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شباری وەرگپ  

  

 فرمییکان شاڕۆڵ بۆ مژوو دتگۆڕێ، بگ کاتک باسی نووسینوەی

میدان، پاوپ  . لوانش ڕووداوەکانی سرنڕووداوەکان دەبین پاشوونی

وەک ناواخنی بگنام فرمییکان نینوە، بم ئمیان دەرووی بابتکی 

  لم کورت پشکییکدا جگی نابتوە. ،دیکمان لدەکاتوە

ی ببم کتئبن کی ردەست، لیرت گیبسن«ڕەتدا دکتۆرانامبریان ڕۆب«ـ، 

 ر ناوی  ٢٠١٣ی نیسانی ٣٠لژ ل»راق و سیاسمریکا، عتی دەرەوەی ئ

 Nigelنیگل ئاشتۆن «سرپرشتی پرۆفیسۆر  ب »١٩٧٥ -١٩٥٨جنگی سارد 

J.Ashton« ندەنل کان لسیاسیی شی  - سکوول بۆ ئابووری و زانستب

ەرگرتووە. پاشان پشکشکراوە و بوانامی دکتۆرای پو نودەوتی مژووی

 ک  ٢٠١٥لبکت تییچاپی کردووە. کردووی  

ی ئاماژەیج  داری کر ئاگپاشکۆکانی ندزیادکرنووس ) کیانیشخۆی ب ک

ئم ی بۆ یکیپشککورت ڕەزامندانیش )وەک سرچاوە بکارھناوە

وەرگ نووسیوە.ان  

ن مبست و ن پویست، تزی دکتۆرانامکی رەدا باسکردنی ناوەڕۆکی ل

   بم پشاندانی چند سرەداوک، گرنگن.

کم: نووسر خۆی ل دەستپکدا ئاماژەی ب پۆلنکردنی سرچاوەکان داوە. ی

و  )ەی ئمریکا، سی ئای ئیھرچی بگنام (ک ھی وەزارەتی دەرەو

لگڵ برپرسکانی وەزارەت و دەزگ ھواگرییکانی ( یتچاوپکوتنکانی

 کبی کتردەمو سمریکا و ئیسرائیلی ھی ئ١٩٧٥-١٩٥٨ئ(، رەکی  بس

  دەزان، و کتبکانیش ب سرچاوەی ئاسایی. 

ق و کوردستان دووەم: کتبک باسی قۆناغکی زۆر ھستیاری مژووی عرا

و  »عبدولکریم قاسم«ودەتاکی . ڕووخاندنی پاشایتی و کتدەکا
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دەستپکییوە تا ل شۆڕشی ئیلوول ھر  ،ئنجامگیری ئو ڕەوش ل الیک

ھرەسھنانی ل الیکی دیکوە. ھموو ئم باسانش ل ڕەھندی سیاستی 

تن دەوککانی ناوچرەییمز و کزا .زلھ م نوێ و زۆر لکان ھنیاریی

  قوون، ھم بگدار.

زۆری  ١٩٧٥تا  ١٩٥٨، مژووی عراق و کوردستانی نوان ب یئوەی ڕاست

ڕی مژوونووس و  ل و یخۆما گیلسر نووسراوە، بم زیاتر ل ڕوان

ی کار. ھرچی ئم کتبی ڕووبووە سیاستبازەکانی عراق و کوردەوە

ی، ئای ئ ی سیەزگدسیاستی دەرەوەی ئمریکا،  ڕوانینیدەرەوەیتی، 

 کب ھند شای ئران و دەزگی ساواکو  ائیل و دەزگی مۆسادئیسر

. ل بپزی ئم برھم ھر ئم بگوبندەش ھۆکاری ی قوووە.یوردەکار

گمی زلھز و دەوتانی  لسر خویادەب دەرھاوشتشدا شتگلک

 و ووەچ گمیکی نگریسیان لسر پستی کورد کرد ک ،دراوسی عراق

 ھیوای برژەوەندبینانچۆن  .چۆن بدوای برژەوەندییکانی خۆیاندا چوون

ت ووەکردڕزگاریخوازانی جوونوەی نتوەیکی بندەستی وەک کوردیان 

  ؟!سووتار

 ر بۆیم ھئ مرھژووبنگاندنی مسکی ناڕوونبۆ ھرەدە، بۆ ییری س

گرنگ  قوربانییکی بووین) مدە(ک بداخوە ئم ھرل گمی سیاست 

 2، بکو ل ژر تیشکی سرەداوەکانیدا، بۆ داھاتوو، داودۆز1بکرت سرشار

  بین!

 ل دووتوی کتبکدا نبووە. من ب کتب چوارپاشکۆی بۆ زیادکراوە ک ئم

بکین، بۆ دەباری باشبوو زپمان (دواتر نووسر) ھاوکارەکانمپرسوڕا لگڵ 

ش بمئندی ڕەوامان ھوبگ:بوو، چونک  

                                                           
  خای دەسپک سرشار: 1
: ئو کوەی ک دەچت سر داو و پوەناب. وات زیرەک، ئوەی ب ئاسانی ڕاوناکرێ و ب داودۆز 2

.داوەوە ناب  
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کورد، لبن  تایبت بری کیسنجر، ک ە: بندکی کتب قبکی یادەویکم

 ل دوابشی کتبکشدا، ھاوپچی یکم »تراژیدیای کورد«ناونیشانی 

  .رتئاماژەی بۆ دەکزۆرترین 

ەت ب باری سـ»تریتا پارسی«کتبکی : پاشکۆی دووەم نیوە بندکی دووەم

ی د، ل چند شونکرشا و کو ،ئیسرائیل ،پیوەندی ژربژری مۆساد

  .گیراوەبسرچاوە  کتبکشدا

سبارەت وتارک ب دوو بگنامی گرنگی دوو ئاژانی سی ئای ئی گ :سیم

ری  بففا بارزانی«سال مستیلوول دوای» مرکردەی شۆڕشی ئس 

  ۆ بکرێ. تا چارەسری نخۆشییکی ب ھرەسھنانکی بۆ ئمریکا

مسعوود «ی مامۆستا »گشتی ژیانم« ڕاگواست ل کتبی: دوو چوارەم

ککردنی دەزگ ھواگرییکانی دەوتانی دەستتدەربارەی چۆنتی » محمد

  .شستکانی سدەی ڕابردوودا سرەتای ە لزلھز

بکینوە، چونک خۆی دا جلم کتب »ڕاپۆرتکی پایک«مخابن نمانتوانی 

 خاسموەی شۆڕشی کورد، نکدانبۆ ل م ڕاپۆرتئ .دەب بم کتد ئقب

لالین لژنیکی لکۆینوەی  ١٩٧٦ھرەسھنانکی زۆر گرنگ، ل سای 

ئنجوومنی نونرانی ئمریکاوە دەرچووە، بدواداچونک بۆ ھۆکاری 

کراوە، ل ھندێ یدا. لم کتبشدا زۆر باسیھنانک و ڕۆی ئمریکا تشکست

ل بخت یار بت بکو  شوندا دژی برەنجامکانیشی وەستاوەتوە.

   دەرفتکی دیکدا بچینوە سری و بیخین بردەست خونران.

شسازی، ناوبناویش الینی و بۆ برچاوڕوونی، ەکانپراوزھرچی 

زمانی  ھرچی .راوندان، اوەڕوود دەربارەی ئو ردنوەیڕوونک

وەرگکانشیستا وەرمگی تا ئبانو کتم. لک بوێ شتدەم ، ،اون

ان بووە، زۆرترین کاتیشی لگرتووم، زۆرترین یئمیان سختترین

پرسوڕاوژیشم کردووە. نووسر لبر زۆری ڕووداوەکان و شیکردنوەکان، 

ڕی خابندی  ناوە، ل زۆر شون لچ و ئکادیمیانی بکارھ زمانکی زۆر
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 .بی ئاسان نکانکی وەھای کردووە وەرگوە، کارئاماژەدارەکان و نیشان

ب دەستپاکی وەریبگم و پیامی دووالینی ناوەڕۆک  منیش ھومداوە زۆر

انی خۆموە، سینی بگینم بر چاوی خونر. بڕای خاکڕایوو شوەی نو

سیاستی  ندکاری مژوو وژەر، خوۆکردووە، خونر، تکارکی وەھام 

ب ئاسانی و ب دوودی دەستی بۆ ببا و بگ و الپڕەکانی نو اندەوتی نو

 وە. بۆیتنوە بھکردنئاماژەپ وەی خۆیدا بینکۆنووسین و ل ل کبکت

قادر «ی کی ئدەبی، ڕۆمانکی وەک ھوازە ل کتبکی دیائم وەرگانم جی

بدولتر و  »عندێ قووھ ،وەیر ئنخو تکاشم ل .نموون ژتر بپشوودر

نجکیش مایی سوپاس رس ئم وەرگیانم بخونتوە. ھبت ھر تبینی و

  و پزانین، چونک بۆ کاری داھاتوو، بۆ چاپی داھاتوو دەبت برچاوڕوونی.

م نیی، بکو دەستیک یاککسیئم وەرگانم کاری ت !مب ماوەتوە

ئوان نبوای،  وردپویو  پشوودرژیجوامر لگم ماندووبوون، ئگر 

  بگومان کتبک بم جۆرەی لندەھات.

ی »چاالک محمد«ئم کتب لگڵ کاک  خوندنوە و وەرگانیچیرۆکی 

ئوەبوو ل  .درکپیلسر ئینترنت، دەست »ھوانامی کتب«ھسوڕنری 

پی ب  ئم کتبدانیکی کۆتایی ئیلوولی پار کورتنامیکی بۆ ناردم لگڵ 

" دوای !بۆ وەرگان نایاب سیری بک، کتبکی: "و. نووسیبوفدی ئی

دی نووسرم نڕەزامئیدی منیش  !وڕاست بوادەوە خوندنوە، قسکی بزی

  و ئمی لدەرچوو. وازم ل کارەکانی دیک ھناو  وەرگرت

وسی وەرگانکمدا چوونتوە، وئم بڕزانی خوارەوەش بسر دەستن

 کردب، بکو تبینی زۆر وەنب ھر ھیان بۆ ڕاستکردبموە و بژاریان

کان پگوتووم. گرانبھاشیان سبارەت ب شیکردنوەی ھندێ ل ڕووداوە

 موە و تواوینیانداوم سارد نبوبوون و شلبوون ھاوھروەھا ل کاتی ماند

بجار لنوان خۆماندا تاوتوی ناوەڕۆککیشمان کردووە. ئیدی جاربکم. 

  وەک گوتم کارەکم ب ھاوکاری ئوان تواوکرد.
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شخ «: بسنوورنپزانینینی  و ھریک لو برا خۆشویستانم مایی ڕز

بارام «، »درحاجی خ حیدەری«، »حمد شالنیملوقمان «، »شماڵ گزنیی

د. کامران «، »د. محمد عبدول کاکسوور«، »ئحمد باوەڕ«، »سوبحی

یزبندی ناوەکان بگورەی بدوای یکداھاتنی ڕ. »کاروان عارف«و  »منتک

  وەنوەکان.وپداچ

سعاتچیی، ئوستادیان جی  حمئرکی نخشاندنی برگیش کاری کاک 

 ین!نپزا

گئ تبشھیالنی«تی ر پامیل خر جوا » کنئ ،بوایریشم نھاوس

کارەکم ئاستنگ دەبوو. جاربجاریش لسر واتای ھندێ ل دەستواژەکان 

ڵ کاکگرم!»ڕا« لکی گی کوڕ دەبووە مشتوم  

ئارام ئارام دودەروون لم  ک ،کوردیزمان خونریدەمنتوە  ینجائ

و ئومت بدا بگمرھنادیارەی ب و گۆشکی نوێ ئتروسکای دەی ب

  ن ببتوە.مژوومان ڕۆش

  

  ش.ح.خ

  ھولر

  ٢٠١٩شوباتی ١٨
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ر بۆکورتکی نووسشم  پئ انوەرگ  

  

سیاستی دەرەوەی ئمریکا، عراق، کوردەکان و « انییشبناونکتۆرانامکم د

ئمریکای  سیاستی دەرەوەی ی مژوویانیچاودریکردنک ،»جنگی سارد

و  ١٩٥٨نبر ب عراق و کورد ل نوان شۆڕشی عراق ل تمموزی برا

بگنامی  ل سوودم بۆ ئم کارە. ١٩٧٥کۆتایی جنگی کورد ل ئازاری 

وتن، ڕاپۆرتکنی، دیدار و چاوپکان ونھییواکی  ھیشیکارییئاگایان 

 ەرکیش ل مژوویۆژک تەو .وەرگرتووە ،بوارەدا ملئزموونکانی پشینم 

سیاستی دەرەوەی ئمریکا سبارەت ب عراق، ویستووم ل کاریگریی 

عراق بکۆموە، بم ک ل  - ئمریکا یکانیلسر پیوەندی جنگی سارد

تۆماری ئرشیفیم کۆیوە، ئوە ڕوون و ئاشکرا بوو، ک کورد ل چقی 

مژووی کوردان  کارە ، ئمشاسرنج بازنی مژووەکدا وەستابوو. ئوەی

 ڕوانیویانتنیی، بکو لکدانوەی، ئاخۆ چۆن سیاستداڕژەرانی ئمریکا 

 ۆسی بیاردانیانپرلسر چۆن ئو ڕامانیان باندۆری  ڕووداوەکان و

لھمان کاتیشدا، تزەک پردە لسر وردەکاری نوێ ھدەداتوە  ھبووە.

بارەت بتی سکارھ چۆننبالی نانی کورد ل  رانی، ئیسرائیلی ورکردە ئس

  . دائامانجکانی خۆیان ل جنگی سارد و بۆ برژەوەندیئمریکییکان 

ری کورد لنیشتنی خوگریکا تمتی ئو  سیاسرەنووسسازەی چا ماوەل

یان و پوەکتژووی نندنیرەسم ۆمھیئ ، میوای منل  انوەرگ

  .وردییک

  

  بریان ڕۆبرت گیبسن

 

  ٢٠١٩ی ئازاری ١٥

  ھاوای -لولوۆھۆن
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  دەستپك

  

ئنجوومنی  و ل میانی کۆبوونوەیکی ل سرنجکی دەرکپکراویدا 

 ١٩٥٩ کانوونی دووەمیرتووەکانی ئمریکا ل ت یکگو ینیشتمانی ئاسایشی

ک  ،وەکردوی ی وەزیری دەرەوە تبینی ئوە»جۆن فۆرستر دەلس«، دا

باری ئاۆزی  رداوەتوەوە" دەستیپشچاوی ناکییئمریکا "ب کاریگر

 دا،١٩٧٦ئینجا نزیکی دوو دەی دواتر و ل  ١سیاستی ناوەخۆی عراق.

 ھر خۆشی ، ک»ھنری کیسنجر«دەرەوە،  وەزیرکی دیکی کاروباری

وەی وونکۆب وبوو، ل» جیرالد فۆرد«ئاسایشی نتوەیی سرۆک  ڕاوژکاری

 یدا کردی»سعدون حمادی«وەزیری دەرەوەی عراق،  لگڵ ل بغدا

پیامنری » دانیل سکۆر«یک دوو ھفت پشتر،  . ھر تنیائاسوودەبوونا

 کی زۆر نھنی ئۆپراسیۆنییوردەکاری ردەی لسر، پCBSئاژانسی ھوای 

دەزگ(یسی ئای ئ) مریکیگریی ئواککردنبۆ کۆم ی ھتی یمایکوردی  ک

 »حمادی«کیش کات ٢ھدابووەوە. دا ١٩٧٥و  ١٩٧٢ سانی عراق ل نوان

حاشای ل  ھرچندە کیسنجرکرد،  یردنی زانیارییکانپرسیاری دزەپک

بم ، د کردستوخۆی وت یکگرتووەکان بۆ کورپشتگیری ڕا

عراق،  دەکانیبۆ کورئران نبووە  شتگیریئو "دژ"ی پڕوونیشکردەوە، 

دوای  پاشکۆی سۆڤیت." ]عراق ببووەو "پیوابوو [کاتدا ئ چونک لو

 ئمریکا، چیدی تکی کردەیکی نھنی ناببوەی » حمادی«دنیاکردنوەی 

ل ر ڕوونیکردەوە، "دژی عستاراق، کیسنجئ مکی زۆر  ئیشتنگت

ل  ئمریکااندەدا، ک چۆن یشن ئوە شئم کتب ٣{بۆ عراق} ھی". مانباشتر

کی چاودیریکردنر ١٩٥٩ - ١٩٥٨ڕووداوەکانی  ساویلکانبو  ەو جوو

 شمئ ،دا ١٩٧٥ - ١٩٧٢ی ەاق ڕۆیشت ل ماوردژ ب ع تکانکی ڕاستوخۆ

ی ڕ لیرنامت بتایب  راق.  پشتگیریکردنیبیاخیبووانی کوردی ع

ماوەی دوو دەیی  ل ب:ودەچ ڕوون  مریکابزونری ئو وەرچرخانی ئ

یاریکرکی گرنگ ل ڕوانگی مودای  بتسرھدانی شۆڕشک، عراق بوو
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 ستانوە لبۆ وە جنگی ساردی ئمریکا جیھانیی و ناوخۆیی ل ستراتیژی

  ٤سۆڤیتدا. یبرانبر یکتی

یوگرنگ و ڕۆای ئ  تی ناوەڕاستداڕۆژھ راق لنعج ددا گی سارل

تواوی سرنجی بیارداڕژەرانی  ل یک دوو بۆندا ب کچی تنیا ،گای

 ئاخر. وەسیاستی دەرەکی ئمریکا لو دوو دەیی دواییدا بۆ خۆی ڕاکشا

بۆ نزیکی پنجا ساڵ خرابووە سر  دەرەوەی ئمریکا سیاستی کیتیش

ڤتنام، کوبا،  ۆریا،وەک ک یالوەکییکان دەوت ھرچییکتیی سۆڤیت، 

 ،نتی دیکدا، ھر ئوەندە گرنگ بوولگڵ زۆر دەو ئفغانستان و عراق

سیاستی  . ھر لبرئوەش،بوون چند میدانی شڕی سارد تائاخۆ 

شڕی ساردا و ب سروشتی خۆی  ل میانی یکگرتووەکان تو یەدەرەو

 ئمش چ - ن بوووەکاھدراھڕەش سر بدەنگوەچوونی کارلککر و

 دەرەنجامیش سیاستی ئمریکا ل برانبر . ب- خیاکردە بووب ڕاستی و چ

. بڕوەبرا سۆڤیتوەبۆ گف و ھڕەشکانی  وەائمریک ل ڕوانگی داعراق

ئم کتبش ھ بژر ئو کاردانوە سروشتییانی سیاستی دەرەوەی 

، لکاتکدا سیاستکانی ئمریکا ل ارددانگی سدەھن ل میانی جئمریکا 

.ننگدەسراقیشدا ھر عمبھ  

 فرەوان دەمتقیکی وەک لکۆینوەیکی شڕی سارد، ئم کتب دەرخری

» ئۆد ئارن ویستاد«. دال جیھانی سزلھزەکان  ردانیوەتتسب دە سبارەت

ل برە کتڕی سار ھی خۆی "شخدارەکرئ بال"دادی گلۆبایسوە لژدە، ڕ

ی و ل میانی شڕ میل جیھانی س و سۆڤیت وەردانی ئمریکاتک دەست

ش ئمۆ ی لسر پیوەندیی نودەوتییکانیسارددا، کاریگرییکی ناجگیر

 دوای دەوتکانی وەردان ل کاروباریتلکوتکانی دەست ٥پیداکردووە.

 ڕەوشی عراق کاریگر نبوون. ئم کتب بقد ھیچیانکۆلۆنیالییدا،  پۆست)(

ل  عراق –ردانی ل ەوتو دەست –گڵ ژووی پیوەندییکانی ئمریکا لم

 خۆییو پشوی ناو سردەمی نودەوتی ،دا ١٩٧٥ - ١٩٥٨ماوەی نوان 

نکاردەھ(نیشتمانی) ب، ک ی لڕ مریکییقورتاندنی ئھوە خۆتکان
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پابندە دا، ئم کتب »وستاد«لکدانوەکانی  کی لگڵوڕھاپناو وە. لپیدابو

  وەردان.تب پناسی ئو بۆ شڕی سارد، جیھانی سیم و دەست

ک و ماوەیڕی سارد" واتای ئیناکۆک "ش وان گلۆبان ی ل

سۆڤیتدا بای بسر  یوت یکگرتووەکانی ئمریکا و یکتی

ی ، نخاسم ئو ماوە گرژەشابووییدا ککاروباری دەرەک

 وت . "جیھانی سیم"یش واتای١٩٩١و  ١٩٤٥نوان 

کۆلینکراوەکانی پوو دەداشکۆلۆنیکراوەکان و نیمچ،  ک

ا، ئاسیا و ئمریکای التین [و وون کیشوەرەکانی ئفریقکوتب

ڕۆژھڕووی ئابووری یان ھ ل موونیژتی ناوەڕاست] ک 

دەستی ئورووپییکاندا بوون (یان پان  لژریاسییوە س

ئورووپی ب ئمریکایی و ڕووسکانیشوە)... 

