنامةكانــدا و لةطــةَل ئةنــدام ثةرلةمــان و كةســايةتيية خــاوةن دةســةاَلتةكاندا 
دروســت بكــةن، ئةمــةش وةك هةوَلَيكــة بــؤ طةياندنــى بؤضوونةكانيــان و دةبَيــت 
ــة  ــةر ل ــة، ئةط ــؤ نمون ــت. ب ــَى دةطيرَي ــان ل ــى طوَىي ــة باش ــةوةى ب ــبن ل دَلنياش
مةســةلةى كــورددا، ئةطــةر هَيَلــى ثــدك بــةردةوام زانيــارى بــدات بةبــَى ئــةوةى 
بؤضونةكانــى عَيراقييــةكان دةرببِردَيــن، ئــةوا ئةوةنــدةى ديكــة ســارد دةبنــةوة و، 
هةروةهــا ثاســاوى ئةوةيــان دةداتــَى كــة بةشــَيوةيةكى نادادثةروةرانــة مامةَلةيــان 

ــت. ــدا دةكرَي لةطةَل
ــة  ــةوةى بضيت ــَى ئ ــت، بةب ــَى دةكرَي ــت ث ــض كارَيك ــا هي ــم ئاي ــت بزان 4. دةمةوَي
ــدوارد مؤتايمــةر و جــؤن كاس و ئةوانــى  وردةكارى بابةتةكانــةوة، كــة هانــى “ئَي
ــةرنجَيكى  ــتيارةكاندا س ــة هةس ــكردنى بابةت ــى باس ــو لةكات ــت تاوةك ــة” بدةي ديك
زياتــر بــة بؤضونةكانــى حكومةتــى عَيراقيــى بــدةن. ئايــا ئــةم كارة لةســةر ئاســتى 
ــة  ــةى ك ــةو بنةماي ــةر ئ ــة لةس ــت، وات ــام دةدرَي ــيى ئةنج ــةك سياس ــةيى ن ثيش

ــن؟ ــةر هةواَل ــش ه ــى عَيراقي ــة فةِرمىيةكان بؤضون
ــؤ  ــم ب ــؤزى عَيراق ــةى باَلي ــراوةدا، نامةك ــةم نوس ــى ئ ــى ئامادةكردن 5. لةكات
ســةندةى تايمــز بةرضــاو كــةوت كــة لــة 24ى تشــرينى يةكةمــدا باَلوكراوةتــةوة 
)هاوثَيضــة(. ئةمــة هةســتياريى عَيراقييــةكان نيشــان دةدات، بــةاَلم بــة دَلنياييــةوة 
داوايةكــى زيــاد لــة ثَيويســتة كــة ضــاوةِروان بــكات هةمــوو جارَيــك كــة هةواَلَيكــى 
ــة  ــَيت و رةنطيش ــةك بنوس ــؤى نامةي ــؤز خ ــةوا باَلي ــةوة ئ ــة باَلوببَيت ــةك اليةن ي
هةمــوو جارَيــك ئةنــدام ثةرلةمانَيكــى دةســت نةكةوَيــت كــة ثشــتيوانى لــَى بــكات.

           ئاى. مةككَلؤنى
بةشى خؤرهةاَلتى ناوةِراست

233571  دةبليو 92        
28ى تشرينى يةكةمى 1976
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نهَينى
233  3982

بةِرَيز  ثى. وَيستماكؤت
تاران

5ى تشرينى دووةمى 1976

كوردان لة ئَيران
1. رؤذى 4ى تشــرينى دووةم مســتةر كَينيــت لــى، ســةرؤكى كؤمةَلطــةى 
هاوِرَييةتــى بةريتانــى/ كــوردى بانطــى كــردم )ئيــان مةككَلونــى لةبــةر نةخؤشــى 
ــوو  ــة بةنيازب ــن ك ــةو طةشــتةى بكةي ــةوةى قســة لةســةر ئ ــؤ ئ ــوو( ب ــةوَى نةب ل
لةنَيــوان 29ى تةمــووز تــا 8ى ئــاب بــؤ تــاران ئةنجامــى بــدات. ئــةو نوســخةيةك 
لــة راثؤرتةكــةى دةنَيرَيــت بــؤ ســَير ئانتؤنــى ثَيرســنز، بؤيــة مــن تاكة نوســخةكةى 

ــرم بــؤ ديــك طيدنــس. خــؤم لةطــةَل ئــةم نامةيــةدا دةنَي
2. مســتةر لــى ثَيــى طوتــم كــة زؤرَيــك لــة كــوردان لــة ئَيــران لــة ناهةمواريــى 
ــووة  ــان نةب ــون ياخــود كارَيكــى وةهاي ــكار ب ــان بَي ــوة. زؤربةي ــى دا بيني و قةلةقي
ــى  ــةاَلم ثَي ــراوة، ب ــَى رةوا نةبين ــتريان ث ــياو و باش ــوَينى ش ــى ش ــة دةرفةت ضونك
وابــووة كــة لــةرووى داراييــةوة كةموكــوِرى لــَى نةبينيون. لــة وةاَلمى ثرســيارَيكدا 
ــةم  ــةى ئ ــةدواى لَيبوردنةك ــك ل ــى زؤرى كوردَي ــاكات ِرَيذةيةك ــِروا ن ــى: ب طوت
ــووة  ــةكان نةب ــة زةمانةت ــان ب ــةوان متمانةي ــراق - ئ ــؤ عَي ــةوة ب ــةوة طةِرابن دوايي
ــة  ــوو ك ــدا كردب ــة ثةي ــةو عَيراقىيان ــةر ب ــان بةرامب ــى و بَيمتمانةيىي و ناِرةحةتي
نَيردرابــون قســةيان بــؤ بكــةن و لَييــان بثرســن: كــة ئايــا دةيانــةوَى لةكــوَى بذين.