واتای ھر ھاوئاھنگی و کارڕاییکی  وەردان"یشت"دەست

نیک دەگتدەو، ن اسڕئا کالی ی لکسیاسیی ت

 ٦ب.دیارکرادەوتکی دیکوە 

ب ،ناسانم پرچاوگرتنی ئبم لئ و دەقدەدە ئ ستەردەخا، کوەردانی ت

ی سارددا گرمی شڕل -  تکی جیھانی سیمدەو –ئمریکا ل عراق 

و بردەوام  سیاسی وتک ناجگیربوونی باری ئابووری و مایی بووە

  رەوەرییکان.کو وی وەسندنی پشپر

بم کتکانی  ئڕەشف و ھگ ک لتی دەرەو –ژمارەیسیاسمریکاەی ئ، 

ی ستراتیژی شڕی سارد، شڕی سارد ل ڕۆژھتی ناوەڕاست، شڕی سارد

 ب - ، کۆمۆنیزم و پرسی کوردتینالیزمی عرەب، بعسوعرەب، ناسی

ۆیی دەچن. ئم ڕی و دەسخان، ناپاکپیالنگبرژەوەندییکان،  تانوپۆی

ھاتبن  ،»تناشنو« کگرتووەکان لی وت کاربدەستانی دەدا، ھر کاتکنیشان

و بر ئسغدا ،وایب ک گکانی لیوەندییپ ش ۆسکۆدام ڵلرەو پوە ب

ییان ناوە، بزۆریش ھنگاوی دژە دەستۆیشتنی سۆڤیت ، ئوا ئوانچووە

ت بووە. س حاپیوەستوەردانکی شاراوە تب دەست ھنگاوانوابووە ئم 
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 »ئایزنھاوەر« ئیدارەیتی کاو ئ ١٩٥٩ - ١٩٥٨) ل ١ن ھداوە: (سریا

یک ڕگ تاتککردبوو،  »رجمال عبدولناس« ەستی لگڵ سرۆکی میسرد

ق ل عرا نوەک ،، ک بربرست لبردەم کۆمۆنیستکان دابنندۆزنوەب

نەوبرمانختی فر تم کردەوسخۆگرتنیەایی، ئل ش بئ یرەی کگو ئ 

ب زۆرەمل لسر تخت الببن؛  »قاسمریم ولکبدع«ی عراق سروەزیر

)٢ دی« ئیدارەی دا ١٩٦٢) لنی کرد،  »کسی ئای ئ رمانی بفگک بۆ ڕی

 ات، کھای ئوە ئمش دوابدوبدۆزتوە،  »قاسم« الدانیلسر تخت 

ک ھی  ،کۆمپانیایکی نوت کرد دەستی ب خۆمایکردنی ئیمتیازی »قاسم«

مریکییگکان بوئڵ (و؛ لنی ) ٣و١٩٧٥ - ١٩٧٢قۆناغی سای  ، ئکات

ڕژمی  تا کرد یکورد وانیب پارە و چک پشتگیری یاخیبو »نیکسن« ئیدارەی

حکوومت  لگڵ کانکۆمۆنیست وەیگشبگرێ لڕ بکا وشۆق  راقع

لگڵ  دۆستایتی و ھاوکاری پیمانکی ئمش دوای ئوەی عراق ،ڕکبکون

 یکگرتووەکان لو وت یتدا بست. ھرچندە ئوکاتۆڤیتیی سیک

 ب ڕەچاوکردنی، ئوا ببوو می عراق دژەکۆمۆنیستک ڕژ ،بوایدا بوو

ت دەس ل ی ڕژم بکا وپشتگیر نا ئوەی ڕوانینی ھاوپیمانکانی، ھنگاوی

 دا ١٩٦٣ یشوبات) دوای ئوەی ل ١( كشن:. لرەدا دوو نموون بابیھتوە

حیزبی  پشتگیری خۆی بۆ »کندی« ئیدارەیلسر تخت الدرا،  »قاسم«

کمکدا ڕژکات ی، لعس دەربڵ یاخیبووە کوردەکان  بگکیلڕش ل 

وە پشتگیری یکتیی سۆڤیت الین ل ش لو گۆشنیگاوە، ئوانیڕنداندا بوود

 ئیدارەیکاندا، ١٩٦٠استیل ناوەڕ )٢دەکران؛ نموونی دووەمیشیان (

نالیست وڕژمکانی ناسی ستیانیینۆپشتگیری دژەکۆم، »جۆنسۆن«

ی برای کرد، لکاتکدا »عبدولرەحمان«و  »فعبدولسالم عار« عرەبکانی

، ھویان دەدا بیانوخنن. لو ھموو بارەدا ئیسرائیلو  نبریتانیا، ئرا

 یچاودری دەرککردن ب یابنم لسر قل عرا وەردانی ئمریکاتدەست

الینگری  پشتگیریکردنی ئگر و توانستکانی دەستۆیشتنی سۆڤیت، لسر

ھاوپیمانی ڕۆژئاوا و لسر بنمای کمکردنوەی کاریگری دوژمنکانوە 

ی ڕستراتیژی ش کردنیفرەوانلکكشانوەی لۆژیکی بر ڕۆنرابوو. ئمش

  سارد بوو.
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انی" تکنداوی ب "دەریاچیکی بری ،ی ئمریکاووەکانیکگرت وتنریتئاسا 

 ٧ھر پشت ب بریتانیاوە ببست. دەبینی و واشی پباش بوو پاراستنکشی

گرژی نوان واشنتن و مۆسکۆ جیھان،  جنگی دووەمیھرچندە دوابدوای 

 ڕۆیک  ،لوە تبگن نخریکبوو و سۆڤیت ئمریکا بوو، ھریک ل توندتر

سر ل  ڕۆی خۆی ،بۆ گیشتن ب نوتی کنداو ەنووسسازانارچ

، دا١٩٤٥ھاندا دەگێ. ل سرەتای ڕووداوەکانی جنگی سھمی جی

مریکا ڕایانبژەرانی ئیارداڕ خشتوابوو، ننداو  ی سۆڤیبۆ کشھاتپ ،

ن یاییارک پگیکی ھزی دە ،ل ئرانییکان کرد لو کاتی داوایان ئمش

نی دەستیان ب کۆمککرد شکاتي ئوھر  لسر گرووی ھورمز بدەن و

ب  ان و کوردستان کرد، کجڕاوە ساواکی ئازربایکۆمارە ھگ ھردوو

بھمان شوەش  ٨ببنوە و سربخۆ بن. نل ئرا ڕاندەگدوای ئوەدا 

رەنجام ،ب ئو بووەەوە گیش١٩٤٦ل  ئمریکا لکۆینوەیکی سربازییانی

دەستدانی کرەبستانی سعوودی لراق و عوتی عرچاوەی داھاتی نس ،

 "نوت "جنگکی قاتیبوونی بکاو ھاوپیمانکانی ناچار ئمریکا کارکی وادەکا

 ٩.پچوانکشی ھر ڕاست بوو ، ھروەھانبکۆڤیت برپادژی یکتیی س

کا برگریکردن بوو ل ئمریانی مھر ئمش ئوەی دەگیاند، ک ستراتیژی

 تسرچاوەی داھا سۆڤیت دەست بسر ب لوەیتا ڕگرکنداو، 

تدارە دەس ،بکاتوەناوچکدا بگرێ و ئوەش دنیا نوتییکانی

بۆ  ١٠لسر دەست بمننوە. ،ک سر ب ڕۆژئاوان ،اوچکستمکارەکانی ن

 بردنیشسپۆنسری برەوپوەکان ، وت یکگرتوئامانجشگیشتن بم 

 ،ئو شت بوو ھزدانبری مبست لی ،کردرمایتی ھبرگری  سیستمکی

د« کنابوو»سەلکانی "  ی وەزیری دەرەوە ناوی لتژ (تیروی تو(

ستی اکھاتبوون. ل ناوەڕتورکیا پ ر"، ک ل ئران، عراق، پاکستان وباکوو

ک  ،دروستکردیان لنو خۆیاندا یئاسایش یکیمانپیھاو ئم گرووپ کانداپنجا

تختی  ئم لکۆینوە دەریدەخا، چۆن ڕووخاندنی ١١ب پیمانی بغدا ناسرا.

ستراتیژی شڕی  ،دا ١٩٥٨ل  ایتی ھاشمییکانی الینگری ڕۆژئاواپاش

ناوچی کنداودا سراوبن کرد، جگی دەستۆیشتنی  ساردی ل

تیی یك ئمریکا لگڵ مایی ئوەی ڕاستوخۆ و بووەرتوە بریتانییکانی گ
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ئاخۆ ڕژمی نوێ ل بغدا چ ئاراستیک  ،سۆڤیت بکوت كبک بۆ ئوەی

  گرێ.بوەر

کبک ی خایاند  ١٧کمی جیاواز،چوار  –سانج ڕژژمار  کودەتا، پی بوھ

 -  وتوەی لکشڕی درژخاینی کورد سای ١٤پیالنگی سرنگرتوو و 

حسن  ئحمد«سرکردایتی  حیزبی بعس ب ئم ھمووی بر لوەی

تواوی عراق  ب دا ١٩٧٥ل سای  »دام حوسنس«و  »ئلبکر

راق لو ع – ئمریکایوەندییکانی ل ھسنگاندنی پ ١٢بکن.ۆتکۆن

ل  یکای ئمرک ھزی پانری سیاست ،و ئاشکرا بوو وونڕسردەمدا، ئوە 

شڕی  نی ستراتیژیفرەواییانی بربنما پیەوکردنیبرانبر عراقدا، 

 ی لۆکالی پرەستندا. بلسر ئاستی سیاست ساردی ئمریکا بوو

توژمی نوتی  نیک ل ھقوو ،دااتای ئوەی دەژەی تایبت، ئم ودەستوا

کدا لکات م بن، لخاترج کناوچ خشی ھاوکارڕربازیندی بی سان ،

بۆ لباربردنی  ککانی ھرمتگیری پرەسندنکانی ھاوپیمانئابووری و پش

  .نی سۆڤیت لکاردابوونتدەستۆیش

ل برانبر عراق و کنداودا  تیی سۆڤیتیشبکردەوە ستراتیژییکی یك

 انی کردووە،ینشدەست» گالیا گۆالن«پچوانی ئمریکا بوو. ھروەک 

سنوورەکانی  ک ،بو ڕاستییی گردراوبوو ،ل عراق سۆڤیت یەوەند"برژ

اوابوون، وەک ی الینگری ڕۆژئوت سر ژمارەیک لو دەوتانعراق دەک

وەیت، تورکیا و ئران، ئم دوو دەوتانی ی، کعوودئوردن، عرەبستانی س

، ڕۆی پنجاکانل  ١٣."ھاوسنوور بوون سۆڤیتدا یدواییش لگڵ خودی یکتی

وپیمانی پیماننامی بغدای اھ چقی بازنییانی عراق ل سیستمی

زانینی عراق ل شڕی بگرنگ سۆڤییتییدا، تنیا ڕوانگی سۆڤیتی بۆدژە

 یک دەبینرا. ھرچندە. بکورتی عراق وەک ھڕەشکردوترسارددا پت

یمانی بغدا پ ڵگەی لکاو لنائو لیکترازان و دا ١٩٥٨اق ل رڕشی عۆش

 ی ج ڕوویدا، دا ١٩٥٩لشھاوکكواوکاری ستراتیژی ییتییاکاری و ت 

 سۆڤیتی بۆ ناوچی کنداو وەرچرخاند. ل ئنجامیشدا، مبستی سرەکی
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ستکان و ھفتاکانی سدەی ڕابردوو، ئوەبوو شل عراق ل ماوەی  ۆسکۆم

وەری ڕۆ داغبت یان ئاوا ژلدوورمرئکی یکا بشک بگرێ. ل

بکا پیدا چکپدان کییپیوەندی سۆڤیت بدوای ئوەدا گڕا، سربازیانشدا،

بند ب. ل  چکوە ب سۆڤیتوەدابینکردنی لبارەی  ،تا وا ل عراق بکا

ڕککوتننامی  زنجیرەیک سۆڤییت و عراق ا،شدـی ١٩٧٥و  ١٩٥٨نوانی 

» گۆالن«ملیۆنان دۆالر بوون. ھر وەک  ک بایی ،ۆرکردییان مگرنگی سرباز

ڕۆی تایبتی عراقیان ل ناوچی کنداودا دەبینی،  تبینیکردووە، "سۆڤییت

وەی یارمش بۆ ئمی خۆیی مۆسکۆ بدا تا تئپوە." جبکات و بنکان١٤ل 

 ک ،انڤیت ل شستکسۆ الوەکی بوو ل سیاستی ووەرگانکیڕ ئمش

بری  ئمریکا ل ی ناوەکییژردەریا ھزی چکداری وبوونوەیابدوای بدو

ڕۆژھشکری  ١٥دەریای سپی ناوەڕاست و ئۆقیانووسی ھیندیدا ھات. تیل

 کنداو رەو باشوور، برەو عراق وكشان ببۆ سۆڤیتیش پۆژەی خۆی 

مافی کرد  مۆسکۆ ل ب، ئم وای فرەوان خۆی بینیوداست موییدە ھبوو،

بوو  »ئوم قسر«ک  ی لسر کنداوییاتاک بنکی دەر ئاسایشپارزی

 دا ١٩٧٢ی نیسانل  شدۆستایتی و ھاوکاری بگرێ، ڕککوتننامیلئستۆ

نوتی عراقیش خۆشکردبوو، ھانی  ل مرخی خۆی بدوادا ھات. سۆڤیت

کان واییژئاڕۆ یینوت کۆمپانیا تا ا،ی عراقی دەدتووەکڕژم سرکو

،ر بۆ نموونیبکا. ھخۆما ع یکردنی اق دوایرکاتوتی  خۆماکۆمپانیای ن

بووە  مۆسکۆ ،تووشی ئابووق بوو دا ١٩٧٢) ل حوزەیرانی IPCعراق (

 راقی گرت ل پرەپدانی برھمیعتی شو پ ی نوتی عراقەبازاڕی جگرەو

ئو ھنگاوان،  رتنی ھموورچاوگب لب ١٦.داکگکانی نوت ل باشوور

وە کبدوای شۆڕشراق ک دواعتی نزیکبوونوە ل سیاس مۆسکۆ پیوابوو

ن. ووبت مایی بالڕدابردب دەکرێ ئم ھات، سرکوتوو بووە؛ ھرچندە

 و ھرگیز ئایدۆلۆژیکی دگیر کۆمۆنیزمی سۆڤیتییان و شوەی شق ئاخر

بووە لش ناکرنجراق سروعم، ھغداەھا ڕژتدارەکانی بدەس زۆر  ش

  برژەوەندی خۆیان بکاردەھنا. ۆزلھزەکانی شڕی ساردییان ب نیالملم جار
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ی  - مژوویاندەمتقی  پرەسندنی دیرۆکییان  - یمژووناسی

 ل میانی شڕی سارددا ھشتا ھر ساوای. عراق - ئمریکا پیوەندییکانی

 وتی خستۆت سر پیوەندیکانی نیا یک کتب تیشکۆش، تتا ئم

ئرێ «ناوی   بـ»پیتر ھانس«عراق ئویش کتبکی:  - نیکگرتووەکا

مریکا و عراق ل شڕی وت یکگرتووەکانی ئ »ئرککان تواوکران؟

 یگنام سرەکیی بردەستانب زۆریش پشتی بو ب ١٧.یکمی جیھانییوە

کان بستووە، لکدانوەکانی یکگرتووە وتکاروباری دەرەوەی  رەتیوەزا

وونی رچمبستی "نامی دە عراق ب - ئمریکا بۆ پیوەندییکانی »ھان«

ک  ،ڕووداوەکان بووە کلیلیزۆر  ڕازی کردنوەی میلی خوندکاران" و

 ندگوبدنی بینوەی ل پاپشتکرۆئوەشدا، ئم لک ڵبوون. لگشاراوە

ئمریکا "ل دوورەوە ت لوە دەکاتوە، ک جخ ناوەندی خۆیدا (ئرگومنت)ی

ری عچاودستی نکۆبم کیراقی کردووە، بر دزەکردنھیکردن ل 

ھر تقینوەی  گریش ب لبردەمڕپشتی گرتب و  کۆمۆنیزم ک سۆڤیت

ناکۆکیین کانیدا.ک لراق و درواس١٨وان ع   

 ١٩٥٨شۆڕشی عراقیان ل  ،برچاوەکانی دیک و توژەرە» ھان«تیش تایبب

تی ناوەڕاست و ھم ڕووداوکی وەرچرخنر ھم بۆ سیاستی ڕۆژھوەک 

ی کودەتاک »مالکۆلم کرر«موون بۆ شڕی ساردیش دانابوو. ھر بۆ ن

اردی ک خاکی وەرچرخان لوەی ئو ناوی لناوە "شڕی س ،وادەبینی

ل نو  »ناسر«ی دەستی ڕادیکا دژی »قاسم«چونک ڕژمی  رەب"،ع

کی ناسیونالیستییان ک شایی یئایدیۆلۆژی –ناسیونالیزمی عرەبدا وەستایوە 

یکگرتنکی  دەکرد و بانگی ژەیی ب زمان و ونتی عرەب، شانازب شارستا

جیھانی ع ی ببدا دەدارەسیاسییان - ک ھجۆ برو ی»ی »ناسرلبدوع

ھروەھا  ١٩ی جیھانی عرەب بخات ژر جوی خۆیوە.ەبو ،پکخست

کچ شۆڕش رخان لکی گرنگی وەرچاویبووە خا  کی زۆر لژمارەی

 ر ل برایی شڕی ساردەوە، عراق ببووەھ ٢٠توژەرانی شڕی سارددا.

ۆ ناو ببووە جباکوور" و  توژیخۆگرتنی "بۆ نخشی ل کلیلکدەروازە 

پاشایتی الینگری ڕۆژئاوا لالین  وخاندنیڕوبۆی  بغدا. ھر ییمانیپھاو
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، پیھسان ست عرەبکانی نو سوپائفسرە ناسیونال ک ،ڵگرووپکی ڕادیکا

 سییوە. سرباری ئمش،ئمریکای خست مترشڕی ساردی  یستراتیژ

ەچوونی ئمریکا بۆ گوبدەن رەت بتوژەرەکان سبا ھندێ مشتوم ل نوان

 ،ر بۆ نموونبوو. ھھ کل«شۆڕشوە» ستیڤن بالکوی دەرخستبووئ ک ،

تریتانیا وکگرتووەکان و بفی کۆمۆن یشیان" بۆ گکی ھاوبڕوانین" یست ل

 پی» نیگل ئاشتن«دیک، وەک  ھیم ھبوو، ب دەتاکسر عراق ل پاش کو

ئمریکایی لبرانبر عراقدا  -  ڕوانینی ئنگلۆ ک ،تبوولسر ئوە داگر

ئم لکۆینوەیی بردەستتان لگڵ  ٢١زۆرباش لگڵ یک ندەگونجا.

ئایزنھاوەر  ئیدارەی ناکۆک و لسر ئوەش ڕژدە ک» بالکول«بیرۆکی 

ڕکابر ب  وەک ئوەی بشکی جیۆستراتیژی ،عراق کردوە ل یا چاوەھو

گت ڵلکت یییریتانیا وایدەبینی دا،سۆڤیکدا بکاتلقاسم« ، ک« 

 بکودەیوانی  راستشو بو ئا ل جیھانی عرەب »ناسر«جگرەوەیک بۆ 

و دەست بییەبا م ھئ تبڵبگرێ. ھگل نگاندنس یو بیرۆکئ ی ب

، ەبوودا ھکائمری - لۆ"ی ئنگلو ماوە "پیوەندیی تایبتی یفرەوانبر

   ٢٢.نیاربوو

 کرۆکی ئو بابتی لم کتبدا ھاتووە ئوەی، ئمریکا کردەیکی

ۆیشتنی ڕگ ل دەست تابۆ دەستوەردان ل عراق بکارھناوە  ڕووپۆشکراوی

توژەراندا  ئوەش لنو ٢٣ستدا بگرێ.اتی ناوەڕسۆڤیت ل ڕۆژھ یکتیی

 ندکراوە، کسی«پی »سی ئای ئوپایزی  »قاسم« داوەھ دا ١٩٥٩ل 

ل  ٢٥یشدا کسكی"پسندکراو" نبوو.ـ ١٩٦٠ھروەھا ئو ل  ٢٤لناوبرێ.

ی ڕژمک دا ١٩٦٣ یشوباتتا ل  حیزبی بعسی دا کۆتاییشدا یارمتی

.نووخو  ٢٦بروەھا ئھگۆڕش لوایب بوو، ککی دا ھی لیستسی ئای ئ

، حیزبی بعس ان دابووە دەستی بکوژیەکارناودست نیب ناوی کۆمۆ

لم سانی  ٢٧ئوانیش لرەو لوێ کۆکرانوە و لزۆر حاتیشدا کوژران.

یان تاوتوکردەوە، ئو باسوخواسان گرووپک ل توژەرە گنجکان دواییشدا،

سرۆکایتی  یل کتبخان لو باسکردنشیاندا بگی نھنی بردەستیان

وە ل ل بابتی لکۆین یلکاتکدا ئو لکدانوە. ناارھبک »یکند«
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 ھیچیان چیوپشوە دەچوو، کەعراق بر - ئمریکا پیوەندییکانی

دەستتکبوونی سی ئای  ماندنیسل اھنگر لسرحاش نیانتوانی بگی

 ایانو وری دلگڵ ئوەش، پشکنینکی ور ٢٨.خنڕوول پیالنکدا ب ئی

ئو  یو دیداران پرسیاری گرنگ سبارەت ب ڕاستگنام ب سبارەت بو

ی ١٩٦٣پشت کودەتاکی  ل ئای ئیی ئاخۆ س ،داخوازییان دەوروژنن

وە بووبعسیان نا ب.  

ای ئیوسی ئای ئ ک ،یوە ھر ئسگیراو لندھھکی بیگب ،م 

س ر لکان رەتایھستشیلرژوە مڵ حەی بگی لعس وەندییانیزبی ب

دین الحس«، کریستیانکی لوبنانی و »میشل عفلق«پیداکردووە. 

حیزبی بعس دادەمزرنن.  دا١٩٤٣ل  ،سووری كینیی، سویش»بیتار

بک بۆ حیزبکش "یکتی، ئازادی و سۆشیالیزم" بوو، حیزدروشمی 

 سۆسیالیستیانی یکلۆژیایئایدۆ ئیمپریالیستی وناسیونالیستی عرەب، دژە

 ڕی چاالکی شۆڕشگاندا ل و،ھبوو، خۆیشی بۆ ئوە ترخانکردبو

بن. دوای ھاتن سرتختیان  داکۆمگی عرەب كی تواو بسرگۆڕانکاریی

یزبی حالبردنیان، دیسان ل و ئینجا دوای ساک  ١٩٦٣ۆ یکمین جار ل ب

 عس لر  ١٩٦٨بوە سھاتتدەس  راقی کرد تا لدا ٢٠٠٣و حوکمی ع

ئوە دەکا،  مشتوم لسر» ف ساسونجۆزی« ٢٩ی کردەسر.ھرشئمریکا 

بوو"  کراسیتی ڕۆژئاوا نامۆیمۆلگڵ د حیزبک ییاھرچندە "ئایدیۆلۆژ

 یوابووچونکدەمامک بۆ کراسییمۆد پ تمکاری و  دەبئاپۆرایست 

شلگیران دژەڕۆژئاوا  بعسحیزبی کچی  خککشی دەچوسنتوە،

ڕژمی  ئم بگیک بوو ل ماوەی ئم کتبش ئوە نیشاندەدا، ک ٣٠نبوو.

بعس حیزبی  کاتی ئو، ١٩٧٥ - ١٩٧٣، ل ١٩٦٣ل عراق ل  بعس

ل  باشکرد و ل کۆتاییش لگڵ فرەنسا و ڕۆژئاوا پیوەندییکانی خۆی

كی ژربژری وکاتی عراق پیوەندییئراق، ع -  ماوەی شڕی ئران

   ٣١سربازی، ئابووری و دیپلۆماتییانی لگڵ ئمریکا ڕاچاند.
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کی زۆر لنی ( بۆ ماوەیکاریدا)١٩٧٥ – ١٩٥٨سا ش ککپرسی با ،  ل

عراق کردبوو، ئو شڕە ناوخۆی بردەوامی  - ئمریکاپیوەندییکانی 

 دا ١٩٦١ل  وومتی ناوەندی بوو ل بغدا، ککحو اق کوردی عر گلینوان 

وە. ڕەگوڕیشقییمی جیھان تکنگی یی کورد بۆ پاشماوەی جی ملمالن

تننامی سیڤردا ل ڕککو دەگڕتوە، لوکاتی وت ھاوپیمانکان

باشووری تورکیادا دەوتک بۆ کورد  ک ل گۆشی ،بنکیان ب کورد دابوو

ھاوپیمانان ھرم  دەوتکی کوردی، کچی لبری دامزراندنیبخن. ڕک

راق و تورکیا، ئران، ع دا بسر١٩٢٣کوردییکیان ل ڕککوتننامی لۆزانی 

دژی  ۆ باقی بیستکانیش، کوردەکان ل عراقب ٣٢ی ئستا دابشکرد.سووریا

نیا ھدەسوە و تڕانگریتانیا ھتی کۆلۆنیالی ب ر ب زیشھ

سرکردەی کوردەکانی عراق، لمیانی ئو لکدانوەی  ٣٣دامرکنرایوە.

بوو، کسک ب شۆڕشگی  »یمال مستفا بارزان«بردەست باسیدەکا، 

دا ١٩١٩تی بریتانی ل دەس یاخیبوون دژی اوەیسرەتا ل مببوو. لدایک

پاشان ڕۆکی  ٤٣،ادانکاندا خزابووە نو شڕوپکدسییان دیسان ل پاش

خداری لنانی بایکھماوەی دکۆمارە کور پ ی مھاباد لکنممتک ١٩٤٥یی 

ئارکی «، لو ناوچ ئرانییی بن داگیرکاری سۆڤیتدا بینی. ھروەک ١٩٤٦ -

بۆ کۆماری کوردی ڕوونیکردۆتوە، دوای  ل لکدانوەی خۆی» زڤلتڕۆ

 ٥٠کی ڕش وانیونکوتشوانی و ، بارزدا١٩٤٦ل کۆتایی  کوتنی مھاباد

ژیان لڵگڕۆژەی دوورودر رانیسوو ،کرد داپای ئتی  تا ئالمس ی بکات

 ڤیت بۆیكتیی سۆ انیڕاشکاوھوی  ٣٥گیشتن ئازربایجانی سۆڤیتی.

دا کارکی ١٩٤٦ی ئرانی ل نی ھرمکانی کورد و ئازربایجانکاندبیکوەل

  ٣٦ا بۆ کورد.انینی ئمریکڕو دە سرخاینی کردرژ

، سۆڤیت کشی کوردی لگڵ بغدا دا ١٩٥٨شۆڕشی عراق ل  دوابدوای

وە، بنا یقۆستکارھوە بفرۆشتنی زۆروزەوەندی بۆ ئکپراق  ،چتا ع

 دوابدوای ھگیرسانی ٣٧ب.دابینکردنی چکوە ب سۆڤیتوە پابندلبارەی 

کشی کوردی ب قازانجی تواوی خۆی  سکۆۆم ،دا ١٩٦١کوردیش ل  ڕیش

 ی ڕژم لەی سارد و مانوڕش بگورەی ئاراستی قۆستوە، بوەی
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 وون لھر بۆ نم خۆی بۆ بغدا و بۆ کوردەکان دەگۆڕی. دەست کۆمکی

 بوون ترفرەوانئۆتۆنۆمییکی بر ی قاسمدا، سۆڤیتییکان پاپشتیماوەی ڕژم

 وەیکی سادە بۆ ئوە بوو، ک بوایان وابووش ەش ببۆ کورد، ئو

الینگری سۆڤیتی بشقنن. ھرچندە  ڕژمکی کوردەکان لو پگیدان

 مین جار لکعس بۆ یحیزبی ب دا ١٩٦٣کات دەستتی دەسگرت ،

ت ڕووی پشتگیری خۆی بۆ الی کوردەکان وەرسووڕاند، بئاشکرا  سۆڤی

 حوکمی ماوەی نی کردن. بھمان شوەش لتییایپلۆماسیاسی و د کۆمکی

ھندک خۆی  دا، مۆسکۆشستکان ل یکانارفیعی ڕژمکانی ناسیونالیستان

دوور گرت، لغدا بکا بیوەندییوە پجیاتی ئ ڵلگناسر« نی خۆی ل«  ل

 یەانودووەمین گڕەڕواننکراویش، کرد. بشوەیکی چاو ەدا توندوتۆڵقاھیر

نکی ووپشچوەبر بووە مایی ،١٩٦٨ن بۆ سر دەست ل ییکابعس

بکو  ،عراق. سۆڤیت ھانی بعسی دەدا - یکانی سۆڤیتخرای پیوەندی

یارمتی چوار  دا ١٩٧٠ل ئازاری  ا وبک چارەسر دناکۆکییکانی لگڵ کور

 ھنا، ھرەسی دا ١٩٧٤دا. ھرچندە ڕککوتننامکش ل  سای شڕڕاگرتنی

 ١٩٧٤عراقیان ل ماوەی  یانییكی برچاوی سربازپشتگیریی سۆڤیتیکان

- ١٩٧٥ ڕی کوردا کرد لوەی ع شبۆ ئب راق بتوان ک جار و بی 

نکبشکواوی کورد تت.  

پشتگیری مۆسکۆ بۆ پۆژە ماوە  چۆن ،ئم تۆژینوەی ئوە دەردەخا

یکگرتووەکان  وتل کاربدەستانی  وایدا کانچلل  دکورتخاینکی کور

ک ،وایو بر ئسنت کرد بنیازی سۆڤیی  نکاربھکورد ب وەیۆ ببۆ ئ

خۆگرتنوسولل وە لمریکایست یڕانتی  راتیژی ئڕۆژھ ناوەڕاست ل

ئاراست  گورەیی ل وەرگڕان ھاوشوەش ئوپنجاکان و ششتکاندا. 

بیاری  ئمش دوابدوای ،ھات نداودای کتیژترایۆسج ھاوسنگی

 بۆ کشانوەی ھزی سربازییان، ک وای ل ١٩٦٨ل  بوو بریتانییکان

 رئمشپگی کوردەکان ھبسنگنتوە، ھ کرد »نیکسن« ئیدارەی

 -  ١٩٧٢ی زۆروزەوەندە ژربژرەی یبرنامی ئو یارمت سریکشا بۆ
٣٨١٩٧٥,  
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سیاستی وت  ی مژووناسی ب، تنیا لو دواییانداژەکانستواەد ب گورەی

چندین  توژەران ک ھندێ ل بینیوە، بایخکی نوێ بخۆیوە یکگرتووەکان

ل » لیتل دۆگالس«سر ئوە ھداوەتوە. پردەیان ل ،وتاریان بوکردۆتوە

ندەرانی اھ کیڕۆ »کندی« یئیدارە، ئوە دە ٢٠١٠ی خۆی ل تارەکو

یش ل »ئلڤندی ڕۆھام« ٣٩جنگی کورددا بینیوە. ل ھگیرسانیدنی

پداچونوەی وتارەکی خۆیدا مشتوم لسر برانبرەک (دژک)ی دەکا، 

گوتکی  گیکی جوھری بۆ پشتاستکردنوەیب ا "ھیچەی لودبو

 یکورد انیخیبوونی یایکگرتووەکان د وت"، ک لبردەستدا نیی» لیتل«

و ل ئرشیفی سۆڤیتیدا و  ١٩٩٤بگ ل  ٤٠داب دژی بغدا بوەستنوە.

 »ودرۆ ولسن«سنتری  رەوەیلکۆ »وبۆکڤالدیساڤ ز« لالین

بشک بووب ل  ھگیرسانی جنگی کورد ،اژە بوە دەکادا ئامی، تدۆزرایوە

کدەگرتوە، ک ی» نگۆال«ی لکدانوەک ئمش لگڵ ٤١سۆڤیت. پالنی

کوردی ل  ئاماژەی بوەدابوو، "سۆڤیت دەیویست پلیک ل نائارامی

ی وا لعراق بکا پویستی ب چک و ەباکووری عراقدا بردەوام ب... بۆ ئو

ژم ھب تا بتوان ڕتگیری سیاسی سۆڤیتی و پاپشتی کۆمۆنیستی بۆ پش

نھنییان بکارھنانی ئو کرەست  ب ٤٢ە.لسر تختی دەست بمنتو

، »ئلڤندی« ئنجامکانی پشتگیری دەیوێ یم لکۆینوەئ، لگڵ دیدارەکان

ۆی ل ھگیرسانی ئمریکا ھیچ ڕ ک ،بدابکا و نیشان» گۆالن«و  »زوبۆک«

 ئیدارەیک  ،دەداوا پیشان »ھان«شڕی کورددا نبینیوە. بپچوانوە 

 کوردەکانر و ھاندەر"ی وەی ھبوو سۆڤیتییکان "پاننی ئگوما »کندی«

لگڵ  ئم بگوبندەش ٤٣."خۆیان لوتک پیدا بکنبن تا "جدەستک بۆ

ھانی ئران و  ئای ئی سی ، کئوەیسرمکوڕە ل نیارە بوەی» لیتل«ھی 

 ی.کۆکیی نایما سان ئمدی ٤٤تا پشتگیری کورد بکن. یشی داوەئیسرائیل

زانیاری وەزارەتی  بب ڕەنگ سی ئایتبینی کردووە، "» دیئلڤن«ھروەک 

دوای جبجکردنی  وە برەەوە ل ڕی دەستوەردانکی ژربژدەر

 ،ئوە دە» ئمۆند غریب« ل کۆتاییدا ٤٥."ی خۆیدا چووبسیاستکان

 ٤٦بستبوو. ادکورد نھنی لگڵ پیوەندی دا ١٩٦٩ل  »نیکسن« ئیدارەی

 ی لژر پرسیاردای. ل کاتکدا ئم لکدانوەیەدیسان ئم ئم جختکردنو
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سرەتای  ل بۆ کورد ئیسرائیلئرانی و  لسر کۆمکی بگی برچاو

لسر ئوە  کچی ئمۆ ھیچ بگیک ٤٧ئاشکرادەکا، دواوە و ب شستکان

پشتگیری  ١٩٧٢بر ل  گرتووەکانیک تو ک، لبردەستدا نیی، نیشانبدا

  کردب یان ھانیدابن. یکورد

ل برانبر عراقدا » ۆنسۆنن جلیندۆ« ئیدارەیتوژینوە ل سیاستی 

 سرەتاکانی دەرکوت. »ھان«و  »لیتل«ژینوەی ب تو ووردار بوو،سن

وە سر ئمشتوم ل »ئرکک کۆتایھات«ل کتبکی خۆی بناوی  »ھان«

 دۆستایتییکی دوورەپرزان سیاستی" »جۆنسن« یئیدارەیکا، ک دە

ی دەرفتی دەکرد بۆ باشکردنی پیوەندییکانی ڕل کاتکدا چاوە ،3بانابووەوە"

 ئیدارەیلیکنزیکبوونوەی ل سردەمی  ئمق. عرا - وت یکگرتوەکان

ەی بۆ وەی دەرکۆمک بکردەوەش یارمتی ،سرکوتوو بوو »نجۆنس«

وە. لبواری سیاسی و شوەی دیکی چاالکی دیپلۆماتی لکوت یژراق، ڕاوع

 ،دار نیشانیبۆ یکمین جا چونک ،اویش بووشتکی برچ» ھان«نووسینکی 

کانی دوو ڕووداوی لیوەندییمریکا پراق - ئم ،داعئیرکان بدەنگی  کیی

 ل ١٩٦٧یرانی ییکان ل حوزەۆمات دیپلپیوەندیی : شکاندنینعراقوە چوو

بعس بۆ  ھاتنوەی یشل دووەمین جار و ئیسرائیل - ی عرەبڕماوەی ش

ت ا، ک ودئو وای نیشان ٤٨.دا ١٩٦٨سر تختی حوکمانی ل کودەتای 

ناچاری  ب اندنی پیوەندییکانی عراق پشیمان بوو ویکگرتووەکان ل پچ

ھروەک کودەتای  –ی ڕووداوەکان بکا درچاو وەل دوورە ھاتوایل

کانبعسیی  دا١٩٦٨ل - ک نکاربھب و زانیارییانو ئ ن  لالی

نی ب ھسووڕاند اکڕازیبووە بلجیا، چونک دروە پیدە»بلجیکا«

لسر  »ھان«برژەوەندییکانی ئمریکا ل عراق ھبست. مشتومی 

ک ،وەیرایی ئزندەی بیلی معس  »جۆنسۆن« ئیدارەی مبۆ حیزبی ب

 »سددام حوسن« 4و برازاکی »ئحمد حسن ئلبکر« کمبووەوە کاتک

دەس ەقاند دەستتیانگرت، راقیان بوەریعت بر رەو ت٤٩د.سۆڤی 

                                                           
  بانانوە: گونجاندن، متوبوون، لگڵ کۆکبوون. 3
  ری ئم کتب قسی توژەرکی دیک دنتوە ک سدامی ب برازای بکر زانیوە. وەرگنووس 4
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لسر  کشانوەی بریتانیا کاریگری» ھان«ھرچندە توژینوەکی 

دەخا،  تگوێعراق و ھرمک پش بررانل بن یکگرتوەکا وتسیاستی 

 یئیدارەیل خۆگرتنی  بارەت ب وردەکاریس ی نایابلکۆینوە چندین دالرە

ل  ئوەدا گڕاون ھن، ک بدوای "جووت دینگییبۆ سیاستی " »ۆنجۆنس«

یکتیی  ڕگش ل و نوەجگی بریتانیا بگر ران و عرەبستانی سعوودیدائ

دوای جھشتنی بریتانا مابووەوە،  ی لئو بۆشای گرێڤیت بسۆ

دەخات  ی گورەتری وردەکارئم توژینوەسرباری ئمش،  ٥٠پبکاتوە.

ردەستدببشتر لپ وەی کبارەی ا بووەردەست لل ی کو داڕسانل 

ی تسیاستکگرتووەکان وماوەی  ی راق لر عرانبب کانلستدا ش

  جۆنسۆن ببووەوە. ئیدارەی ویڕوووبڕ

م دواییانکانی  تا ئیوەندییبارەی پوە لینکۆمریکالراق - ئوان عن ل 

 دارەیئیسیاستکانی  سنووردار بوو، تنانت ل ماوەی ١٩٧١ - ١٩٦٩

ومکی برچاو. تنانت تمش ببووە مایی ل برانبر عراقدا »جۆنسۆن«

خۆی لوە  ساکانی نوبوونوە"دال کتبی "خۆی  کانیتل یاداش »کیسنجر«

بنت گۆ و  ١٩٧٢ر ل سیاستی ئمریکای ب بدوور گرتووە باسوخواسی

حوکمی  ل ماوەی» نیکسن«ئمش لبر ئوە بوو ک  ٥١بکا. تاوتویان

میدایند کی کراق و ناوچکاروباری ع زی لو حوە، ئبری ئ بوو، لاو ن

 وەک 5کانیپشمییپرس  ی خۆی زیاتر خستبووە سراستی سیشکتی

نگی ڤندنی جسنشر نام،تتسوە بو کرانی ەچین و خاوکردن

گکان لۆزییتدا. ڵئاتیی سۆڤیکروەک  ٥٢یشخۆی، رئیداھەکانی پ

دەستوەرندانی ل  سیاستی توندوتۆی پارزگاری ل »نیکسن«حکوومتی 

 وت، سیاستی دا ١٩٧٢ناوەڕاستی  ھرچندە ل کرد.کان دەعراق و کور

کگرتوەکان لراقیر عمبۆڕانک، گھوە بینی، کی ارییخۆیورەی بگ

لسر  »نیکسن«ی انکارییک سری کشا بۆ پسندنامئوەبوو گۆڕ

  پشتگیری ئۆپراسیۆنی ژربژری کورد.

                                                           
   پشم، پشنۆرە، ئولوییت 5
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 »نیکسن« ئاخۆ بۆچی ی،وەرەت بھی سبا ھرەگرنگ تاوتوکردنکی لرەدا

کاروباری کوردییدا پسندکرد. بشی ھرەزۆری  ستوەردانی لدەکردەی 

 بووە بۆ تنتوژەران ئوە ڕووندەکنوە، ئم کاردانوەیکی تۆس

 ١٩٧٢ی نیسانل  ک عراق - سۆڤیت نامی دۆستایتی و ھاوکاریڕککوتن

لسر بنمای  راسیۆنو ئۆپ، ئ»للیت«ب مشتومەکی  ٥٣،واژۆکرا دا

وتارەکی  ل پداچوونوەی خۆی بۆ ٥٤سارد" ڕۆنرابوو. جنگی"لۆژیکی 

وە ئاماژە بسارد ڕەتدەکاتوە و  جنگی ی بگوبندی»ئلڤندی«، دا»لیتل«

 یڕ» لیتل«دەکا، کرانی)شا( ۆش ی ئکخشن تی  انیلسیاستو 

مریکای سکگرتووەکانی ئنبارەت یج بم زانیوە. گی کورد ب٥٥ک 

جخت  ئران - ئمریکادەربارەی پیوەندییکانی  ارکل وت »ئڤندی«

ندەی دەکاتوبگو بر ئسر، علنیکسن و کیسنج" ،راق ووە و دەنووس 

جۆناتان «الین  ئم تیۆریش ل ٥٦دا دەبینی.")شا(کنداویان ل چاوەکانی 

مشتومی ئوەی بوو، ک شا سبارەت ب  لکرا، ئویشتگیری وە پشـ»ڕاندال

ی "کارتکی نیاری ۆعراق زدەڕۆیی کردبوو و ڕ - سۆڤیت یەشھڕ

 زکیھ وەی ئران بکنبن، بۆ ئ »کسننی«ت ب عنی تا قنایزلھزی" دەب

 ک تاک ،توەندییکانیشی لگڵ عراق تکبدایھرمی و پ دەستیبا

و » ئلڤندی«ا ھردووکیان، لگڵ ئوەشد ٥٧.رمایتی ئو بووھ یبرڕکا

انی ز بدەن پاڵ شا، وەک بگکان نیشتوانستی ھزۆر  دیاربوو» ڕاندال«

گرتنی کورد ل سۆنگی بھندھ تگیریبیاری ئمریکا بۆ پش ،دەدەن

ایخی کردنی بگش ی ساردەوە بووە، ئمش ل کاردانوەیجنگستراتیژی 

  .وە ھاتبووسۆڤیت یراق بۆ یکتیع

ئو خولی دژبر ک دەورو کیلئاماژەیک ب کلی ی کتبکشناونیشان

یگکاڕ ما باری کوردوری داوە چۆن دەستوەردان ل وە لکپ١٩٧٥رتی ل 

 »فۆرت - نیکسن« ئیدارەی ک ،ەی دەربیوەئو وەستا، توژەرکیش دا

شا  لوکاتی کورد نبووە و باکیان" ب شیەزیکسرەد ھرگیز "بقد

لسر سنوور لگڵ عراق ل  یفرۆشت و سازش کورددانی رییکیپشتگی

، ئیدی کرد دا ١٩٧٥(ئۆپیک) ل ئازاری  تانی برھمھنی نوتکۆنفرانسی و
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ل  بناوانی ئم تقینوەی تووڕەییش ٥٨ئمریکاش دەستی ل کورد ھگرت.

 کردنوە، لودادا بوی١٩٧٦ل  ک ،ەوە ھات»رسافای ولیام«وتارەکانی 

دەستوەردان بۆ  دنیب فرۆشتنی کوردەکان و لپ وەستان ی نیکسنیئیدارە

ناخی  ل ک،  بارزانی کردش پشتیان لمتاوانبارکرد، ب ردنیانپشتگیریک

یکردن ودتیلی کور وە داوای یارمکردنی مرۆییانکۆم ن دا شکستیادل

زۆر  ڕاپۆرتکی کۆپی دزەکردنی لسر بنمای »سافایر«ئو گوتیی  ٥٩.ھنا

ر چاالکینھسس لکانی ینی کۆنگر»ییـ»سی ئای ئوە ھ نجرابوو، کھ

 ٠٦ناسرا.» ڕاپۆرتی پایک«ب  ھا لزانیاری گرانب کی ڕاپۆرتوکاتل

 ، کدەدانە نیشاش ئوا، ئم لکۆینوەیدەکووەکانی دەستوەردانی کورد باسڕ

وە ـ١٩٧٦ل  لکدانوەی بابتیان نبوو. لوەش زیاتر، لو کاتی ئو

ب ژەران بتو کی زۆر لکراوە، ژمارەیدزەیپ کنامدواداچوونگر  بھ

، ک خۆی »ئۆتیس پایک«دووبارەدەکنوە ک نونر  گوبندانئو ب

ی »پایک«بوو، ک ڕاپۆرتی ن ونراخانی ن واگریکۆمیتی ھ سرۆکی

و بب لکۆینوە  یش»سافایر«خستبوونی ڕوو، ھروەھا  کردبوو،ڕەشنووس

  ینکانی خۆی لسر ھنھنجاوە.بدەر سرچاوەکان بدواداچوونی

 ھویدا دابست سر خاترجمییکانی »کیسنجر«انی دواییشدا، لم س

، شکی سپی بجھشتدا کۆ١٩٧٧ک ڕاپۆرتکی پایک. دوای ئوەی 

دا  یادەوەری خۆی بوم لوکردەوە، بنی کۆشکی سپی" بناوی "سا

ل  بکا، لودا ل س ڕست وۆکک واربۆ چی ڕووەکی خۆی ئامادەنبوو

زپنیراوکی کورتدا ب مکان، ئرگی دووەمی بیرەوەرییب" دابوو ل

وبوونوەی دوای دوو دەی ل ب »جرکیسن« ٦١[ڕووداوان] ڕوونبکاتوە."

ەی ەوئم بابتانی خواردا بچاپگیاند، ک ت »سانی نوبوونوە«کتبکی، 

 بۆ بھاناوەچوونی »نیکسن« وردەکاری سبارەت ب بیاری تدا باسکردووە؛

 رژەوەند ؛١٩٧٢کورد لکانییبکگرتووەکان یی ت؛  وراسیۆنو ئۆپل

 شکردن سر عراق لکورد ل ھر بدوورگرتنیخۆۆی بۆ ۆششی خھووک

 ؛ لگڵ وردەکاری سبارەت ب١٩٧٣ل  ئیسرائیل - جنگی عرەب ماوەی

چک سۆڤیتی  بۆ گواستنوەی ئیسرائیل - ئۆپراسیۆنی ئمریکا
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 یکییڕاست ٦٢.دا ١٩٧٥ -  ١٩٧٤ل ماوەی  ددەستبسرداگیراوەکان بۆ کور

ھۆکارەکانی   وت سر ئو لکدانوە مژووناسییڕسەددا »سنجریک«لودا 

 ر لوە. بڵ کورد ڕووندەکاتگی لکخۆی بۆ پشتگرتنی دەستت

و وردەکارییانی، ھیچ لبم کتوەی ئوکردنکاتی  بوە. لکرابوونونب

 باسیکردووە، ڕەنگدانوەی ئو خۆی ئو خۆخزمتکردندا، ئوەی کیسنجر

 ئم ونامیو ب »فۆرد«و  »نیکسن«کایتی ۆسر یکتبخان ل ک ەیتۆمار

بارەت بی وەزارەتی دەرەوە سدواییان بکانینامتی  گوردەکاری سیاس

تو مبھ کگرتووەکان لواین راق لران و عکانی  نر ئتا  ١٩٦٩سا

١٩٧٦.ردەستوە دا بئوەیڕاپۆ ،ی ڕوونبووەوە ئ یکاپ«رتی ک« 

عراق و  - یکگرتووەکان وتتوژینوەی لبارەی پیوەندییکانی 

گنامی نھنی ب نداشواند. لم دواییا رددەستوردانی کاروباری کو

وب دەرچوون کگپشتی بندەکانی پا»ری »کیسنجیارەکوەی بیان کرد، ب

گرتووەکان. کی توخرای بردەم  6داکوتشا بۆ بالوەنانی کورد وەک 

 ستۆپاکی دەداتک ئتا ڕاددەی ،وەیکدانم لئ ،واتر«ککیسنج«  و زۆر ل

  بدرۆدەخاتوە. »پایک«ن دژبیککانی ڕاپۆرتکی وخاترجمبو

وونوەیک داچپ گنامی نوی بردەستی لسر بنمای بلنوەۆئم لک

یشتن لگتر لسیوەند بکانی یپمریکیائ - راق لنی  ع١٩٥٨ماوەی سا 

سرەکیی  بگنام گشتی، ئم توژینوەی پشتی ب . بدا ١٩٧٥ -

بردەستکان، چاوپکوتنکان و سرچاوەی الوەکی بردەست بستووە بۆ 

 عراق و - ئمریکابونیادی گانوەی وردەکاری پیوەندییکانی ڕۆنانی 

 ھنانوەی ڕی شدا و للپ ٦٣.اد ٥١٩٧ - ١٩٥٨نگی کورد ل نوان ج

ی نوی بردەستکان ئو موناقش مژووناسیی ھی و یسرچاوە الوەک

م کارەش، ھباسکراوە. بۆ ئ رژب ژووناسی پوەی می ل شترئسۆنگ 

 ھنراوە، ک بووەت مایی، دا»پایک«پیوەستبوونی تایبت ب ڕاپۆرتکی 

وەک تواوکاری ئم ڕەوتی ڕووادوەکان.  لتنمان تگیشسرلتکدانی 

باوز  ،»سکۆکرۆفت برنت«لکۆینوەی، دیدارەکان ک لگڵ ژەنڕاڵ 

                                                           
  داکوت، أمر واقع 6
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پوبلیتزەر  پاداشتی یواشنتن پۆستی براوە ، ڕۆژنامنووسی»ڕۆناد نومان«

وتری سی ئای ئی ڕکخران. شوپ یو کاربدەستی پلبا» جیم ھۆگالند«

کی ڕاستوڕەوانی راسی ئای ئی بشد ووترەیت پشربدەسئم کا

تا حوزەیرانی  ١٩٥٨وردەکاری ڕووداوەکانی نو ئم کتب بووە. ئو ل نوان 

تمند بوو ب چاودری رز تایببنگرتی ببوو، لوێ ل تول ئران  دا ١٩٦٣

 کۆتایی ١٩٥٨کورد ل ی و ١٩٦٨، لمیان دا ١٩٧٠حوزەیرانی  ل س رپرب

ھروەھا  تدا،استی ناوەڕنی "ناوچی حاشالکراو" ل ڕۆژھل ئۆپراسیۆ ووەب

تاران بووە. برپرسی وستگی  جگریدا ١٩٧٦ا ت ١٩٧٣ل نوان ئابی 

سی ئای ئی  شا ئستاک تنوە، چوسراوی بمنتداوایلکراوە ھر ب ننا

ھواگریی دەستی کارب ھروەھا چاوپکوتنن لگڵ دوو ٦٤پرسوڕای پدەکا.