3. ئــةو بــة تــةواوى بــؤى روون نةكردمــةوة كــة بؤضــى بانطــى كــردوم 
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ــةى  ــةو كوردان ــن كارى ئ ــوازة بتواني ــة هيواخ ــم: ك ــى طوت ــى ثَي ــة روون ــةاَلم ب ب
ئَيــران ئاســان بكةيــن كــة حةزيــان دةكــرد ئَيــران بةجــَى بهَيَلــن و بَينــة شانشــينى 
يةكطرتــوو. ئــةو دةيويســت نوســينطةكانمان وةزارةتــى ناوخــؤ بةكاربهَينــن كــة لة 
وةاَلمــى داواكاريــى كوردةكانــدا كةمَيــك بــَى باكــن. ئــةو طوتــى: كارمةندةكانمــان 
وةكــوو خةَلكانــى ئاســايى مامةَلةيــان لةطةَلــدا كردوويــن، نــةك وةكــوو ثةنابــةرى 

سياســيى.
4. مســتةر لــى زؤر لــة سياســةتى دةوَلةتــى بةريتانيــاى مــةزن بةئاطايــة 
لةبــارةى داواكارة كوردةكانــةوة و، منيــش طوتــم: ثَىناضَيــت ئــةو سياســةتة 
ــوو  ــة هةم ــود ل ــةت س ــةاَلتدارانى حكوم ــة دةس ــةوة دا ك ــاذةم ب ــت، ئام رابطيرَي
دةرفةتَيــك وةردةطــرن بــؤ ئــةوةى سةرزةنشــتمان بكــةن بةرامبــةر بــةوةى وةكــو 
ثشــتيوانى بةردةوامــى ئَيمــة لــة دؤزى كــورد نــاوزةدى دةكــةن. لةطــةَل ئةوةشــدا 
مســتةر لــى رايطةيانــد: دةبَيــت بةبــَى هيــض تةنطوضةَلةمةيــةك بتوانيــن ئــةوة بــؤ 
عَيراقييــةكان روون بكةينــةوة كــة تةنيــا لةبــةر هــؤكارى مرؤيــى نــةك سياســيى 
ــوودا  ــينى يةكطرت ــة شانش ــوردةكان ل ــةرة ك ــة ثةناب ــردووة ك ــان ك ــةوا حةزم ئ
نيشــتةجَى بكةيــن كــة ئةمــة لةطــةَل نةريتــة ليبراَليةكانــى بةريتانيــادا دةطونجَيــت.
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نهَينى
IOC )76( 126

ثةنابةران
نةتــةوة  بــااَلى  كؤميســيؤنى  كارطَيــِرى  ليذنــةى  27ـــةمين  كؤبونــةوةى 

ثةنابــةران كاروبــارى  بــؤ  يةكطرتــووةكان 
 

راثؤرتى وةفدى شانشينى يةكطرتوو
ــةَل  ــذ لةط ــة راوَي ــراوة ب ــةوة ئامادةك ــةن وةفدةك ــة لةالي ــة هاوثَيضةك راثؤرت
بةشــى نةتــةوة يةكطرتــووةكان لــة وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــز. هــةر 
تَيبينييــةك هةبــوو دةبَيــت بنَيردرَيــت بــؤ “مســتةر ثــَى مؤرطــن” لــة بةشــى نةتــةوة 

يةكطرتــووةكان، وةزارةتــى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلــز )تةلةفــون: 8631 - 233(.
هؤبةى بةَلطةنامةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان

وةزارةتى دةرةوة و كؤمؤنوَيَلز

243/548/8
)MED - W.92( مستةر مةككؤَلونى

سكااَلى UNHCR لةبرى كوردانى ثةنابةر لة ئَيران

1. نوســخةى نامةيةكــى UNHCR بــؤ وةزيــرى دةرةوة هاوثَيــض دةكــةم، كة داوا 
دةكات هةلــى نيشــتةجَيكردن بــؤ كوردانــى عَيــراق لة ئَيــران دةســتةبةر بكرَيت.
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تاوةكــو  ناوخــؤ  بــؤ وةزارةتــى  بنَيــرم  ئــةم ســكااَلية  دةكــةم  2. حــةز 
بةشــَيوةيةكى ئاســايى لةبةرضــاوى بطــرن، بــةاَلم ثَيــش ئــةم كارة، سوثاســى هــةر 

ــت. ــة هةتبَي ــةم ك ــةك دةك ــود تَيبينيي ــدوان ياخ لَي

            ثى. مؤرطن
بةشى نةتةوة يةكطرتووةكان

k. 152 ext 8631          
5ى تشرينى دووةمى 1976



ثاشكؤ

بةشَيك لة بةلَطةنامةكان
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