وە، کرا» ئلیازەر تسافریر«و » زوری ساگی«یش ب ناوەکانی ئیسرائیل

 ل» ساگی«وە ب جنگی کورد پیوەستبوون. ئیسرائیلئوانی ل الینی 

ل  انیکی چارەنووسسازڕۆ دا ١٩٧٥ - ١٩٧٤و دواتر ل  نشستکاماوەی 

دژی عراق بینیوە،  وردی ککانین سربازیئۆپراسیۆ ئاراستکردنی

 ردیو ب ی مۆسادە. ھردووکیاندەزگ یش ئفسرکی پل بای»تسافریر«

 ھفتاکانو شستکان ل نو عراق ل  یانئیسرائیلئۆپراسیۆنکانی 

شوەیکی لۆژیکییان سنوورداربوون، ل  ب لوکاتی دیدارەکان .دەوەڕوونکر

ب بگنامی سرچاوەی  ،وت ڕووردەکارییانی لرەدا خراون ئو

کانی دیکوە. شالوەکییتاستکراونپشت  

 بم کتئوەیدوای  بو  ڕاستکردن کاندا دەچژوویم موکورتییک

یکگرتوەکان  وتڕۆدەچ، ک سیاستی  زیاتریش ب نو ئو بگوبندەدا

 نمایسر بل دا ١٩٧٥تا  ١٩٥٨ل نوان ساکانی  ل ھمبر عراقدا

 بوونیحاشاکردن بوو لنگسۆڤ زاھاوئاھ راقدا، کر عست بڵیگبوو ل 

ی ئایزنھاوەر بۆ ئیدارە بدەنگوەچوونی ١ستراتیژی جنگی سارددا. بندی 

ھدەسنگن. بندی  »عبدولکریم قاسم«رکردەکی ی عراق و سشۆڕش

لو  یشو، ئدەکااسب »قاسم«کندی دەربارەی  یئیدارەیسیاستی  ٢

ی کدی« ماوەینک« کار دەبی دەستبو کاتتا ئ  قاسم  دا ١٩٦٣ل
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چ لو دە دا»کندی«دوای سیاستی  ب ٣لسر تخت الدەبن. بندی 

عس حوکینۆ مانگی ماوە کورتحیزبی ب ی کانکردن مڵ مشتومگبوو، ل

 یو پیوەندییئ ٤ی . بندمیدانی جنگی سارد بووە لسر ئوەی ک عراق

ک پیوەندی لگڵ ھردوو ڕژم  ،لکدەداتوە »جۆنسۆن«ی ئیدارەی

کالم عارف« ،ناسیونالیستبدولسەحمان«و  »عبدولبوو، ی برای»عھ 

 ئاشکرایی دەکا، ک و ڕوون جیاوازیی لیکڕوانین  ئو ھروەھا باسی

بارەت براق سڵ عگکان لیوەندییو پنانل تکگ ورتووەکان و ی

لئارادابوو.  ئیسرائیلبریتانیا، ئران و  ، بتایبتیشھاوپیمان نزیککانی

ل  ل شڕی شش ڕۆژە، »جۆنسۆن«ی رەئیدالبارەی کاردانوەی  ٥بندی 

ووەم جاری ڕژمی بریتانییکان ب کشانوە ل کنداو و ھاتنوەی د بیاری

عراق و  لھمبر »نیکسن«ی ئیدارە تیسیاس ٦بندی . بعس دەکۆتوە

 دەستبخن ناو دا ١٩٧٢ئوەی ل  ی سریکشا بۆەاردان لوبی پرۆسی

ی بۆ »نیکسن« یئیدارە وردەکاری دەستوەردانی ٧کاروباری کورد. بندی 

دایکاوروباری کورد ت، شی دەگاترەب ماوەکنگی عڕی جئیسرائیل - ش 

 متشرینی یلک کۆتاییشدا١٩٧٣ی ندی  . لر کشتی ٨بس ی دەخاتڕۆ 

ل ھردوو  »ھینری کیسنجر«وەزیری دەرەوەی ئمریکا،  جوھرییانی

ل  یی کیاراژیدت چارەڕگ وو ل دەستوەردان لکاروباری کورد دیوی

ل  ،دەبتوەوونڕپھات. بم جۆرە، ئوە ییکۆتا دا ١٩٧٥ئازاری 

 وت یکگرتووەکان لسر ر و کردەکانی، بیا»فۆرد«تا  ەەو»ئایزنھاوەر«

کی یکگرتوو ڕۆنرابوو، ئویش: یکتیی سۆڤیت ببووە نیک بنما، ڕوانی

ل  ئمریکاوەش، سیاستی ھر لبر ئ سروەری عراق. مایی گف بسر

ی ۆڕلسر بنمای  دا ١٩٧٥تا  ١٩٥٨برانبر عراقدا و ل ساکانی نوان 

 د ڕۆنرابوو، ک سریکشا بۆی سارجنگاق ل سر ررکپکراوی عەد

 بووە مایی دەستوەردانی سرەکی و الوەکی، ئمش جیرەیک لنز

کیشۆقیی .کتردەوامی وب  
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   ١بندی: 

   ایزنھاوەر و ڕژمکی قاسم:ئ

  ١٩٦١ کانوونی دووەمی -  ١٩٥٨تمموزی 

  

 راق لمموزی١٤شۆڕشی عخۆگرتنی سترات ،١٩٥٨ ی تتی یژی لمایرھ

ئمریکایی سراوبنکرد و دەروویکی دراماتیکی نوی بسر ڕکابریی 

زلھزەکانی شڕی سارد ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا کردەوە. ئم بندە 

ختیک ل ستراتیژی ئمریکا بۆ ڕۆژھتی ناوەڕاستی دەخاتڕوو، ک پو

ەی بدەنگوەچوونی ئیدارەی کدانوی و لدوابدوای دووەم جنگی جیھان

ی بدوایدا ھات. بۆ شۆڕشی عراق و ئو پاشاگردانیی» دوایت ئایزنھاوەر«

ھسنگاندنی لوەش زیاتر، ئم شتانش تاوتودەکا، پرۆسی داڕشتنی بیار، 

کاریگری نزیکبوونوەی ئیدارەی ئایزنھاوەر ل ڕەوشک و ناسینوەی ھر 

و کاتی ک ئمریکا ب شوەیکی جیاواز چوو، للدەستدەرفتکی 

ارکرانی بۆ پیوەندییکانی لگڵ بجووبایوە، دەکرا بیتوانیبا کارکی ڕزگ

دا، ئوە زۆر گرنگ تبگین، ڕژمی نوی عراقی گرتبایبر. ل کۆتاییش

 و ڕووداوانغدادا دەرکیان بواشنتن و ب مریکا لدەستانی ئۆن کرد، چکارب

ڕوانینیان لگڵ ھاوپیمانکانیان براوردبکرن یان دژبری بن، ھروەھا  ئو

ن ئو ڕوانینانیان کردە سیاستی ئمریکا و جبجشیان کرد. بۆ چۆن ئوا

م کارەش شتدوای شۆڕشی ئڕوون و ئاشکرا بوو، دواب راقکع ،

مان ھاوپیوو ل دژی لیکنزیکبوونوە ب »ئایزنھاوەر«سیاستکی 

یمی نوێ خۆجوەی ڕژبارەت بکان بوو سرانییر نیگبش لمکان، ئ

چاوباشقی لگڵ حیزبی شیوعی عراق دەکات، ک ڕەگڵ سۆڤیت کوتبوو. 

توند دران، ئو دەرفتانش لدەستچوون، ک بکرێ  ب لکوتیش بیاری

 ڕژمی پای بریکاش عراق ل شڕی ساردەوە نگل و کردەوەکانی ئم

  عراقوە نا تا ل سۆڤیت نزیکتربتوە.
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  (پاشاگردان) ناوچیکی شواو

بر لوەی ل بدەموەچوونی ئیدارەی ئایزنھاوەر بۆ شۆڕشی عراق 

ت لتگیشتنی سیاستکانی ئمریکا سبارەت ب عراق و بکۆینوە، پویس

ب سوپا عرەبییکان ل  یلئیسرائناوچک بخرت بردەست. شکستپھنانی 

١٩٤٨ ،کمررتاپای ھس ورە لکی گشا بۆ گۆڕانکارییریکدا س

 دا. شۆڕشی میسر لریھکی زاڵ سرەب وەک ئایدیۆلۆژییناسیونالیزمی ع

ا یکمین حات بوو، ک ناسیونالیستی عرەب، ئفسرانی سوپا د١٩٥٢

پشتبستوو ب ڕۆژئاوایان دەڵ و ی گن»ملیک فاروق«تختوبختی پاشایتی 

اریزمایی بۆ ، سرۆککی ک»جمال عبدولناسر«سروابنکرد و ل کۆتاییدا 

وندی ماوەیکی درژ ھنای سرتخت، ک ھر زوو سرۆکک ھوستکی ت

دژەبریتانیای گرتبر. کاتک میسر لدەست برەی ڕۆژئاوا دەرچوو، بووە 

ی »جۆن فۆستر دالس«وەر و وای ل ایزنھاارەی ئمایی نیگرانی ئید

ەوتکانی "توژی باکوور" وەزیری دەرەوەی ئمریکا کرد، بیر لوە بکاتوە د

پیمانییکی ئاسایشپارزی وەک تورکیا، ئران، عراق و پاکستان بخات نو ھاو

ب  ب مبستی لخۆگرتنی توانستی تکانی سۆڤیت برەو کنداوی دەومند

ری ١وتنشخدەستپروەزیر. براق سعید«ی علسغدا » نوری ئیمانی بپ

دا پکھنرا، مقۆمقۆیکی ١٩٥٥ک ل  - وەک ناوە ھاوبشکی ھاوپیمانی -

ییکانی وەک ئوردن، عرەبستانی سعوودی و گرمی لنوان وت عرەب

کات  رچندەئاخۆ بچن ڕیزی پیمانک یان نا. ھ - ش نایوەسووریا

 ریتانیا ل١٩٥٥ی نیسانب ،کیمانو پوە تا » ناسر«دا چووە نی قۆستمئ

ھاوپیمانییکی ئاسایشیپارزی دووقۆی لگڵ ھریک ل عرەبستانی 

. ئو مشتوم و گفتوگۆیانی دوابدوای ٢پکبھنسعوودی و سووریادا 

ی عرەب ییکانو سیاسھاتن، دەریانخست ک بازاڕەکی ل ن ١٩٤٨جنگی 

وەی ەگرموگوڕ و توند بووە. ھروەھا ئوەشی دەرخست چۆن عراق ل دەر

بازنی ئوانی دیک بووە، چۆن چووەت نو ھاوپیمانییکی ناعرەبی 

  یی.الینگری ڕۆژئاوا
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ئمریکا و بریتانیا ل تگیشتنیان و ل باری نزیکبوونوەیان ل ناسیونالیزمی 

سرنجیداوە، وت » فین«ن ھبوو. ھروەک ورەیاوازی گعرەب، جیا

گڵ ھوستی دژەکۆلۆنیالستی یکگرتووەکان میلی بالی ھاوسۆزی ل

یزمی بریتانی ل ھبووە و لباریشدا ھبووە ئوە ببین، ک ئیمپریال

ھرمکدا ھم "ل ڕووی مۆڕالییوە ھبووە و ھم ل ڕووی سیاسیشوە 

کانیشدا، کاربدەستانی ئمریکا پنجال ناوەڕاستی  ٣بووە".مگیری ناسقامایی 

خریکبوون ئوە بناسنوە، ک دەکرا ناسیونالیزمی عرەبی ل برژەوەندیی 

ئایدیۆلۆژیان لگڵ سیاستکانی خۆیان بۆ خۆیان بکاربنن، بوەی ڕووی 

گڵ خۆ لا ڕاستھبت ئمش وایکرد، ئمریک ٤لخۆگرتن ئاراستبکرێ.

ی بسر »ناسر«ڕک ب، ئو بریتانیایی ک بیداخھکردنی بریتانیا نا

سری ناسیونالیزمی عرەبی ب گفی ڕاستخۆی سر برژەوەندییکانی 

تایبخۆی زانی، بی دووسدا نزیکوب دا یتیش، کریتانیای پوتی بکی ن

وەندە بش ئکڕەشدەڕۆیشت. دیاربوو ھندھگیراوھ  نجامدائ بوو، ل

ی تشرینی یکمپیالنکیان گا و ل  - لگڵ فرەنسا و ئیسائل –بریتانیا 

ەوت ل دەست و کۆنترۆکردنوەی د» ناسر«دا ب مبستی الدانی ١٩٥٦

ستراتیژەک، پالماری میسریان دا. ھرچندە بریتانیا و ھاوپیمانکانی 

ڕاو شوەخت لکردپئژپ نا، ئیدارەی ن بمریکا شکستیان ھ»ئایزنھاوەر« 

ناچاربوو گفیان لبکا تا وایان لبکا بنابدی بکشنوە. ب شوەیکی ڕژەیی 

ی لکرد وەک پاوانک دژی ل شڕەکدا بوەی دەرچوو، وا» ناسر«

ئیمپریالیزمی نوێ دەربکوێ، ئیدی پان عرەبایتی و ئایدیۆلۆژیای 

ناسریزم (ناسرایتی) ناسرا. ناسریش بم سرکوتن  ستی بیونالیناس

ئو ڕژمانی لناوچکدا ھن و سر  بوژایوە، ھوی ئوەشیدا بکو

تکان" ب ڕژمی ناسیونالیستی بڕۆژئاوان بوخن و شانشین "کۆنپرس

 وەبوو، کش ئدوژمنکاریی و دۆخرەب بگۆڕێ. ئرر«عناوی » مالکۆلم ک

 ٥ڕی ساردی عرەب".نا "شل

وەک کاردانوەیک لمڕ شژانی بارودۆخی ڕۆژھت، سرۆک ئایزنھاوەر 

 ڕی دا١٩٥٧ کانوونی دووەمیلی جاڕی شی بۆ فیدرانوتاری سا دا و ل ،
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لودا جاڕی ڕبازکی دا، بناوی خۆی ناودر کرا، تیدا بانگی پشتگیری 

ایشپاراستن و برگریکردن ل یکتیی بۆ ئاسدا "ئابووری یان سربازی ھ

و جۆرە دەووارەی سیاسی ئخۆیی قربخاک و س ش لمئ ...تان

زمی برانبر دەستدرژی ئاشکرای ھر دەوتک ک لالین کۆمۆنی

نودەوتی کۆنتۆکراب." مبست ل ڕبازەکی ئایزنھاوەر ھر بۆ 

تیی سۆڤیکخۆگرتنی یبولت نی ناسر بۆ  کوو، ببۆ ڕەوتی ڕادیکالیان

ڕبازەک ل چند مانگی دواتردا بایخی  ٦ناسیونالیزمی عرەبیش نیشان بوو.

 پرسیارکردن، ئاخۆ خۆی سلماند، بوەی خک لسر شقامی عرەبی کوت

 ؟ئیسرائیلیکتیی عرەب چارەسرە بۆ کشکانی ناوچک، نخاسم کشی 

، بارودۆخ ل سووریا ب خرایی شوا، توخمگلی کۆمۆنیستی ل ادنوەشلو 

 و ل م ڕەوتگرتن لدەست، بۆ ڕ توێ بگرت لکدا بوو تا دەسمانۆڕ

رپابوو. ئم یکگرتن بووە پکھاتی یکتییکی چاوەڕواننکراو ب ١٩٥٨

  ٧کۆماری یکگرتووی عرەب.

نوری «وشیارکردنوە بۆ  زەنگی ە بووەھاتنکایی ئم کۆمارە یکگرتوو

ی عراق، ئوەی ب دوای ئوەدا دەگڕا ل ڕی سروەزیری »ئلسعید

 ،نکبھک پنگییرەب، دژەھاوستیی عكناوی یڵ ئوردن بگکگرتن لی

ئمش ھر دوو ھفت دوای کۆماری یکگرتوو سریھدا. کاتکیش 

ی ئوردن داوای »شا حوسن« دا ١٩٥٨تای پشوییکان پرەیانسند، ل سرە

یارمتی ل عراق کرد، تا پشوی و ئاژاوەی نوخۆی دابمرکنتوە. ئوەی بۆ 

نی دەنارد، زانراو نبوو، ئو یک سربازییی بۆ ئورد» نوری ئلسعید«

 وانیشکۆوە دەیان ی بوانرە ئازادیخوازەکان، ئفسیاندەگوترا ئی پوانئ

ئازادیخوازەکانی میسر، دزەیان کردبووە نوڕیزەکانی  فسرەوەی ئجوون

ون بۆ ئوردن دەبوای ب نزیک بغدا تپڕێ، فرماندەیی سوپا. یکک بۆ چو

برەو بغدا کشا و » عبدولسالم عارف« بۆ وەرگرتنی ڕنمایی و فرمانکان

ئینجا  گرتن، یکانیلوێ دەستی بسر ڕادیۆدا گرت، ھموو باخان ستراتیژی

جاڕی پکھنانی کۆماری عراقی دا. دوای شڕکی درژخاین، یاخیبووەکان 

نوری «دواییشدا  یسلی دووەم، عبدولئیالھی (وصي) و لشا ف



39 
 

ھت، بم زوو » نوری ئسعید«ھرچندە یشیان کوشت، »ئلسعید

دا لوش و، ھردۆزیانوە، وەک دواتر دەرکوت ب جلی ژنان ڕایکردبو

  ٨لسدارەیان دا.

برانبر  سیاستکانی بریتانیا و ئمریکا ل دا ١٩٥٨ل ناوەڕاستی 

 ریتانیا بگونجاوبوو. دیاربوو بک نڵ یگرەب لناسیونالیزمی ع

وابوونی ئیمپراتۆریت کۆلۆنیالییکی، بھوودە ھوی دەدا دەست خۆرئا

ی بۆ باری ئابووری ە مانوگرێ، کستدا بابسر سامانی ڕۆژھتی ناوەڕ

 م ڕووداوەش بر ئبوو. ھ کی چارەنووسسازانشت کنگخۆی دوای ج

ئای ی ناوەندی ھواگری ئمریکا (سی لڕی دەزگ –دندانی بریتانیا و 

وەک لکوتیکیش  ٩دا سری کشا بۆ کودەتایک ل ئران.١٩٥٣ل  - ئی)

شیک لسر یونالیزمی عرەبی ب ھڕەبۆ ناس» ناسر«بریتانیا ئاماژەی 

یان ھر کسکی بۆ  –برژەوەندییکانی خۆی دانا و نیدەتوانی ڕگی ناسر 

و و کگ نوتیی بۆ ئوەی دەست بسر ناوچی کندا - ئو پرس بدا

پبایخکانیدا بگرێ. ئمریکییکانیش ناوچکیان ل چاوی مرجکانی 

گڵ یکتیی سۆڤیتدا دەبینی و سیاستکشی اردا لشڕی سڕکابری 

دا سرچاوەکانی داھاتی نوت بخات گردراوبوو ب ڕگرتن ل سۆڤیت، نبا

ای ئوەی بگیاندبا، ک بریتانیا ژ ڕکفی خۆیوە، تنانت ئگر ئمش وات

ستی دەستمۆبکا. سیاستی ڕۆژھتی ناوەڕا» ناسر«ھراسانبب یان 

روەک مریکا ئنگی سارد ڕۆنرابوو. ھگرتنی جندھھر بسواوی لت ب

 پنجاکانی ئمریکی تاوتوی کردووە، "ل درەنگانکی یک ل لکدەرەوەکان

ی وت، کبۆماندەرک مژی باکووری ئستی توربی بت ھتیی سۆڤیك

بووە ستیدا و لڕابزاندووە، بنمای سیاسی و ڕگی ئابووری بکارھنا 

ھرچندە تاک پشمرجی وت  ١٠ھزکی ڕۆژھتی ناوەڕاست."

کۆمۆنیستکان  ئوەبوو، ک» ناسر«یکگرتووەکان بۆ کارکردن لگڵ 

زلراوتپتدا بھڵ ی دەسگکگرتن لشنیازی یپ و ئامادەیوەی ئوە، ب

 ١٩٥٨ل  راقعۆڕشی سووریا بگینتسر. بکورتی، تا ئو کاتی ش

ڕوویدا، سکۆی ڕووداوەکان پشتر ناکۆکی نوان واشنتن و لندەنی 
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 کو چۆن بنن، بنگبسھ کوەک چۆن شۆڕشوەی نوتبووەوە بکل

 دەنگییوە بچن.

 

 کی تمموزکودەتا

سعاتی پچوو تا کاربدەستانی واشنتن لوە خاترجم بن، ک کودەتایک  ١١

ی تمموزی ١٤داری ڕۆژھت)ی بیانی ڕۆژی ی ستان(بکات ٨ل سعات 

ی »ئایزنھوەر«ب سرۆک » تر دەلسفۆس«ل بغدا ڕوویداوە،  ١٩٥٨

ی پاشایتی کشاون ڕاگیاند، ک چند کسک ل سوپای عراقی "برەو کۆشک

ی جنشینیان کوشتووە". ئو ل »ئمیر عبدولئیالھـ«و لودا شازادە 

بم ئاماژەی بوەدا،  ەکی دنیانبوو،سروەزیرو پاشا  چارەنووسی

 ش وای لموە. ئتودەککرد، بانگی » ئایزنھاوەر«بارودۆخی خراپتریشی ل

ەوشکدا بخشننوە و "دنیابن دەستی ئاسایشی نیشتمانی بکا تا چاوک بڕ

ل نخستووە." کاتکیش دەستک  ک ھیچ الینکی ڕەوشکیان پشتگوێ

ک برای وەزیری دەرەوە و » ئاللن دەلس«کۆبووەوە، » فیسڤال ئۆئۆ«

) بوو، ڕوونیکردەوە، ک "کسDCI ی ھواگری ناوەندیی (دەزگبڕوەبری 

عراقدا" کودەتاکیان کردووە، واش ھوادارەکانی ناسر ل نو سوپای 

تکی کوژرابن و حکووم» نوری ئلسعید«و » ملیک فیسل«دادەندرێ 

ی سی ئای ئی دنیانبوو دەزگدامزراب. ھرچندە بڕوبری  ۆماریشک

لپشت کودەتایکوە یان نا، ل تبینیکردبوو، پیالنگەکان » ناسر«ئاخۆ 

م سی ئای ئی "ل بگی جوھری کورتھن، بوون، ب» ناسر«ھواداری 

رۆکیی ئو بینجام بوەی [ئو] دەستی ل کودەتاکدا ھب." ئم برە

 مریکا وەھا بزانئ الوەنا، کدا » ناسر«بکودەتاک وخۆی لکی ڕاستڕۆ

قایلبوو بوەی ل ماوەیکی کورتخایندا شتی کم » ئایزنھاوەر« ١١بووب.ھ

  ١٢و سیاستی "چاوەڕێ بک و ببین"یان گرتبر. دەکرێ
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ۆ ریکا بژی ئمکودەتاکی عراق باندۆرکی گورەی لسر ستراتی

ا. وەک ئندامکی زیندووی پیمانی بغدا، بربستکردنی یکتیی سۆڤیت دان

عراق ھواداری ڕۆژائاوا بوو، سرچاوەیکی شایستی دەرامتی نوتیش 

ل کۆمپانیای نوتی عراقدا  ی 23.75نی ئمریکی پشکی بوو، کۆمپانیاکا

نگی سارددا، ە ل جبوونوب لبرچاوگرتنی سروشتی بی سفر ١٣ھبوو.

لدەستدانی الیک وەھا دەشکتوە، ک قازانج بالیکی دیک بگین، بوەی 

پچوانکشی ھر ڕاست، بۆی سیاستداڕژەرانی ئمریکا ترسان نبادا 

ۆڤیت بسر قغانی لخۆگرەی توژی باکوور بازبدا و دەوتکی پاشکۆ س

نداو دابمک خۆی لبزر،نارددی ئی نوی داھاتی ھراق جوتی عەکردنی ن

 ش بگۆڕێ. لکمرنگی ساردی ھزی جنگی ھدەست و ھاوستبگر

زنی توانست کاتکدا ئم بدترین سیناریۆ بوو، لگڵ ئوەش ل دەرەوەی با

نبوو. کشک ئوەبوو، پرسی دەستوەردان ل کاروباری عراق، بریتانیا و 

لوکاتی بریتانیا خوازیاربوو ئمریکا ب ھزی  ردبوو.لیککئمریکای 

نبقورتراق ھع ربازی خۆی لیلی سچی ئیدارەی ئایزنھاوەر زیاتر مک ،

دەڕۆیشت، بوەی ئاخۆ حکوومتی  ب الی سیاستی "چاوەڕبک و ببین"دا

ی ی ئوەنوی عراق بر لھر کاردانوەیک چۆن ڕەفتار دەکا. ئمش واتا

گیاند، ک وت یکگرتووەکان و بریتانیا پشتگیری پگ لرزۆککی ندە

ھ ن.ڕۆژئاوا لکدا نکمر  

تنی کودەتاک ھانی وت یکگرتووەکان و بریتانیای دا، بۆ پاراس

برژەوەندییکانی خۆرئاوا خۆیان ل کاروباری لوبنان و ئوردن ھبقورتنن. 

ل لوبنان سریھدا، کۆماری  دا ١٩٥٨حوزەیرانی  نی لمدە 7کیسختانگ

عرەبی یکگرتووش سلماندی، ک جگرەوەیکی سرنجاکش بۆ 

ۆری سونن و حوکمانیکردنی کریستیانکان لو دەوتانی ک ژمارەیکی ز

.دایی تی شیعمینراق،  ١٤کی ععاتیک دوای کودەتاکند سچ نیا بر تھ

، ئیدارەی ئایزنھاوەری »کمیل شمعون«لوبنان، دراوی گمارۆسرۆکی 

 ٤٨ئاگادارکردەوە، ک "دەیوێ سوپای وت یکگرتوەکانی ئمریکا لماوەی 

                                                           
  سختانگ، قیران 7
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ئمش واتای ئوەی گیاند، دەکرێ سعاتدا دەستبخات ناو کاروباری لوبنان." 

بنان ئمریکا لژر ڕبازی ئایزنھاوردا ھزی سربازی بۆ پاپشتی لو

ی تمموزدا و دوای پرسوڕایکی ب پل لگڵ کۆنگرس، ١٤ن. ل کاربھب

انی ب فرماندەی ھزی کشتیگلی ششم کرد، ک فرم» ئایزنھاوەر«

 ١٥ان بۆ ڕۆژی پاشتر ل بیروت داببزن.مارنزەکانی وت یکگرتووەک

 وەکانیکناراکاتکیش مارنزەکان ل ڕۆژکی خۆرەتاودا گیشتن سر 

ر بوەک ھن رسامبوون کوە سیروت، بب کی دوژمنکارانزر ھرانب

نبوونوە، بکو ل الین ئاپۆرایکی دۆستانی ئافرەتی جوان جوان ب خۆیان 

وون ل فرۆشیاری انوە بخرھاتنیان لکرا و شقامکانیش پبو ممکدانکانی

  . 8شتدەفرۆ تکیانتووی عتار ھموو شگڕۆک ک وەک قو

ی سیاسی و ئابووری برۆکی ئوردنیشی گرتوە. ل سختانگل ھمان ماوەدا، 

 9سختگیرەکانیتووشی کش » حوسن«دوای پکھنانی یکتیی عرەب، 

، نیگرانیشبوو لوەی پشوی و ئاۆزییکانی لوبنان برەو یکتییک ببوو

ودەتاکی عراق ی کلسۆنگکشی ھبت نیگرانی ١٧ئوردینش بپڕنوە.

 دەستدا، کی لوادەککی خانیر ھۆبوەک ھوەی نند، بیسپزیاتر ك

ئمش واتای ئوەی دەگیاند، کشی پاپشتکردنی نوتی بۆ پیدابب و 

ی تمموزدا، ١٧ریشبکشی بۆ کورتھنانکی زۆر لنو ئوردندا. ئوەبوو ل س

ی ئمریکای ڕاگیاند، ک حزیان ل وزەکب باوەزیری دەرەوەی ئوردن 

ی ل بغدا نیاخیبووئو  پاپشتکی سربازیی بۆ "سرکوتکردنوەی

وری یكتیی ڕوویداوە [و] بۆ گڕاندندەوەی ئاشتی، ئمش ب گورەی دەست

میراتگرەوەی ڕەوای » شا حوسن«لو کاتی  ١٨عرەب ڕگپدراو بووە.

ئو لو  - ل دەستوری یكتیی عرەبیدا ھاتبوو وەکھر – تختی عراق بوو

بوایدابوو ب ناوی عراق دەتوان داوای یارمتی ل ئمریکا بکا، بم 

لرەدا چندین ھۆکار بۆ ئم ل  ٩١ئیدارەی ئایزنھاوەر دڕدۆنگی خۆی سلماند.

                                                           
درەک وەھابوو فرشیارە گڕۆککان ھر ل کۆکا کۆال تا نۆکی ھاڕدراوی ڕۆنداریان دەفرۆشت،  8

  ردیک دەربی ماناکیتی وەرگ.پموای ئیدیۆم کو
  سختگیر، جددی 9
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ا بۆ ) مسۆگرییک ل ئارادانبوو بوەی کارکی وەھ١ئارادابوون: (

) دەکرا ببت مایی نانوەی ٢دانی ئمریکا ل عراق سربگرێ؛ (ەستوەرد

شی بوو بوەی پاڵ ب ڕژمی عراقوە ) مایی سرک٣ا؛ (جنگ ل ناوچکد

ندێ نشتر ھپ باوەشی بنرێ، ک تووخۆ بکوەک ڕاسترمی نواندبوو، ن

، وەک شا ھا بکاکی وەسۆڤیتوە. لبر ئوە ئمریکا ڕەتیکردەوە جووی

  حوسن داوایکردبوو: 

وت یکگرتووەکان پیوای، ک نیگرانیی سرەکییک لو 

دا.... دەب سربخۆیی و قوارەی یکگرتووی ئوردن کات

نوێ بۆ پشتگیری تکشکاندنی ھگڕانوەکی بپارزێ. داوای 

 اوا لعراق دوورترە و مودای ئو ئامانجی ک ب ھۆیوە د

ک ل وت یکگرتووەکان و شانشینی یکگرتوو کراوە ھر ی

 ٢٠وردن بدەن.و ئوانیش قایلبوون، یارمتی ئ

کۆماری ب، بریتانیا ھر زوو پیالنی » ئشتۆن«ھرچندە بگورەی قسی 

یکگرتووی عرەبی بۆ لسرتختالدانی شا حوسن بۆ دەرکوت، ئمش 

زکی تایبتی خرا بۆ ئوردن بدرێ و ل دنی ھری ناربووە مایی ئوەی بیا

 سختانگخوارد تا ئو  ڕی گواستنوەی ئاسمانیشوە مشووری نوتی بۆ

ش پشتیوانی ئابوورییی تووشی ببوو، سووکبکا. ئیدارەی ئایزنھاوەری

ئرککی کرد و ل ڕووی دیپلۆماتی و لۆجستیکییوە پاپشتی بریتانیای کرد، 

ھیچ ھزکی سربازی بۆ ئۆپراسیۆنک بنرت ردەوە تیشی کبم ڕە

ی بووە مایی ڕاشکاوھمووی بسریکوە، کودەتاکی عراق ب  ٢١میدان.

نی ئمریکییکان ل لوبنان و ھۆکاری بزونری ھردوو الیان چ دەستوەردا

سپاندنی پستیان چبم ئوردن، ک کانیش لریتانییراسیۆنی بی ئۆپگ

  ڕۆژئاواییکان بوو ل ھرمکدا. ڕوونی نا

 راق، ١٥لی عرکردەی نومموزدا سریم قاسم«ی تبدولکرماندە »عی ف

 والدەمار گالمان«چاوی ب «راق کع مریکا لزی ئوبا وت، تا ل

ئاسایشپارزیی ھاوتیان و سروسامانی وت یکگرتووەکان دنیایبکاتوە. 
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ی کردبوو، ک »قاسم«یدا بۆ واشنتن وەھا ونای رتی خۆ ڕاپۆل» گالمان«

یش بوو ک ڕژم شۆڕگییک تا کسکی "ڕووخۆش" بم دیارە "مراق

ن دەستپبکا." وای ئو بکرێ سرەتایکی باش لگڵ وت یکگرتووەکا

 ،وەیبیروڕاگۆڕین ر زوو دوای » گالمان«کورتوەی قاسم ھخۆشبوو بد

ی بیبین. ئینجا ئو گڕایوە باوزخانک، لووە بۆی  ویستودەتاکک

 لس«ڕوونبووەوە، کعیدنوری ئ « وچی لک ،بغدا ھب یداوە لوھ

ئاماژە بوە دەکا، ترمی » ئاشتن«دا لو کاتش ٢٢کاتدا تقی لکراوە.

بوو وندرابسر شقامکاندا ڕاکشرا و جستکشی ش» نوری ئلسعید«

» گالمان« ٢٣نک چندین جار کوتبووە بن ئو تومبلی ڕایدەکشا.چو

نیدەتوانی ھیچ بکا بم ئوکاتی ڕاپۆرتی کوشتنکی بۆ واشنتن نارد، 

زی لوسئامکی ترنجکی تراژیدیای ستند حادا: "ئای چ کر ڕەوشس

دەست بنان] اوی لوتوساویی، لو ڕۆژەی گشتیگلی ششم [ل کنار

دەمکی درژ بوو داوای » نوری ئلسعید«بدابزینی خۆی دەکا، ک خودی 

   ٢٤کچی [ئو] ل ھمان ڕۆژدا برەو مرگ دەبرێ."دەکرد، 

 پشبینیکردنی کودەتاک، سریکشا بۆ شکستی ئیدارەی ئایزنھاوەر ل

 ) لNEAلکۆینوەیک، ک نووسینگی کاروباری ڕۆژھتی نزیک (

دا تمموزی ١٦ارەتی دەروەدا پیھسا. ڕاپۆرتی لکۆینوەکش ل وەز

ئاشکراکرا و برەنجامکشی ئوە بوو، "ھیچ سرەداوکی ئاماژەداری برچاو 

ع ی لو کردەیر ئسردەستی لکی برچاوەیھیچ س راقدا ڕوویدا ل

ی ھوە یان نووسینگکدانوە و لینکۆی لگری[نووسینگک واوە و لینۆ

INR و جۆرەی ئوپکی چرییوەی چاودای ئو و مبوو، ئن [

 کی وا لکودەتای بوو گوایو ھکدا دەنگۆی ئکاتئارادابوو." لش لشھاتانپ

نوری «نووسینگی کاروباری ڕۆژھتی نزیک بوای وابوو، ک پش، کچی 

یاربوو کشک ئوبوو، ەوە. د ببووڕووبڕووی ئو پیالنگیان» ئلسعید

زیکی پ ل کودەتاک ل الین کۆمیکی بچووک، دەستیکی زۆر لیکن

یان متمان ھسوڕنرا و لو کاتش ھواگری عراقی و ئمریکا ک قاسم

.کرانییرچاوەی نیگس تو ببدەکرا، ئوا نرگیز بدەناسی، ھ  
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نو واگرییان لواوی ھکی تحکوومتی پشووی عراق تۆڕ

خودی سوپادا پکھنابوو، ھیچ شتکی گومانلکراویان 

» عبدولکریم قاسم«سبارەت ب پیوەندییکانی زەعیم 

وی عراق خۆی لوە ھنکاندبوو، تنانت حکوومتی پشو

ئاگاداربوو (وەک خۆشمان دەمانزانی)، ک زەعیم 

دا ل ئوردن ١٩٥٦ایی ل کۆتلو کاتی » عبدولکریم قاسم«

  جگیرببوو، کوتبووە بر ھوی تکدەرانی سوورییکان. 

گیشتبووە ئو برەنجامی، کوا لبر  NEAنووسینگی ڕۆژھتی نزیک 

ان، نبوونی نیشانی دەرەکی (وەک ناڕەزایتییکی زیکی پیالنگلیکن

یی کارام بردنیجماوەری) بۆ کردەنیازی کودەتا و ھوی لخشت

ھسوڕنرانی کودەتاک، کارکی وایکرد دۆزینوەی پشوەختی کارکی 

  ٢٥ت ب.ئاوەھا سخ

ک تیمی ئمریکایی لسر میدان ل بغدا ل ڕۆژانی دوای ڕوودانی کودەتا

 نن. لنگبسھ کمموزی ١٧زۆر ماندووبوون تا ڕەوشی »گالمان«دا ت

 انکراوەکی دەرەوەی عراقەستنیشوی دباوز چاوی ب وەزیرە ن

کوت، ئویش ھمان دنیاییکانی قاسمی » عبدولجبار ئلجومرد«

دووبارەکردنوە، ک ئارەزووی ڕژم ئوەی پیوەندیی باشکانی لگڵ 

ژئاوادا بمن. ھروەھا ئو پشی لسر ئوە داگرت، ک عراق پابندی ڕۆ

ب، نوتیش وەک خۆی ھر دەڕوا و کان دەتییھموو ڕککوتنام نودەو

وەک خۆی بمنتوە.  ئارەزووی ئوەشی خواست، یارمتی تکنیکی ڕۆژئاوایی

 ش ئاماژەی باش بوون، وای لمگالمان«ئ «ھوەی لکرد ئ ک ،نجبھ

.بدا ھیکنو تو حکوومنەو لرمی ندەنیانندێ فشاری م٢٦دەکرێ ھ 

 می ١٩لا، یشدموزت غدا ڕوونیکردەوە، کب مریکا لی ئکزخانوبا

 موتوو بوو،" ڕژرکو س ڕدەستانش تاکرنجکی سوەیشب" کودەتاک

ھویشیداوە "ھانی وەزارەت  نوکش لبن جوی بیچم سربازییکاندای و

ی وسینگبۆ ڕۆژی پاشتر، نو ٢٧مدەنیی ئاساییکان بدا تا بگڕبکونوە."
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گیشت ئو دەرەنجام، ک ڕژم جوی تواوی  INRکۆینوە  گری وھوا

وتکی گرتۆت دەست و ھۆشداری ئوەشی دا، "ھر ھزکی دەرەکیش 

کاروباری ناوخۆی ل وتۆی  دەست لکی ئوا پشتگیرییراق وەربدا، ئع

و رکوتوەھا سلالین عراقییکانوە ناب و زۆریش ئاسایی کارکی و

".بو ڕۆژە  ٢٨نر ئمینگ«ھگ کو»ھڕری ەی ببINR  کی بۆیاداشت

  نارد، ئاماژەی ھمای زیاتری کرد ک ل عراقوە ھاتبوون.» فۆستر دەلس«

ی لو ڕاپۆرتانئ  وە دەدەن، کیشتوون ئاماژە بغداوە گب

ی ) ئارەزووی پیوەندییکی دۆستان١ڕژمی نوێ ل عراق (

) دەیوێ ڕککوتن نوەدەوتیی ٢ئاوادا ھی) ،ڵ ڕۆژلگ

) بالی کمییوە بۆ ئم ٣ھبووەکان وەک خۆیان بمننوە، (

) نایوێ ٤کات دەیوێ ئندامتی ل پیمانی بغدا بپارزێ، (

) دان ب کۆماری ٥و ( تبکا برھم نوتییکان خۆمای

   ٢٩کۆمارەک.ڕیزی  ناچتیکگرتووی عرەبدا دەن، بم 

بم دنیاکردنوان عراق ھموو داخوازییکی نریتئاسای بۆ دانپدانانی 

دیپلۆماتیان دەستبرکرد: دیفاکتۆی کۆنتۆکردنی وت، پسندنامی 

ککانی خرکەوکردنی ئیو نیشاندانی ئارەزوو و خواستی بۆ پ ک

ل ڕووی » ستر دەلسفۆ«ش، ڕۆژەکبگورەی ڕکوتننامکان. درەنگانی 

ی عراق بنماییوە قایلبوو، دانپدانانی دیپلۆماتییان بۆ ڕژم نوک

دادا بکا. درژبکاتوە، بم ویستی سرەتا ڕاوژ لگڵ ئندامانی پیمانی بغ

بۆ خۆشبختیش پشتر کۆبوونوەیک بۆ ئندامانی پیمانک ل کۆتایی 

  ٣٠بوو.مانگکدا ڕکخرا

دا کۆبوونوە، تمموزی ٢٩ - ٢٨کاتکیش ئندامانی پیمانی بغدا ل ڕۆژانی 

) داڕشتنی ھاوپیمانییکی ١وتووژەکانیان لسر س پرس چببووبنوە: (

) داننانی دیپلۆماتییان ٣یکگرتووەکان دەچت ڕیز یان نا؛ () ئاخۆ وت ٢نوێ؛ (

 »ئایزنھاوەر«ۆی بۆ ۆرتی خڕاپ» سفۆستر دەل« ب عراق. وەک دواتر 

برزکردەوە، "ئم ئو ڕایانمان تاوتوکرد... داڕشتیکی نوێ بۆ دەربنکی 
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توەرەی  دووالینی پابندیی ئاسایاشپارزییکانی دەوتانی تاسمندی

 ،ینو یمانو پو ئن تشی بچکتکو ووتبووە بن فشار بو کباکوور." ئ

کردەوە، دۆخکش "زۆر نرمونیانیان" مایوە بوەی ساغن و خۆیبم ئ

ش ئوە بچاک زانرا، ئندامانی پیماننامی داوای ڕاوژ دەکرا و لبری ئوە

ر بنسکی" نوێ لیستا "داڕشتوەش ئوە. ئبدۆزن بووەککخراوە ھمای ڕ

بوو،  )CENTOمایی ھاتنکایی ڕکخراوی پیماننامی ناوەندی (سنتۆ 

 کخراوەکوسا ڕئ ،کخراوەکچووە ڕیزی ڕرگیز نکگرتوەکانیش ھی تو

دووقۆی ڕککوتننامی سربازی لگڵ ھر یک ل ئران، پاکستان، تورکیا 

 ٣١بست و ل ڕۆی ڕاوژکارییانش بشداربوون. -  ییکانئندام سرەک –

نک داوایان ل وت پیما دامانیسبارەت ب پرسی داننان ب عراقیش، ئن

رتووەکان کرد، ئم کارە "بب دواخستن" بکا، بۆ ئوەی برژەوەندییکانی یکگ

دەستی خۆی نران لسر ڕژم نوک ل بنیادبپارزێ، لکاتکدا فشاری 

ھواکی گیاندە » فۆستر دەلس«بھتوە. ھر یکسریش دوای ئوەی 

انی ب وەزارەتی دەرەوە کرد تا پسندنامی فرم» نھاوەرئایز«واشنتن، 

راق دەربکع ب ٣٢ن.داننانی دیپلۆماتییان  

 تو نرێ. شایانی باسنجبھدا ھردەمو سرەنجام لک بدەکرێ کۆم 

یکگرتووەکان لو باوەڕەدابوو، ک کودەتاکی عراق ھرچندە ب دندانی 

بوو. ل ترسی ئوەی نبادا روشتی تکی سیش بوو، بم ش»ناسر«

کان بسرتاپای ھرمکدا بوببنوە، ئمریکا دەستی خست نو سختانگ

شی ل ئوردن کاروباری لوبنان و پشتگیری لۆجستیانی دەستوەردانی بریتانیا

کرد و ل ڕی ئاسمانیشوە کۆمکی نوتی پویستی گیاندە عممان. ھر 

وتننام ڕوون و ئاشکرا بوو، ک ب ڕکک عراقمی ە، ڕژزووش دوای ئو

ھمانکاتیشدا سروسامانی ئمریکاییکانیشی  دەب، ل نودەوتییکان پابند

ج کی میللی کمبوونی ڕژھ وەبوو پاراست. بدەست، ئوتتی کوی و

ببوو ا قایلئیدارەی ئایزنھاوەر بڕاوژ لگڵ ھاوپیمانکانی ل پیمانی بغد

 ٣٠وەی دانپداننامی دیپلۆماتیان بۆ عراق درژبکاتوە، ئمش ل ب

  بوو. دا ١٩٥٨ی تمموز
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  چسپاندنی دەست

و س گرووپی دیارەوە ، ملمالنی دەست ل عراق لندا ١٩٥٨ل پایزی 

و » عبدولکریم قاسم«) سرکردەی کودەتاک زەعیم ١سریھدا: (

ونالستکانی عرەب، ئوانی کۆماری عرەبی ) ناسی٢نی؛ (شونکوتووا

یش سرکردەیان »دولسالم عارفعب«یکگرتووی پاشتیان بوو، ک عقید 

رت. ملمالنی دەستک حیزبی شیوعی ک یکتیی سۆڤیت پشتیدەگ )٣بوو؛ (

ر دەسسبوو ل یکبو کمیان ئکرچاو ڕەتبوو. یدوو قۆناغی ب ب ت ل

» قاسم«وو ئفسری عراقی، ک پاشایتیتان ڕووخاند، ئوانیش: وان دن

ئوەی بکردەوە سرکردایتیی » عارف«ەتاک و عقی تگبیرکری کود

نی ئو دوو کس پرسی چوونڕیزی ئۆپراسیۆنکی کرد. کلنی نوا

بوو  »قاسم«کۆماری عرەبی یکگرتوو بوو لگڵ میسر و سووریا. ھرچی 

دا بکا، لکاتکدا »ناسر«ۆیوە بدگومان بوو لوەی ھرشتک لگڵ الی خب

قۆناغی دووەمی  ٣٣ان لسر بیرۆکی چوونڕیز پداگیربوو.ڕاشکاو» عارف«

سریھدا، ئمش دوای ئوەی قاسم  ١٩٥٨کانی کبکیکش ب کۆتایی

عی بی شیوب حیزی لباربرد، ناچاریشیکرد پتر پشت »ناسر«پیالنکی 

ببست. ھبت ئمش بووە مایی نیگرانییكی گورە لنو کاربدەستانی 

کا ل واشنتن، ئوانی ل قوویی پشتیوانی مۆسکۆ بۆ حیزبی شیوعی ئمری

ھراق بداچووبوون.ع٣٤  

ملمالن لسر دەستی عراق ل ئیدارەی ئایزنھاوەر نبووە مایی 

دەستدان. لل کانی ی مانگمیانیلوولمو  ئکنی تشرینی ینجوومدا، ئ

ئاسایشی نیشتمانی ب شوەیکی ئاساییان تاوتوی ڕەوشی کراوەی عراقی 

 وەش لمین کۆبوونکیلوول١٨دەکرد. یوێ دا ی ئل«کرا، لچارلس جاب «

 یاند، کی ڕاگکننجوومئ ی بری سی ئای ئوبڕگری بناسر«ج «

ملمبارەت "س راق" بی عمی نورکردەکانی ڕژو سریی نگی دەستالن

اوبراو ڕاپۆرتکی پشکشکرد بوەی "وای نیگران. ھفتیک دواتریش ن
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انۆڕە ناوخۆییک" بردەوامبوو، بۆ یکگرتنک "م» قاسم«نیاربوونی 

  ٣٥انی."ڕاشکاو"ھشتاش ھاوکاری سربازیی نوان میسر و عراق 

ئاگای ل مجزی برزەفانی عارف بوو، بم لسری وەستا تا  »قاسم«

گشتکی ب پارزگاکاندا کرد تا » عارف«، ئو کاتی ئیلوولسرەتای 

 ککگرتنماوەر بۆ یستی جستونوە ھدوای ئ .نقاسم«بجۆش «

 ربازی لی سوپایڵ سوپ» عارف«پلگی لنیوەندی ئاساییی، پادا داما

ی و پڕا بیگکدا لکاتگری «لروەک جروەزیرعارف ھو وەزیری  س

 ل .ژ بکی دربۆ ماوەی بم وەنوە، بتنی ٣٠کاروباری ناوخۆ بم

وزی عراق بۆ ئامانی ڕۆژئاوا عارفی وەک با ،»قاسم«دا، ئیلوول

 بن پیل عراق ل» ناسر«دوورخستوە. بم خریکبوو بڕەی نخشکانی 

کی ڕابکی مشی. لکمریکا تشرینی ینی ئاسایشی نیشتمانی ئنجوومیشدا ئ

دا کرد، »ئندریۆ گودپاستر«تاوتوی دۆخی الدانی عارفی لگڵ ژەنڕاڵ 

 وەش درا، کرنجی ئتیی » قاسم«سكنگری یی الیندامی دیکدوو ئ

رەبی لوە. بۆ ڕ کۆماری عتی دوور خستوونکئالن «شتر، ۆژی پاکابین

ندننامی سی ئای ئی دای ئنجوومنی ئاسایشی ھسنگا» دەلس

سپاندووە، لکاتکدا خۆی وەک دەستی خۆی چ» قاسم«نیشتمانی، بوەی 

ل نو ناسیونالیزمی عرەبی  یژ ب ھمای ناسرەتساییکی ئایدیۆلۆژی دقور

لزیادکرد، ئوەی » ەلسد«دەخاتڕوو. لمڕ پرسیارک سبارەت ب عارف، 

  ئویش ڕاست بوو. ٣٦دوا شتمان لو گولنبووە." "ب ھموو ئگرەکان...

ئاژانکانی خۆی » ناسر«دوابدوای نفیکردنی عارف بۆ ئامانیای ڕۆژئاوا، 

کردن بکو پیالنی گڕاندنوەی دابژن. پیالنک دندانی » بۆن«نی ڕەوا

کاندا ڕابپڕن، لو کاتشدا راقدا، ل پارزگعلناو بوو تا » ناسر«ھوادارانی 

برەو بغدا بفنن، بکو لوێ سرکردایتیی ئو کسان بکا، ک » عارف«

ی ٤ک لدژی قاسم بکن. ل الینگری کۆماری یگکرتووی عرەبیین، کودەتای

دا کاری پشوی و گرەشونی ل الدکاندا ڕوویدا و تشرینی دووەم

ا، بم شی بۆ کشرابوو ب سالمتی گیشتوە بغدەک نخیش و»فعار«
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ل عراقوە ھیچ  ٣٧پیالنک سرینگرت. .10ھر زوو ئاشکرابوو ئینجا گیرا

نوروژا. بگورەی » ناسر«وخۆی پرسیارک سبارەت ب توەگالنی ڕاست

 ، ھوی کودەتاکINRڕاپۆرتکی نووسینگی ھواگری و لکۆنوە 

شانی"بام بووە قۆ کراترکرد، براقدا خو عن تی لی دەسناغی ملمالن

و » عارف«ب زیندانیکردنی »." ناسر«مایی داڕسانکی کراوەش بۆ سرۆک 

ووی عرەب، دەستی ناسیونالستکان لدەست الینگرانی کۆماری یکگرت

ھروا  عراق بوو لیش بووە "تاق سکردە" ک خۆیشی حزی ل»قاسم«با، 

ن بانگبکرێ. ل ھمان کاتیشدا، لکدەرەوە ئمریکییکان ب "زللی خک" ناویا

دەبرد، بم قاسم پیامکی ئاشکرای نارد . ک ئو نیازی نیی ڕەگڵ میسر 

وێ، ھر بخۆشی ئاماژەی ئوەی دا، ک خۆی وەک کۆگیکی بک

ئمش نیشاننمای  38وە.بینتبدا دەجگرەوەی دەستۆیشتوو ل جیھانی عرە

ا قۆناغکی نوێ کۆتایی قۆناغی یکمی ملمالنی دەست بوو ل عراق، ئینج

                                                           
10 ی ڕەحمکی خاربردەیس قرەدا ھال وەیسی گرتکی («تییم لعدەدین م٢٠٠٨-١٩٣٧حاجی س «(

بگموە. ئو زۆر جار بۆی گاوینتوە: "ل کاتی کودەتاکی زەعیم عبدولکریمدا سرباز بووم، 

لگی باش بووم، ک  عبدولسالم عارف الی ئم بندکراو بوو. منئینزباتی حرەس بووم ل سجن. 

ھاتپش و دواندمی. گوتی من کوردم خۆش دەون، دەزانم تۆش کوڕکی  زانی من کوردم زیاتر لم

 نۆ فکیان بانگی کردم، گوتی بکردم، ڕۆژی پک متماندەگری. دوای ماوەیت ھمانباشی و ئ

قس نھنییی منی  پیاوک بو سروشك ببین، دوای سالمکردن، ئم ڕەشید،دوکان ل شقامی 

پاسپاردی بۆم بن. منیش دوای دوودی، ڕۆژکیان چووم ھمان  چییکیان پب و ئیدی ھر

 وە، پاشان کمیان دامالمم کرد، ئاسایی وەس ،وە نییدوام س بک ری کن. دوای چاودشو

ب کابرا گوت، زۆری بخرھنام، منی بردە ژوورک لژر زەمین. ئوەبوو نامیکی کۆدەکم 

یسپی سپی بوو، نووسی. نام زەکم، كاغالمی بببدولسبۆ ع دەست کک پارەی دامندک و ھ

یدەگ کوە، ئاخۆ نامنتاقیمبک وەیانوە بۆ ئکداییر بوو. وام لم، سنووسرابوو، پننم ھیچی ل

سالم، یان نا. ک ھاتموە گرتووخانک، لکاتی نۆبتی من، پارە و نام سپییکم دای دەست عبدول

ئویش لبر چرا ڕایگرت، نووسین بدەرکوت و خوندیوە. ئینجا نامکی دڕاند. ئوکات دە دیناری 

خواردندا دانرابوو، گیرا،  وەک بخشیش پدام، یک دوو نامی دیکم بۆ ھنان، لسیم نام، لنو

و لئ نزۆر ناخای یگوتم، کشتر پم پوە، بوێ گواستمنیان ل تو دەب وێ دەردەچ

کاربدەستیش. بۆی ھر کات ئوە ڕوویدا، دەب سری بدەموە تا پاداشتم بکاتوە. زۆری نبرد 

ی. پاشان وادەرچوو، ئینقالب »گرتک«ماوەی عسکرییکم تواو بوو، تسریح کرام، گڕاموە 

گیرسابوو، من حزملبوو ئوکاتیش شۆڕشی کورد ھ کرایوە، عبدولسالم بووە سرۆک، بم

بابم گوتی ناب بچی."  »مال وەیسی«بچم و بیبینم، کچی لبرئوەی نبادا ب ناپاکی لکبدرتوە 

.وەرگ  
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ی ب نالیست عرەبکانی بزراند، ھنووک پویستداھات، قاسم ناسیۆ

بنمایکی سیاسی نوێ بوو تا پشتی پ ببست، ئو پشتیوانش تنیا یک 

  ان بوون.وعییکیش: شیجگرەوەی ھبوو، ئو

  

 سختانگکاردانوە بۆ 

 ملکتی  دا ١٩٥٨ی تشرینی یوەی سیاسداچوونپ ئیدارەی ئایزنھاوەر ل

ئاسایشی  ھرمییانیان بوونوە. ھر ل ئادارەوە "بنمای سیاستی

 دا دانابوو، کر ڕوداوەکرانبب وەی لنیشتمانی"ی ئیدارەی ئایزنھاوەر ئ

 ل ریکال ناوەوە"خ وە کۆنترۆڵلکانن کۆمۆنیستی  ر ببکرێ یان ھ

کردەوەش کۆنتۆڵ کراوە،" بۆی دەب ئمریکا "ڕکاری برچاو بۆ 

وای پویست کرد و  سرکوتکردنی بگرتبر، ب کردەی سربازیشوە ئگر

ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ل  ٣٩شتک لگڵ دۆخی کودەتاکدا ھاتوە.

ھشتا ئم سیاست دەگونج بۆ دا، ڕەزامندبوو بوەی، ەی خۆیچوونوپدا

لخۆگرت کNSC 5820  ی ھرمی و ڕنمایی سختانگڕەفتارکردن ل گڵ 

تی الوەکی پنج سیاسگرتنی پندھھدەکا: (ب دوای ١ناس ڕان بگ (

) تا بکرێ ٢؛ (ئیسرائیل - چارەسرکی ئاشتیان بۆ کشی عرەب

) برەودان ب ٣انوستانی ئاشتیان ل ھرمکدا؛ (سر دوون لدەوامببر

سقامگیریی حکوومتکان، پرەپدانی پشکوتنی سیاسیی و ئابووری و 

 ل گری پی ڕستبو متی بیۆیشتنی کۆمۆنیستی بکرێ؛ (کۆم٤دەست (

ینی بردەوامبوون لسر پگ و دۆخی ستراتیژیان بگورەی لوان، ف

) ٥بسر ناوچک و دانانی بنک (وەک بحرەین)؛ و ( ربازیس

وانکردنی دەستۆیشتنی ئمریکا لسر حیسابی یکتیی سۆڤیت. ل ەبرفر

رەکییکی سیاستی وت ھر یک لم دۆخاندا، مبست ھرە س

یکگرتووەکان ڕەتکردنوەی ھژموونی سۆڤیت بوو ل ھرمک لگڵ 

  ٤٠نوتی ناوچک برەو ڕۆژئاوا بوا. لوەی یابووندن
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 تنی ئاسایشی نیشتمانی سیاسنجوومراقیش بوو، ئع بارەت برچی سھ

ریتیبوو لوەی ب بک و ببین" سلماندەوە، ئمش ب ھبووەکی "چاوەڕێ

وریاییکی زۆرەوە ل پشھاتکانی بوانن لکاتکدا خۆشیان بۆ حاتی خراپتر 

ئاماژەی دەقاودەقیش بۆ عراق ئوەبوو، ئنجوومنک  ٤١کن.امادەبئ

ی پسندکرد، ک ئم خانی خوارەوە بوون: 5820/1ڕنماییکانی ژمارە 

(ملدان) لسر ڕووداوی  بدەنگبوون) ٢) پاراستنی پیوەندی دۆستان؛ (١(

ونی ەوامبو) ھاوسۆزی لسر برد٣خۆکشانوەی عراق ل پیمانی بغدا؛ (

) ھاندانی "توخم"ی دۆست ل عراق ٤رمتی سربازی ب "بی سنووردار" و (یا

لکاتکدا خۆبدوورگرتن ل ناسینوە و خۆبردنپش ل "کسانی دیاریکراو و 

بۆ بدبختیش ھرزوو سرەداوی پشھاتی وا  ٤٢ن."پرس سیاسییکا

کان لسر نماییکوت ڕدەرکوتن، خوشی ڕنماییکانی دەرخست، ئاخر دەر

رییکی بنمایکی شیمانی ساختوە ڕۆنراون، بوەی عراق ھر "ب سقامگی

 رەبڵ عگی جیاوازجیاواز لپل وەش "بڵ ئگوە، لتندەم "ژەییانڕ

  ٤٣یونالستکاندا ھاوکار دەب."ناس

بوو ، سرەتای نیگرانبوونی کاربدەستانی ئمریکا دا ١٩٥٨ل پایزی 

ربارەت سع ت لی سۆڤیکدەرانکاری ت ر بسش لوەیکدانم لاق. ئ

 گریمان وەی ١رابوو: (بنیادسڕانگ بارەت برانبوون سفا «) نیگال مستم

وە ل یکتیی ـ ١٩٤٦یونالستی کورد، ک ھر ل سرکردەی ناس» بارزانی

نکردنی چکی ی دابییوەند) دامزراندنی پ٢سۆڤیت، ل تاراوگدا دەژیا؛ (

سندنی پشتبستنی قاسم ب حیزبی شیوعی ە) پر٣سۆڤیت بۆ عراق؛ و (

و عرەب » عارف«عراق، ئمش دوای تکچوونی پیوەندی بوو لگڵ 

  .ناسیونالیستکان

 زانکی ئاسایشپاریگوەی پدۆزین ویستی بقاسم پ ،کدوای شۆڕشدواب

ک ھاوپیمانییکی خۆکردی دەبینی (ئاخر یشی وە، کوردبۆ پاپشتیکردن ھبوو

بۆ ئم کارەش، دەیزانی دەبوای بارزانی بۆ  ٤٤دایکی ب ڕەچک کورد بوو).

تا تامی » پراگ«ی ناردە خۆی کشبکا، ئوەبوو ھر دوای شۆڕشک نردەیک
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 زاریان بزان و لخۆشبوونک بخات بردەم بارزانی و یاوەرانی. سرکردەی

ۆی ڕاییکرد و دوای ی پسندکرد، بارزانی کاروباری خش شتککوردی

گڕایوە عراق. کاتکیش ل » ناسر«ل قاھیرە و دیتنی  وەستانکی کورت

، قاسم وەک پاوانک بخرھاتنوەی گڕایوە بغدا دا ١٩٥٨ی تشرینی یکم

م بردەیی خستکرد، ل بری عراقیش داوای لبووردنی لکرد، قرەبووی دارا

و بنیشی ب  - یشی ل بغدا پدا»نوری ئلسعید«جشونی مانوەی  –

کورد دا پلیک ل ئۆتۆنۆمییان بدات. ھی ھرە گورەی قاسم ناتوانایی 

ڕ ورەکانی.خۆی بوو لچ ینڵ بگۆیشتن ل  لی کورد  دا ١٩٦١لگ

باتی ساڵ خ ١٤ەی ھگیرساند و بارزانیش بووە سرکرد 11شۆڕشی

  ٤٥وتی عراق.چکداری ل دژی دە

 م لمریکایی ژمارە کی ئباکی پلدەستند کاربوا چک وە ڕوونئ

ب بیستنی ھوای  سروشتی بارزانی یان ل ناسونالیزمی کورد گیشتبوون.

گڕانوەی بارزانی ل یکتیی سۆڤیتوە، کاربدەستانی وت یکگرتووەکان 

 ھاتنوەی ئوەی پیدەگوترا (مالی سوور)، ک ئگری ئوەی بوون لیگرانن

انکی سۆڤیت بجووتوە. ئاخر خۆ دوای ھمووشتک، لدەکرا گوای وەک ئاژ

ستکردنی ل ھردوو دەوتی عراق و ئراندا بارزانی پاشخانکی کشدرو

وردیان ورەی ککی گھبوو و دۆستی تورکیاش نبوو، خۆ ئوانیش کمایتیی

دەچوساندەوە. بارزانی ب ھبوونی ئو جماوەرە زۆرەی لنو بشکی 

نیشتوانی کورددا، وای ل کاربدەستانی وت یکگرتووەکان کرد، ب زۆری دا

ی ٤ل » گالمان«شوومی بۆ سر سقامگیری دۆخی عراق ببینن.  نیشانیکی

دەربی، ب  بۆ واشنتن ارزانیت ب بدا نیگرانی خۆی سبارەتشرینی یکم

بوای خۆی، سۆڤیت ئو بۆ تکدانی ڕژمی نوێ بکاردەھن. ھروەھا ئو 

ئاماژەی ب گڕانوەی نزیکی یاوەرانی بارزانیش دا، ک ب خۆیان و 

                                                           
. لڕاستیدا ھردوو وشش واتای .revolutionک ی بکارھناوە نوەrebellionنووسر وشی  11

یکم تنیا گۆڕینی دەستداران، ھرچی واتای ھگڕانوە بڕووی دەستدا دەدەن، بم واتای 

ل .گۆڕینی سیستم ی دووەموە، یا وشڕانگکارکوردیشدا ھم ن یاخیبوون دەکرێ بب ،ب

دەکرێ ھ نا، ککارھی شۆڕشم بوش.وە بدا. وەرگدەستب ردوو واتاک  
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 توان زیادبوون و بوونوە، ئنوە دکانیانزانک  ٨٥٠خژمارەی س بک

ت ئاژانی سۆڤیتی. پیوەندییکانی بوون وانیشژنی ڕووسیشوە، گوای ئ

نو کوردی عراقدا واتای سۆڤیتی بارزانی و جماوەریی بکابرییکی ل

ب  ٤٦ بسنوور ب.ئوەی دەگیاند "توانست بۆ شۆقکردنی [عراق] خریک

 و چ» گالمان«ئاوڕدانوە بۆ ڕابردوو، ئوە ڕووندەبتوە، ک ھردوو الیان چ 

وا دەستانکارب وتن بارزانی بناسن، ککرنوەدا سواشنتندا، ل مریکا لی ئ

اژانکی سۆڤیت نیی یان ھوکانی سۆڤیت بۆ ئوەی ئایدیۆلۆژیتی ئ

کستی خوارد و لیگڕابوو ل سۆشیالیزم کۆمۆنیستی لگودا بخون ش

.بنیازەکانی مۆسکۆ ن شی بو متمان ت بتاق٤٨ب ن یزانینب  ،مئ

بۆ ئوەچوو بوا ب بارزانی نکا و وەک دوژمنکیش » گالمان«سروشتی 

دایبن. ھرچندە بم ڕەفتارە وت یکگرتووەکان دەرفتکی لدەستچوو تا 

سرکردەیک بزان، ک وای تاراوگبوونی، بکردەوە  شتی زیاتر لبارەی

ببت ھاوپیمانکی  دەکرا ریکا ونبووە ھڕەش بسر برژەوەندییکانی ئم

ڕاستی سای ڕەبقی دیکی خایاند تا وت یکگرتووەکان  ١٥بھزیش. 

 شتکیان بۆ دەرکوت.

ی ئیدارەی ئایزنھاوەر ، پشھاتی زیاتر ئو بواییان الدا ١٩٥٨ل پایزی 

 ل .نرەدەستراقدا پع ت لژموونی سۆڤیسپاند، تا دێ ھتشرینی ی ١٦چ

ب ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ڕاگیاند، ڕژمی » ئالن دەلس« ادیکم

عراق ڕککوتننامیکی بازرگانی گشتگری لگڵ یکتیی سۆڤیتدا 

ککوتننامک پیوەستب ب مۆرکردوە و لو بوایشدای بشکی ڕ

» کمینگ«یشدا تشرینی دووەمی ٢٥ل  ٤٩توانستکی گورەی سربازی.

ڕەشی پرەسندنی نارد، تیدا ل ھ» دەلس ۆسترف«بۆ  اشتکییاد

اق ئاگاداری دەکاتوە. بگورەی یاداشتک، "گرژیی نوان کۆمۆنیست ل عر

اسمی داب، ک ب قورسی پشت ب قاسم و [دەستی ھواداری ناسر] ھانی ق

و » یکامل چادرچ«بای چپی حیزبی دیمۆکراتی نیشتمانی بسرکردایتیی 

کانوونی ی ٢دەبوو، ل  دۆخکش تا دەھات ئاۆزتر ٥٠تکان ببست.ۆمۆنیسک

دا، وت یکگرتووەکان زانییان، کشتییکی سۆڤیتی کلوپل و تفاقی یکم
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ربازی بۆ عنرسکی اق ھیرنامکی بدەستپ مواش دەکرا ئاوە، ب

را، ک دەبین وە وای دابینکردنی چکی سۆڤیتی ب. ل واشنتنفرەوانبر

لدەست دەرچووە، بۆ  عراقدنیانبوون ئاخۆ  کاربدەستانی ئمریکا

کردنی چک ڕووی ل سۆڤیت کردوە و ئاراستی خۆی گۆڕیوە یان ھر ندابی

ئریان"ی ھاوشوەی میسر لخۆدەگرێ، ک ئویش  سیاستی "بالینی

ھردوو بلۆکدا، لگڵ ییان پشوازیکردن بوو ل پیوەندی بازرگانی و سرباز

 ٥١وانی برەی جنگی سارد بالین دەمنتوە.ەبم سبارەت ب برفر
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پویستی بتاوتوکردن ھی. ب کۆتاییھاتنی سای  یلرەدا خاکی مژووی

، ئیدارەی ئایزنھاوەر پدەچوو ھاتبت سر ئو بوای، ک حیزبی شیوعی ١٩٥٨

جۆن «بجووتوە. ھرچندە وەک ۆڤیت تیی سعراقی ل جیاتی یک

دا) عراقر ب سر ل کتبکی خۆیدا بناوی (ئسترەیکی سوو» فرانزن

کردەوەکانی  ڕوونیدەکاتوە، ل کاتکدا مۆسکۆ ب شوەیکی گشتی پشتگیری

حیزبی شیوعی عراقی دەکرد، بم ڕاستییکی پیوەندییكی کمی لگڵ 

اتکدا ھندێ ل توخمکانی ناو حیزب چاویان و. لکا ھبوسرکردەکانید

رگرتن، کچی لکاتی شۆڕشکدا، لسر مۆسکۆ بوو بۆ دندان و بھرەلوە

ستگرتندەست حیزبی شیوعی عراقی ڕاستوخۆ توخنی بیرۆکی دە

وازی نیشتمانیی و پشتگیری ئوەی پیدەگوترا بۆرژنکوت، ئوەی پباشتربو

پشتگیری ئو ڕوانینی » تریپ« ٥٢تی دەکرد.نونرای »قاسم«اربوو بکا، دی

 گرووپ راقی لوە بوو، حیزبی شیوعی عر ئسی لو مشتومکرد. ئ

دەچوو. وەک ئی جیھان نکانی دیککۆمۆنیست وەی لو نووسی، بۆ ئ

زی عراقدا شیوعی بی، ئوا واتای ئوەی ندەگیاند، ب کوکوپستوە ب ڕبا

ب شوەیکی » حشع«لینیزم گربدری. ل جیاتی ئو حات،  –کسیزم مار

سرەکی تیشکۆی کاری خۆی خستبووە سر نادادپروەریی کۆمیتی، 

و ھلومرجی کرکاران،  ەمزچوساندنوەی ئابووری و پرسی کرێ و 

 ژەری دیک وەکۆت ٥٣وانی پشتیوانییان پیداکرد.ەبمش پگیکی برفر

، حیزب کۆمۆنیستکانی ڕۆژھتی ناوەڕاستیان وەک بگان »یرەرور الکوات«

 ش بمنیا بۆ ڕۆشنبیرانی شارستان بوو، ئدەبینی و ھاوار و بانگیان ت

وە کۆمی بزووتنوانچتپماوەری ییکی جپشتتوانیبوویان پا کان، کی

نوە بسر ی کرا ماوەھر بڕاستیش ل ٥٤ان بۆخۆیان پیدابکن.ەوبرفر

 خت لکی سرنگس تبب بباریدا ھواکرا، ئیسالم لڕی سارددا، وا بش

.یی ھناسانکی خوانئایدۆلۆژیی ر کۆمۆنیزم، کرانبو  ٥٥بکدا ئکاتل

لکاتی خۆی ل ئارادابوون، ڕۆژھتی  فرەوانچوونان ب شوەیکی بربۆ

جیھان، ئمش ب زۆری لبر تاپای ل سرناوەڕاست زۆر جیاوازتربوو 

" یان "چینی کارکر"ی لدروستنببوو، بم جۆرە ئوەبوو، ک "پرۆلیتاریا

ی ڕوو ل دەبوای کۆمۆنیستکان ب ھاواروبانگی خۆیاندا بچنوە بۆ ئوە
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"پکھاتی کۆمیتییانی خکی ماک (ڕەسن)ی وتکانی ڕۆژھتی 

» گالیا گۆالن«رەت ب عراقیش، ب گورەی سبا ھرچی ٥٦ناوەڕاست بکن."

ئوەبوو، قاسم ل ماوەی دوای سردەمی  عراقب، ڕەوشی ڕاستییانی 

شیوعییکان ھبوو  شۆڕشگیی ناسقامگیریی ناوخۆدا، پویستی ب پشتگیری

 قاسم دەستی ب وەش، ککی ھاوشجۆر ب .نسپتی خۆی بچتا دەس

ی شیوعی عراقی کرد، سۆڤیت ئمیان بکارھنا تا ی حیزبپشتگیرداواکردنی 

ھرچندە  ٥٧چک لگڵ عراق دابمزرنن.پیوەندی دۆستان بۆ دابینکردنی 

و: پویست دژایتی ھر گرووپکی ئم بۆ ئمریکا پرسکی ڕەش و سپی بو

ی دەسک بوو بۆ ملمالنڕوانین مدەری کۆمۆنیستی بکرێ؛ ئای تی دودن

بای بسر توانستی لتگیشتنی ئیدارەی ئایزنھاوەردا  عراقشی شۆڕ

  کشابوو. 

 ملککان  دا ١٩٥٨ی کانوونی یوان قاسم و ناسیونالیستی نملمالن

لوکاتی بریتانیا بڕژمی ڕاگیاند، ک پیالنکی میسری  یکالبووەوە، ئمش

ئاگای لو پیالن ھبوو. ل ریکاش . ئمبۆ لسر تختالدانیان ل گۆڕیدا ھی

دا، نونرکی ناونھاتووی "بزووتنوەی ئفسرە کانوونی یکمی ٣

داوای  ئازادیخوازەکان"ی عراق ل بغدا ل باوزخانی ئمریکا چووەپش و

ل کاتکدا ئفسرانی  58بوخنن.» قاسم«پشتگیری لکردن تا ڕژمی 

کزخانوبا خۆشحاکی ڕ بوون وپوەی کردن، واشنتن "پشتگیریینمایی ئ

وەی ل پیالنک بئاگاھنایوە، ەسنوورداران"یان دەدات، ئینجا وەزارەتی دەر

و داوایلکردن " تا ئوپڕی  ک لدایوەناوەزارەتیش برووسکی بۆ باوزخ

 مریکاوریا و تیاربن" و ب شڕفرۆشانیش بن، ک وت یکگرتووەکانی ئ

ھسنگاندنکی  ٥٩ن دەست ل کاروباری ناوەخۆی عراق وەربدا.ناتوا

 ،کگرتووەکان بی تکانی ونامگرەی بگووەزارەت ڕاست دەرچوو. ب

ییکیان کردبوو، ترسان نبادا دەستیکی بریتانیکانیش بۆنی پیالنگ

ییان قراعمی دەست وەربگرێ، بۆی ڕژ عراقل » ناسر«الینگری 

ئینجا ڕژم بو ھموو زانیاریانوە دزەی کردە نو  ٦٠ئاگادارکردەوە.

 وسا لیان تۆمارکرد، ئکان، وردەکاری پیالنمی ٧پیالنگککانوونی ی دا ل
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،یالنی« دژیان جوولگم » ڕەشید عالی ئیان گرتن. ڕژسی دیکو دوو ک

ردنوە، ھیچ گومانکی تدا بوک ادیۆداتواوی ئو نوارە تۆمارکراوانی ل ڕ

   ٦١وە.لپشت ئم پیالنوە بو» ناسر«نھشتوە بوەی حکوومتی 

شید ڕە«لرەدا ناب بایخی ڕۆی بریتانییکان ل شکستپھنانی پیالنکی 

کمبکرتوە. بریتانییکان ھیوایان وابوو ب ئاگادارکردنوەی » عالی گیالنی

ل دنیای عرەبدا. » ناسر«ەوەیک بۆ ھژموونی  جگربیکن قاسم، دەتوانن

، دیاربوو ل ماوەیکی کورتخاین، ل »پرتک و زاڵ ب«ئو ستراتیژیی 

خواردی.  دا ١٩٥٩ - ١٩٥٨ەی ناسر ل ماو - ماوەی گرژبوونی ڕکابری قاسم

دا »کوت«، سبارەت ب تنگژەی ١٩٦١ھرچندە ل کۆتاییدا و ل سای 

وەژوو بووەوە، ک ل بندی داھاتوودا وردەکارییکی ک ئاسیاست

» ڕەشید عالی گیالنی«سبارەت ب ئمریکییکان، پیالنی  تاوتودەکرێ.

یشتنی عراق، چونک ھرزوو سلمنری خاکی وەرچرخان بوو ل تگ

وە بۆ الی کۆمۆنیستتڕقورتاندنی ناسر، قاسمی ناچارکرد بگھکان تاخۆت 

پشتگیری بۆ ڕژمکی ل دەست ناسیونالیستکان بپارزێ. ئمش ب  بنکی

رکردنوەیک بوو بۆ کاربدەستکانی واشنتن، ھانی ئیدارەی ڕۆی خۆی، ئاگادا

ۆ ڕاگرتنی ئو دۆخ، بیر ل ڕگچارەیک بکاتوە، تا ب ئایزنھاوەری دا تا ب

یشوە بژارەگلک ییکانریتانکارکردن لگڵ ناسری دوژمنی سرسختی ب

  بن.دالبردەم خۆیدا 

 

  ئایا سوور دەب؟

میسر ل ناوەڕاستی  - بادانوەیکی گرنگ ل پیوەندییکانی ئمریکا

دا شتک سریکشا بۆ کردەی  ١٩٥٩ڕوویدا، ل دا ١٩٥٨دیسامبری 

 بکو ڕگ ل عراقدژی » ناسر«ھماھنگی ئیدارەی ئایزنھاوەر لگڵ 

مۆنیستکان بگرن. ب نیاز و مرامی جیاجیاوە ھر یک ل ۆوونی کزاب

لسر تخت البرن، » قاسم«و ئمریکییکان بدوای ئوەدا گڕان، » ناسر«
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ئیدارەی ئایزنھاوەری » ناسر«ام بگا، ک مایی مجزخۆشیش مرۆ بو ئنج

دا ئوەش لگڵ دا تا یارمتی بدەستبن. ب ترسان ل کۆمۆنیزم تفرە

ب کۆمۆنیستکان و ھوڵ و تکۆشانی بۆ کمکردنوە ل » قاسم«پشتبستنی 

، بووە مایی ئوەی ئاراستی ھزری بیاڕداڕژەرانی ئمریکا بۆ »ناسر«

بۆ گیشتن ب ئامانج ھرمییکان بقۆزرتوە. ل کاتکدا ئوە بچ، بکو 

یشتنی ئاگت ۆئیدارەی ئایزنھاوەر لراق زی سیاۆزوبکانی ناوخۆی عتس

بوو، بڕوونی کاریکرد. ھر لبر ئوەش » ناسر«شکستی ھنا، کچی 

ی بۆ »ناسر«ئیدارەی ئایزنھاوەر بژارەی کارکردن لگڵ ئوشوەی 

ترین شوە ل برژەوەندییکانی ل فرەوان گرتبر تا ب» قاسم«دنی دژایتیکر

یرەی ل مۆسکۆ ەی قاھری ئوعراق بچتپش، ئمش سربا

تبینیکردبوو، کردەکی ئیدارەی » نفی«دووردەخستوە. ھرچۆنک ب، وەک 

تا دژە » قاسم«ئایزنھاوەر لگڵ سیاستی بریتانیا بۆ پشتگرتنی 

بوو  دروستبکا، تکگیرا. ئمش نیشانیک» ناسردا«ل ھمبر  ھاوسنگییک

کجیاواز سیر "ڕامانی زۆر لسڕبارەت لھ ب رژەوەندییر ببۆ س ەش

  ٦٢[ھردووال]." ھرمییکانی

ڕوانینی ھمڕەنگ سبارەت ب سروشتی شۆڕشکی  ١٩٥٨ب کۆتاییھاتنی 

ەکان پیدا بوو. بگورەی ڕامانی عراق ل نو حکوومتی وت یکگرتوو

 ن بوو،نیگرایاریدەدەری وەزیری دەرەوە، برەیکیان لوە » ویلیم ڕاونتری«

حکوومتدا ھی و بۆی  ک کۆمۆنیستکان لوێ دەستی بایان لنو

 ڕۆبنرێ، ک یو گریمانر ئسل" یوە ھویستی بمریکا پکانی ئتسیاس

دەب ھسوکوت لگڵ ڕژمکی کۆمۆنیستی ئمش لوێ بین یان 

مانی و گریمای ئنادۆستان بکین." برەی دووەمیش لگڵ بگوبندی بن

تا  تب بردەوام» قاسم«بوو، لبری ئوە داوایان دەکرد ھزوگوڕی  ناکۆک

ب » ڕاونتری«کۆمۆنیستکان جوبکا. بۆ تاقیکردنوەی ئو بگوبندەش، 

فۆستر «دا گڕا بۆ پسپاردنی ئرکک ل بغدا، »تر دەلسفۆس«دوای 

ب » ڕاونتری«دا، یکمونی کانوی یش قایلبوو، ئیدی ل ناوەڕاستـ»دەلس

و بغدا  ەگشتک بۆ ھرمک واشنتنی بجھشت، ل گشتکیدا قاھیر
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 بوون. ھر ڕاستوخۆ ل ئانوساتی دوای ڕاگیاندنی گشتک، وستگی ئو

حیزبی شیوعی عراقی ھروەک حیزبی کۆمۆنستی سۆڤیت و ھروەھا 

گشتک کرد. زۆری  دنوەیسارکر چینیش دەستپشخری ھمتکیان بۆ

چندین نبرد ئاپۆرای خکی بسر شقامکان وەربوون، دروشمکانیشیان 

 واندابوو، لیامی تت" و » ڕاونتری"«پکتوە وڕڕاونتری"«بگ «

» ڕاونتری«ککمان گومک. ئیدی ڕوونبووەوە، ک گشت ھرمیکی خا

دەچوو. لکی خۆش نشت٦٣گ  

دا کانوونی یکمی ١٤میانی گشتکی خۆی بۆ قاھیرە، ل  ل» ریڕاونت«

 مریکا» ناسر«چاوی بری ھاوکاری ئگمین جار ئکویش بۆ یوت، ئک  - 

ل پرسکدا دەستپشخربوو، » ناسر«. میسری لدژی عراق ھنای سرمز

 ی ئامراز» ڕاونتری«بو کاتل یاند، گوایی  ڕاگ(وازش)ن بۆ  12خۆکردیھ

جوونوە لگڵ "کشی کۆمۆنیستکان"ی میسر، بم ھمان شت لگڵ 

وتکی دیک "پرسکی تواو جیاوازە." ئو تبینی ئوەشی دا، ک ئمریکا 

ی سبارەت ب کردەوەی ژربژر ھی و داوای ل ئزموونکی مزن

ی بکرێ. اقدا چل عرکرد ئاخۆ "ھیچ بیرۆک"ی وا ھی، ک » ڕاونتری«

یاریدەدەری وەزیریش وەھا وەمیدایوە ک ئمریکا "ب پرۆشوە ب دوای 

سکدا دەڕوا" بم ھستدەکا باشتر وای وت عرەبکان خۆیان پر

ئمی پشتگوخست و گوتی، ھڕەشی » ناسر«ۆزنوە. چارەسرک بد

سنووری پ کشت "،شکی ھاوبیشویوەندیکۆمۆنیزم "کن کانی یخۆیی

عرەب دەترازن و سووریشبوو لسر ئوەی میسر برەنگاری ھر 

، تبکا ڤیتی دەبتوە تا پگی خۆی ل جیھانی عرەبدا بھزھوکی سۆ

ئم وتووژە بووە بزونری  ٦٤کا ل ڕۆژئاوادا دەیکا.ھروەک چۆن ئمری

بووە ھۆی  و ١٩٦٠ - ١٩٥٩میسر ل  - لیکنزیکبوونوەی ئمریکا

انی ئمریکییکانی ڕاشکاوھرچندە پشتگیرییکی  -ھاوکارییکی تکتیکی 

  بۆ ئۆپراسیۆنکانی میسر ل دژی عراق. - بدەستنھنا

                                                           
  عرەبی دەکات اصلي، بکارھناوە.ک بIndigenous  لرەدا وشی خۆکردیم ل برانبر وشی  12
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 کیش لمکانوونی یی ١٥کاتک وە ڕوونبوو، » ڕاونتری«داغدا، ئب یشتگ

ەکی کرد ڕووداوباسی  »ڕاونتری«دۆخک مترسیدارە. دوای چند دەییک 

و ڕوونیکردەوە، ک حشاماتکی تووڕە خریکبوو تومبلکی بدەن بر 

 تنی لدوای ھ .یشتبایدەستیان بگ ک کر شتو ھ ماترد، تب

  رایکی زیاتر لکاتی ھاتنی خببوونوە:فۆکخان، ئاپۆ

این. بر لوەی بگین باوزخان ب ھزاران کس دەورەیان د

وو، اڕان چکی بچووکیشیان لگڵ خۆیان ھنابوان گئ

کاتکش تومبلک گیشت ترافیکک، مانگاکانیان بزۆر 

برەو پشوەی تۆمبلکمان ھاژۆت. بۆ خۆشبختی 

کم یکسر برەو دەست ڕاست بایدایوە و ئوانی شوفرە

بوو؛ اس دەلوێ بجھشت، گر وانبا تومبلکم لوێ ع

وڕدەمی خکک ڕیان ل تومبلی دواتر گرت. ئم گ

ڕین بپکاتی توەستاین، لر ڕانینی سدا، دەربالی ئاپۆراک

ھرگیز  دەموچاوی ئو خکم ب منداکانیشوە بینی...

ڕق و قین  وە بم جۆرە پ لیڕوخساری ئادەمیزادم نبین

.٦٥ب   

راقیی لسر و سرکردە عوت، ئقاسم کچاوی ب » ڕاونتری«کاتک 

ڕووادوەک "پشیمانی دەربی" و ئاماژەشی ب توەگالنی "ھزکی بیانی" لو 

ڕەھایی حاشای  یش لبرانبردا ب»ڕاونتری«پالن نویی دژ ب خۆی کرد. 

لھر توەگالنکی ئمریکادا کرد، ئوەشی پگوت، ئمریکا "نیازی تواوی 

یراقدا و رکردن بۆ کا خۆی ھڵ عگکی باش" لیوەندییناو پپل

ن "ھموو ئامرازک ک مشکی مرۆڤ ئاگاداریشیکردەوە، ک دەوت نیارەکا

ەکانی ئمریکا سبارەت ب نیازو گومان و تۆمت" بۆی بچ، بکاردەھنن بک

بوەی دەیوێ » قاسم«سرباری دنیاکردنوەکانی  ٦٦ھبستن.

قاسمی بو  »ڕاونتری«انی لگڵ ئمریکادا ھب، ل ی دۆستندییکپیوە

سرنج بجھشت "ئو پیاوک توانستی ئاوەزمندی جگی پرسیارە" ئوەی 
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تنانت لگڵ  ٦٧جگیر بوو."بیچم و ڕوخسارەکی ھی کسکی زۆر نا

 بغدای بو باوەڕە بجھشت، ک قاسم نیازی نیی» ڕاونتری«ئوەشدا 

کات وتکی کۆمۆنیستی. ئم باری سرنج کاریگرییکی گورەی کی بوت

  کردەوەکانی دواتری ئایزنھاوەر.کردە 

ی سی دەزگ داکانوونی یکمی ١٧و ل » ڕاونتری«لپاش کۆتاییھاتنی ئرکی 

ئای ئی گالنامیکی خستپش، بوەی پدەچ کۆمۆنیستکان دەست 

 عراقسی ئای ئی دانیپدانا، ک ڕەوشی  اتکدان. لکبسر عراقدا بگر

"شواوە" و ھواگریی خۆشی "دروست نیی ل گالکردنکی متمانداردا،" 

، تبکا ی دەستاودەستبۆی ئاژانسک ھستیکرد ڕاپۆرتک شایانی ئوە

چونک ڕامانی زابوونی کۆمۆنیست "پرسک مایی بھندھگرتنکی زۆرە." 

یانی بوەی شائ ک ،نجامو ئیشتبووە ئی گی سی ئای ئو کاتل ،اس

مۆنیست نبوو، بم نیگرانبوو لوەی بیاری یکالکرەوەی کۆ» قاسم«

ژموونی میسر وای لکردبوو، بۆ پاراستنی عراق ل دەستی ھ» قاسم«

 ی سیگدەزکۆمۆنیستکان پگیکی بپشین ل نو حکوومتدا بدەستبھنن. 

ئی لوباوەڕەدابوو تنھا سوپا توانای داڕسانی ل برانبر قاسمدا ھی،  ئای

بم ئویش ئگر لم "یک دوو ھفتی داددا" نجوو، ئوا ئو توانایش 

خب دەچی پختی سی ئای ئدبوا. بۆ بوە برەو پووکانرایی ب

ڕی ھزوگودیکی ھۆشداریدا، ک لوێ "ھیچ ئاماژەی سرچاوەی 

 ".ستادا نییراقی ئع کان لرەبو عنل ژموونی دیکدژەکۆمۆنیستی و ھ

قیع سری بۆ ئم ئنجام کشا: "زابوونی کۆمۆنیست بسر عراقدا ئم وا

ی ھڕەش لسر برژەوەندیی بنڕەتییکانی ئمریکا ل ناوچی دەبت مای

، ک تتی قیتارکی لبئاراس رێ وەکڕۆژھالتی ناوەڕاست و ئمش دەک

   ٦٨زۆر سخت و دژوار دەب بۆ پشتوە بگڕتوە."

 شوازییو پی و ئی سی ئای ئسامناکان رەنجامو بی ئسۆنگ ل

غدا لب ی لیاراننی ئاسایشی » ڕاونتری« ننجووموای ئشوھکرا، ک

ایی سی نی ئاگداربوونیشتمانی بۆ ڕۆژی دواتر مومۆن بوو. وای سنوور
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ی »ئالن دەلس«ئای ئی ل عراق و کورتھنان ل سلماندنی دەرەنجامکانی، 

"کوتووەت دەست » قاسم«ڕوبر، ب ئنجوومنکی ڕاگیاند، ک ب

نیست" و پرسیش ئوەی ئاخۆ دەستکی خۆی گوڕدەمی کۆمۆ

 ،کڕەوش وە لوردبوون زرێ. بدەپاری» رئایزنھاوە«پیر بوو "ئاخۆ  پس

سیاستکی باش دەب کۆمکی [ناسر] بکرێ بکو دەست بسر عراقدا 

یش ل وەمدا ـ»ئالن دەلس«بگرێ." الدانی قاسمیش ئرککی ئاسان نبوو، 

ت ئگر سرکوتووش بین، "ئوا ھیچ بیچمکی سیاسی مدەنیی گوتی، تنان

تاک جگرەوەی لۆژیک ئوەی توە. م بگرگرنگ ل عراقدا نیی" تا جگی قاس

 م نابب ،سوپاوە ب ک لسک ئاخر » عارف«دەب ،وە بستی ئو ھئ

 وە» عارف«بوو کی ئئایزنھاوەریش مشتوم ."وکردن نییی بوو، "ھی ج

مادام "کرملن دوژمنی سرەکی ئمی" و "ناسریش نایوێ بچت ژر بای 

 واتت،" کسۆڤیڵ ناسردا بکرێ تا ری لۆژچارەسگھاوکاری ل وەیئ یکیان

یش ڕاگمدا. ئراق قووت نت عموو سۆڤیو ھنکی قووڵ بوو. لندراو

ایزنھاوەر ل ھموویان ئندامانی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانییدا، ئ

» گۆردۆن گری«پیخۆشتربوو کار لگڵ ناسردا بکن. لو گۆشنیگایوە، 

بتی ئایزنھاوەر بۆ کاروباری ئاسایشی نیشتمانی، ڕاسپاردەی ری تایریدەدەیا

جوومنی ئاسایشی نیشتمانی ئوەبوو، ب سیاستی بۆ بۆردی پالندانانی ئن

بچنوە، ڕاسپاردەکش لسر ئو گریمانی  ھنووکیان لبرانبر عراقدا

تانو حکوومل ککراق "یتی عحکووم یری ێ پشتگی دەکرڕۆنرابوو، ک

 ٦٩کرد. بکرێ." ئایزنھاوەریش لبر نبوونی جگرەوەیکی شایست پسندی

 وەی نیشاندا، کر ئوەک ھز بوو. نئامش زۆر نیشانم گۆڕانکارییئ

دەبوو ل دژی قاسم کار لگڵ ناسردا بکا، بکو ئوەی ئایزنھاوەر ئاما

راق و سۆڤیکانی عشیوعیی کائاشکراکرد، کوارە نیش وەتییک قک ی

  ڕکفبکن. عراقبدوای ئوەدا دەگڕان 

 ل نی ئاسایشی نیشتمانی کنجووموەی داھاتووی ئکۆبوون ر لی ٢٣ب

، »ئایزنھاوەر«خۆی بتایبت  وەک» ڕاونتری«دا بسترا، کانوونی یکم

ی ھسوڕنری »کریستیان ھرتر«ی جگری سرۆک، »ڕیتچارد نیکسن«
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ری دەرەوە (ئوکات فۆستر دەلس لبن چارەسری دەردی کاروباارەتی وەز

دا بکا. تیراوەدا بوو) بینی تا تاوتوگی قاسمییان لکنییشنیازە نھی پ

لداوە، تیدا پزانینی » ناسر«ووسکیکی بۆ ئوەی نیشاندا، ک بر» ڕاونتری«

 و گفتوگۆیکاوخۆی بۆ ئرڕاشسیوە، بدەرب یانکعھات راق بۆ ی ل

اوەتوە و ئاماژەشی بوە کردووە، ک سرۆکیش "ب شوەیکی نافرمی" گ

ل پشنیازەکی ئاگادارکراوەتوە. ئایزنھاوەریش ڕەزامند بوو، ھر ھمان 

کاتک درەنگانکی ھمان ڕۆژیش  ٧٠ش برووسکیکی بۆ قاھیرە لدا.ئنگۆرە

ب ئنجوومنی » نتریڕاو«، بووەوەئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی کۆ

 یاند، کترس» ناسر«ڕاگم نگاوی لدوا ھ دەگا و لی کۆمۆنیزم ت

ۆ ئامادەکاریشدای بۆ ئوەی "شتک بکا". ئو ڕوونیکردەوە، ک قاھیرە و مۆسک

جیاوازن، ل کاتکدا برژەوەندییکانی  سبارەت ب پرسی عراق لیک

ھی،  ئاردا ھرچندە پرسی ئوەش لن، زیکن میسر زۆر لیک - ئمریکا

 ب کگرتوەکان دەکرێ متمانی تی  ٧١بکا.» ناسر«ئاخۆ وکیانییبۆ ب

ئو کاتی  ئاماژەیکی ڕوونی ب نیازەکانی بۆ ئمریکا نارد،» ناسر«

وانکی دا، تیدا کۆمۆنیزمی بوە شرمزارکرد، ک "یكک ل دوژمنکانی ود

  ٧٢"عرەب.لیزمی ناسیونا

بۆ ھمتکی دژەکۆمۆنیست ل » ناسر«ل ماوەی یک دوو ھفتی دواتردا، 

ی لبلبانی وتاری خۆشی دژ ب ھرشمیسر دەستپشخر بوو، ھروەھا 

دا ئیدارەی کانوونی یکمئیدی ل ئاخروئۆخری کرد.  زدەتر» قاسم«

کی ب پل ی خۆراینکردنئایزنھاوەر کردەکی ناسری پسندکرد، ئویش ب داب

سعات دوابدوای  ٢٤دوای و پویست بۆ میسر، ھبت ئمش ھر 

ئو بیکگیشتنی برژەوەندی بۆ نینۆککردنی  ٧٣داواکاریکی ھات.

وەی کۆمۆنیزم باندۆری لی ئراق دانا و بووە مایمیسر و ع ک لریر ھس

 پنجاکانایی ل کۆتب خرایی پیوەندییکانی ئمریکا و میسر 

دەچوو لوا. وەھا پرەوباشتربوون بەی  بساردوس یوەندییو پکۆتاییدا ئ

  دا لبیندا نمن.١٩٥٦ی سوس ل سختانگسردەمی 
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نھاوەردا گفتوگۆیکی گرموگوڕ سبارەت ب ئوکات ل نو ئیدارەی ئایز

کانن کۆمۆنیستالیراق لی شوومی قووتدانی عوتکبلوە نبری وو. ل

ئوە وتووژەک لسر ئوە بوو ئاخۆ قووتدانک "نزیک یان کردەیی". سی 

ش لسر ھسنگاندنکی ڕاست بوو: "کۆنترۆکردنی عراق ل ـی یئای ئ

ستیکانوە دەبتی مایی جگیربوونی یکتیی سۆڤیت الین کۆمۆنی

ا، عرەبستانی سووری لگڵ لناوجرگی ڕۆژھتی ناوەڕاستی ھاوسنوور

کیا و ئرانیش دەدا، ک دوو رسعوودی، ئوردن و کوت و دەوروخولی تو

ھاوپیمانی وت یکگرتوەکانن". ئاژانسک بوای وابوو، زابوونی سۆڤیت 

عراقدا دەبت ھڕەش لسر وەبرھنانی ڕۆژئاواییکان و دابینکردن  بسر

دەشبت مایی بوبوونوەی ک و ھرم چارەنووسازیانکی نوتی

 ٧٤کانی ڕۆژھتی ناوەڕاست.سختانگی پرتبوونی پووشکی فرەوانبر

نکی لگڵ ئوەشدا لم توانیندا خا ناوبراوەکان تنیا مزندەکرد

کۆمۆنیست نبوو، سۆڤیتیش عراقی ڕکف » قاسم«بیرکردەییان بوون: ئاخر 

ی دواتر ئوەیان خستبووە بن پرسیار، ئاخۆ وەکانتوژیننکردبوو، ھروەھا 

ھشتاش  ٧٥ەگرت یان نا.حیزبی شیوعی عراق فرمانی ل مۆسکۆ وەرد

زبی شیوعی عراقی ئایزنھاوەر ھر پرۆشی ئوە بوو، بۆ دژایتی قاسم و حی

لگڵ ناسردا ھاوکار ب. لم خاشیاندا، سیاستی بنڕەتی ئاسایشی 

کارە برچاوەکان بگرتبر" پی دەخواست "ھموو ڕی سۆشک کی لنیشتمان

بۆ ڕگرتن لوەی کۆمۆنیستکان ب شوەیکی "نزیکیی یان ب کردەیی" 

بوو، ب کی خۆییانم دۆخراق قووتبدەن، بوە  عکدەرەوەکانڕامانی تاکی ل

 دا ١٩٥٩بندبوو. ل ئنجامدا دامزراوەی ھواگریی ئمریکا ل بھاری 

گیرۆدەی ئوە بوو، بگات ئنجامکی سلمنر ک ل عراقدا "خاکی 

  نگڕانوە" ھاتۆتپش.

 و  دا ١٩٥٩ی کانوونی دووەمی ٧لنلکی دەزگینامالیدا گی سی ئای ئ

مانی دەستاودەستی دەکرد، ب دەستواژەی یایبتی ھواگری نیشتت

وەبوو، کداگری ئوە پمومژاویقاسدەبوا ت بدانی یقال بۆ ل جم دەستب

 ،کان بجووژموونی کۆمۆنیستکی ھتدەو تبب یوانراق " لدەنا ع
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ا ھمان ڕوانینیان لگڵ ئوەشدا دیپلۆماتکانی ئمریکا ل بغد ٧٦کۆمۆنیستی."

 بوو. لرنیگان«دا، کانوونی دووەمی ١٣نجۆن ج « مریکا لی ئزی نووبا

پش وایکرد دژی بابتی "خاک ھاتۆتوسکیکی بۆ واشنتن لدا، داواق، برعر

بوو، ھزی دژەکۆمۆنیستی  بوایدا ک گڕانوەی بۆ نیی" بوەستنوە. ئو لو

ھر یک دوو ڕۆژیش دوای ئوە،  ٧٧راقدا ھن.ھشتا ل نو حکوومتی ع

رەنجام بمان ب ھ INRڕاپۆرتکی نووسینگی ھواگری و تۆژینوە 

 کان "سووککۆمۆنیست وە کرد، کر ئسردەی لوبنیشت، بگ

بروپشوەچوونک بم یکالکرەوانیان ھی،" لگڵ ئوەشدا ھشتا 

و  بڕوون ٧٨نگرانی ناسر کۆتاییان پنھاتووە.ناسیونالیست عرەبکانی الی

ھبوو ئاخۆ بوە  بارەتئاشکرا کاربدەستانی ئمریکا ڕامانی تکیان س

  وون و ھنووکیین بسر عراقوە یان نا.کۆمۆنیستکان مترسییکی ڕ

 بارەت بکگرتووەکان سی تدەستانی وو کاربن ش لو ڕوانینروەھا ئھ

ن لگڵ ناسر ب دژی عراق ڕامانکی تکبوو. ھر بۆ نموون، کارکرد

 ١٩٥٩ی کانوونی دووەمی ٧ی ل تماننیش شیایبگنامیکی ئنجوومنی ئاس

 وە دەکا، کوە ئاماژە بوەی دەزگبوو بی نی متمانی سی ئای ئ

دروستی کدەزگ ب" ک ،براقدا ھو عن ی لکی پیالنگکوپکی ڕارەکانی ی

"، ھرچندە تخۆی ب مبستی کودەتایکی سرکوتوو لوێ ڕاییبکا

نی ناو کالباوانایدا ھی ئفسرە پا ل ت"ھشت ئوەشی دەزانی، ک ناسر

سوپای عراق بجوون تا ھوی کودەتایک ب مبستی دامزراندنی 

ڕامانکی  ٧٩."حکوومتکی نیشتمانی دوور ل کۆنتۆی کۆمۆنیستوە بدەن

INR  ی ناسرکینو سترھب ی نزیکبوو. وای دەبینی کھی سی ئای ئ ل

ەرە، چونک دنی توخم دژە کۆمۆنیستکانی عراق دەدا رمتیدیزم یابۆ کۆمۆن

سرچییکی برچاویشی بینی:  INRژن. ل ھمان کاتیشدا، و دەیانورو

سرەوە دەکرێ ببت مایی "ملمالنیکی "ھوکی کودەتای ناتواو" ل الین می

 سعوودیستانی ئران و عرەب –ناوەخۆی درژخاین." دراوسکانی عراقیش 

ب ھمان شوە ل ڕامانی ھژموونی ناسر بسر بغداوە نیگران بوون،  -

ل  ٨٠ترسان ئم سربکش بۆ کردەیکی ژربژر دژی ھوڵ و تقالکانی.
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ی باوز، ڕاوژی خۆی بۆ وریابوونوەی زیاتر لم »نجرنیگا«بغداش 

ناسر لوانی ببت  زیاتریوکاری نزیکبوونوەی دەدا و ئاگاداریشیکردنوە، ھا

ھۆشدارییکی  ٨١مایی ئوەی قاسم زیاتر برەو باوەشی سۆڤیت پابنرێ.

ل کۆتاییدا سرمشقی وتووژەکان بوو، تنانت خودی » جنریگان«

نھاوەریش پیوابوو، کارکردن لگڵ ناسر بۆ ڕگرتن لوەی ئایز

  ترسی تدا ب.وەی مھی ئ کۆمۆنیستیکان عراق ب خی قووت ندا،

 نی ئاسایشی نیشتمانی لنجوومکیش ئدا کۆبووەوە، کانوونی دووەمی ١٥کات

پیالنکی نوی دژی قاسم ب ئندامانی ئنجوومن ڕاگیاند، » ئالن دەلس«

 ٨٢ھرچندە دەرفتی ئو ھو پیالنگیییش دیاربوو سرکوتوو نبوو.

ەت ب بارودۆخی عراق نییکان سباربریتاا، ک ڕاپۆرتی د» فۆستر دەلس«

 دەستمان ل کی چارەنووسازییشت" و وای دەبینی کمتر ڕەشبینن". ئک"

مریکا "بایی ئئ ی لو کاتوەش لبگرین." ئراق ھش تا عپ چۆتوەندە ن

خۆی تکڵ دۆخ ئاۆزەک بکا." ھرچۆنک ب ئایزنھاوەر میلی خۆی بالی 

ووپاتکردەوە و فرمانی ب ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ناسر داردەی بژ

ۆ حکوومتی ئمریکا لو پرسدا تا چند ئامادەیی کرد، ئوە یکالبکنوە ئاخ

ھۆشداری دژی "پسندکردنی » ستر دەلسفۆ«تدا ھی. لم بارەیوە 

نجوومکۆتاییشدا، ئ کی ڕەھا بۆ ناسر"ی دا. لدانپگبوو، ون قایلڕ ت

یکگرتووەکان ھموو بژاردەیکی لتواناھاتوو تاقیبکاتوە بۆ ئوەی لنگڕێ 

ی سی دەزگۆمۆنیست عراق قووت بدا. لکاتکدا ھیچ بیارک ندرا، دیسان ک

   ٨٣وە.ەی دەستی ب پداچوونوەی ڕەوشک کردئای ئ

 وتلکی نشوباتی حیراق ئاراستنگژەکانی عدا تریانش نمی وەرگرت، ئ

 ش ناسیونالیستی گرنگ بش دا بوو، کو کاتلجومرد«لبار ئبدولجی »ع

ی" فرەوانوەزیری دەرەوەشوە لبرانبر ئوەی، ک قاسم برنامیکی "بر

تی تکنیکی لگڵ سۆڤیتدا مۆرکردووە، دەستیان لکار کشایوە. ب یارم

ھیوایان وابوو  یرەکانا، وەزگورەی کاربدەستانی ئمریک

کو ڕووی خۆی لر قاسم، ببۆ س ک بوەکانیان فشارشانکارکدەستل 
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سیاستی الینداریی سۆڤیتییوە وەربگێ، بم پچوانکی ڕوویدا. 

ی ئوەی ھژموونی کۆمۆنیستکان لنو عراقدا کزبب، لجیات

قاسم دا ک ی بگوەکان ڕشانکارکچسانی سدەستلر ب پ و کۆمۆنیست

   ٨٤بکات وەزیر.

دانانی الینگرەکانی کۆمۆنیست ل کابینی حکوومتکی قاسمدا، بووە مایی 

دیک ب ھۆشیاربوونوەی سی ئای ئی ل واشنتن و وایکرد جارکی 

ی فبرایردا، سی ئای ئی ١٧دا بچتوە. ل عراقگنامکی خۆی لمڕ 

ینامالتی ھکی تایگب کرد، کی دەستاودەستپگری نیشتمانی نووا دات

سرەداوی جیاوازی سبارەت ب لکدانوەی ئمرییکییکان لگڵ 

راق تۆخ کردبوو. لع بارەت بکانی سیمانھاوپ  ریتانیا لکدا بکات

"کمترخمی و بباک" سبارەت ب مترسی کۆمۆنیزم دووربوو، بم 

ەکی ل برانبر ناسردا سریکشا بۆ برەنجامک، ک کاوشڕایی ناحز

قاسم ب جگرەوەیکی شایست بزان. وەک حات و وەک خاکی ڕەچاوکراو، 

نییکان دا، ک قاسمیان ل پیالنگی سی ئای ئی ئاماژەی ب بیاری بریتا

ناسر  اپشتیئاگادارکردبووەوە، ئو پیالنی ب پ» ڕەشید عالی گیالنی«

نخشی بۆکشرابوو. ب کورتی کبکی جیۆسیاسیانی بریتانیا لگڵ 

ل برانبر ناسردا، لچاوی ئمریکییکان ببووە کۆسپ لسر ڕقئستوورییان 

سیاستکی پراگماتیکی، ک مبست لی ڕگرتن بوو ل ڕگی پیادەکردنی 

یش ک ھاوپیمانکی ائیلسرئیدزەکردنی سۆڤیت بۆ ڕۆژھتی ناوەڕاست. 

 گرنگی دیک بوو، لیک کاتدا بھمان شوە ھاوبشی نیگرانییکانی ئمریکا

بوو سبارەت ب ھڕەشی کۆمۆنیست لسر عراق و ھروەھا ھمان 

بریتانیاشی دەربارەی ناسر ھبوو. ھربۆی، ھر جویک ک  نیگرانی

دیدا نبوو، بتایبتیش ئگر رژەوەن، لبناسری ل ئمریکای نزیک بکردبایوە

و وای لھاتبای ل جیھانی ل ئنجامدا وای ل ناسر بکردبای عراق بۆ خۆی ببا 

ردا، نزیکبوونوەی ئمریکا عرەبدا ببای سرکردەیکی بکابر. ل ھردوو با

 ختانگلرەنزیکسیمانی ھڵ دوو ھاوپگکبوو لتوندی دژی راق بوە.ی عیی 

ڕامان بوو. گلنامی تایبتی ھواگری  جیاوازیوو ھۆکارەکشی دیارب
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ی سختانگشتبوو، ک ڕوانینی ئمریکییکان بۆ ۆینیشتمانی لسر ئوە ڕ

گی ساردا بوو لگڵ یکتیی سۆڤیتدا، لو عراق ل چاوی کبکی جن

کاتی ن، لوبوایدابوون ک کۆمۆنیستکانی عراق بریکاری سۆڤیت

 رژەوەندییشچوون یان پاراستنی برەوپرانی بمریکا نیگکانی ئیمانھاوپ

یکانیان بوون. ئم جیاوازیانش تا شستکان درژەیان کشا و نیشتمانی

  ٨٥مانوە.

ئۆپراسیۆنکانی ئنجوومنی ئاسایشی  ئاھنگیژی دواتر، بۆردی ھاوبۆ ڕۆ

کی بۆ ئیرنامبسانیشتمانی، ڕو کی پکاروبارەکانی ن یوەستن ب

 زۆر ڕووەوە لسر بنمای ڕبرنامی عراقوە دەرکرد. ڕبرنامک ل

ت ی ھمان ئنجوومن دەرچووبوو، تدا ڕاسپاردەی دای و5820/1ژمارە 

یکگرتووەکان، ھموو گومانک سبارەت بوە بەونتوە ک پیالنیان لدژ 

اوژکاری ب ھاوپیمانان ل دژی ھر ڕکارکی کاری ڕانی ڕعراق گاب؛ پد

ەستی پویستی ئمریکا ل عراق بۆ ھاندەران؛ ھروەھا ھشتنوەی کاربد

بکن. لھمان کاتیشدا، ئوەی پشوازی ل ھر داخوازییکی حکوومت 

ئمریکا پویستی بوە ھبوو، ھوستکی "دروست" نیشانی عراق بدا و 

ندییکی دۆستانش ب لگی؛ ب دوای سازدانی پیوە ازیاریخو

ێ، ک "کشکی لبارتر بۆ پیوەندییکی دۆستانی شنییدا بگڕ

ھر دەرفتکی  دەستندانی لپیوەندییکانی لگڵ عراقدا بئافرن"؛ لگڵ "

لبار" بۆ ئاگادارکردنوەی سرکردە عراقییکان ل گف و ھڕەشی 

بیکوە ڕنمایی ئۆپراسیۆنک پشنیازی ئوەی کردبوو، ک  ٨٦ی.مۆنیستکۆ

ئامانجی بای سیاستی ئمریکا ئوەبوو، پیوەندییکی دۆستان لگڵ ڕژمی 

ا ل کردەی وروژنرانشدا دووربکوتوە. ھر قاسمدا دروستبکا، لکاتکد

وەردا بدوای ایزنھاارەی ئچۆنک ب، بگی ئوە ھی، چند توخمک ل ئید

  جبجکردنی سیاستکی خۆیدا نڕۆیشتوون.

) ب، ل ماوەی ڕۆژانی Church Reportبگورەی ڕاپۆتکی (

ھۆبی ڕۆژھتی نزیکی ڕبرنامکی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیدا، 
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ندروستی" دەزگی دەستکاریکردنی تکۆمیت" ی داوای لی سی ئای ئ

ی سی ئای دەزگۆشویستان بۆ یکی لناوبردنی نکی خدەربیکردووە، 

ئی بدا، تا پشنیازی "ئۆپراسیۆنکی تایبت بۆ لککخستنی" عقید 

 ن، کراقی بکی ع(کلۆنکۆ)وا بووە "ھانرژەبسپاندنی بیوەندی چ ی

سی  سیاسییکانی بلۆکی کۆمۆنیستی داوە ل عراق." ھر چندە کاربدەستانی

دوای پازدە ساڵ ئیفادەی ئوەیان دا، ک ناتوانن کتومت ئوە ی ئی ئا

ی ئوە گوترا، فرەوانبم ب بر ٨٧بناسنوە ئاخۆ ئو کۆلۆنل ک بووە،

 کستبر ل ٨٨بووە.» قاسم«مب ل یم قسوەشدا دەکرێ بگوترێ ئڵ ئگ

، ک وستنب) پدەچ ئوە در١س ھۆکار نیشانی پرسی لسرە: (

سادا کسک نناسنوە، ک  ١٥کاربدەستانی سی ئای ئی نتوانن ل دوای 

) قاسمیش ڕاشكاوان دنی برژەوەندییکانی ٢تک بووب؛ (سرۆکی دەو

) قاسم زەعیم بوو ٣رچندە ئاماژەش لگۆڕدا ھبووبن، (سۆڤیتی ندابوو، ھ

نگری الی» لمھداویازڵ ئف«قید (کۆلۆنل)، لو حاتدا ع نوەک عقید

 بوو. بۆ نموون کستی وەسفپ ب ت پھداوی«سۆڤیم « وازیبخۆی  ڕۆ

ی گل، ڕۆکی دەروازەییانی ل دادگوەک سرۆکی ئوەی پیدەگوترا 

ساندنوەی ڕژم بۆ ھزە دژەکۆمۆنیستکان بینی و یکک بوو ل چو

، ئوەی ڕوونکردبووە، ی چرچۆرتڕاپش وای ئم ٨٩ھوادارانی کۆمۆنیست.

ک سرۆکی ھۆبی ناوبراو کتومت ب دوای فتکردنی ئو کسدا وەک 

بکو کاری ئوە بووە "لنگڕێ کسی  ٩٠ئاماژەی پکرابوو نگڕابوو،

مانگ م وە بۆ ماوەی سمییالی ککانی خۆی بئاسایی ست چاالکییب

ی لزیادکرد، "ئم ب ئنقست ب ی ئوەئای ئڕابپڕن." ل کۆتاییشدا، سی 

تب کستبتی مباب ڕاین، کگوەدا نرین،" دوای ئر شانۆ البسواوی ل

ئم خان ئو  ٩١ە."ھرچندە "ئم ڕگریش نبووین ل پشھاتی لم جۆر

پرسیاران دەوروژنن ئاخۆ ھر ب کردەوە مبستی سی ئای ئی قاسم 

 ،ر بووبگئواش ب .چی بووب کناوبردننجامی نیازی لی ئتۆب ،

اماژەیکی گرنگ ھبووە، گرووپک ل تنانت ئگر واش ب، ئوا ئ

بۆ کردەیکی  کاربدەستانی سی ئای ئی ب دوای پسندنامیک
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دا گڕاون، ئمش لو ڕۆژانی ک ڕبرنامی عراقڕووپۆشکراو لنو 

   نی تواو ب باری پچوان ڕنمایی دەرکردووە.نیشتماسایشی ئنجوومنی ئا

 شلختانگی ئازاردا گرژی شک سویش کاتئ ،لووتک یشتراق گکانی ع

ی موسی باکووری عراق ب ناڕەزایتی ب پاشتی کۆمۆنیستکان ل شار

 ککخرا، تا دەھاتیش خۆنیشانداننگرانی ئاشتی" ڕتا وو،دەبتر فرەوانناوی "الی 

 یشتکی  ٢٥٠٠٠٠گیداببوو، گرووپدا گرژی پشارەک ژیش بوو لمس. لک

زۆر تووڕەش ل ئفسرە ئازادەکانی ناسیونالیستی عڕەب دەستیان بسر 

 ٩وویان ژر کۆنترۆی خۆیانوە. ل کۆتاییشدا، ل شارەکدا گرتبوو، خستب

 بۆمباباران بکن شارەک ق کرد،ئازاردا، قاسم فرمانی ب ھزی ئاسمانی عرا

ژم بوو ل و ھزی برگری میللییش (المقاومة الشعبیة) ک میلیشایکی سربڕ

دامزرابوو، ب پشتیوانی بارزانی ھمتکی بۆ  دا ١٩٥٨ئابی 

 ٢٥٠٠تا  ٠٠٢٠لو نوەدا ل نوان  ٩٢ۆلکردنوەی شارەک دەستپکرد.کۆنتر

ی ئمریکاش ل بغدا ب شکستی دەستانکارب ٩٣کسی مدەنی کوژران.

ناسیونالیستکان ل موس سرسام بوون. لو باوەڕەدابوون شکستی 

ڕاپڕینک، قاسم و ھاوپیمانکی ک الینگرانی کۆمۆنیست بوون لسر 

ابی ناسیونالیستکانی سرب ناسر بھزتربوون. [دیاربوو] ھوکی حیس

نی دژە کۆمۆنیست ب ل عراق،" ھزەکاکان، موس دوا تکانی ناسیونالیست

 عروبییکان ل ئمش ڕەوایتییکی زۆری دای دەست، تا ناسیونالیست

 ن. لرت ڕابماکانی دەسگم٢٦پی ئزخانوکی ی ئازاردا باریکا ڕاپۆرت

کسیان ل نیار و  ١٥٠٠٠ھاتبوو، ھزەکانی ئاسایشی عراقی نزیکی  دا، تیدا

و  دەزگبدەر لوەزارەتی دەرەوە ل ھموو دامو ستکانیونالیناس

وە.وەزارەتتدا پاککردۆتدەوری خۆی  ٩٤کانی حکووم قاسمیش ب

کارمندی الینداری الینگرەکانی خۆی ل شوندا دانان، بم جۆرە "تۆڕی 

یش تبینی کردبوو، "حیزبی شیوعی »تریپ«کرد." ھروەک  فرەوانخۆی بر

راق لی ک عڕیداکرد، دەیتوانۆکردنکی زۆری پماوەردا باندۆری وەی ج

 وە، کوە جۆشدایئیدی بیروباوەڕی خۆی ب ،کی کودەتا ئاگاداربور ھھل

ھر  ٩٥دا بگێ.عراقاستکردنی دەوتی ھنووک دەتوان ڕۆکی کارا ل ئار
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ل نوەی خۆکشای ئازاردا ٢٤ل  عراقبوو،  13ل سۆنگی ئو برڕەوتدا

یمانی بغدادا ڕاگیاند، ئمش وای ل کاربدەستانی ئمریکا ل بغدا کرد، پ

  ٩٦درێ.ندا دادەعراقھۆشداری بدەن واشنتن ک "پردەی ئاسنین" بسر 

کیش ئکات نی ئاسایشی نیشتمانی لکردنی پرسی  نیسانی ٢نجوومبۆ تاوتو

ی خۆی بۆ کارکردن لگڵ ، میلسھم موس کۆبووەوە، ئایزنھاوەر بۆ جاری

عراق سپاتکردەوە، ئاماژەیک ھشتا بیاری پ ناسر بۆ ڕزگارکردنی 

باش  دنیانبوو، بیرۆکک بیرۆککی» ئالن دەلس«لسر دۆزەک ندرابوو. 

ب، ئمش بو نیشانیی، "ن ھموو دۆست و ن ھموو ھاوپیمانکانیشمان 

مان ڕوانینی ئیان ھبوو." دەربارمراق ھس. دۆگالس دیلۆن«ەی ع «

است ھۆشداری ئوەی دا، جگری وەزیرە نوکی وەزارەتی دەرەوە، ڕاستوڕ

ان لدژی قاسم، و بزانرێ، ئمریکا لگڵ ناسر خریکی پالنگوئگر ھات

گۆردۆن «ئوا دەبت مایی ئوەی عراق زیاتر ل کۆمۆنیستکان نزیکبتوە. 

م خا سیاستی وت یکگرتووەکانی ب بیر ئنجوومن سر ئل» ریگ

را "ھموو ڕکارکی شیاو بگرنبر... ب کردەی ھنایوە، ک لیان داوادەک

ەن کۆمۆنیستکان جوی عراق بگرندەست. سربازیشوە" بۆ ئوەی بوارند

ن ڕگ وو، چۆوێ نبھمووان بم قایلبوون، بم لرەدا ھیچ بیرۆکیکی ن

ئایزنھاوەر فرمانی ب وەزارەتی دەرەوە کرد، سبارەت ب  ٩٧لوە بگرن.

ڕەوشی عراق ل کۆبوونوەی داھاتووی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیدا 

ی ھسوڕنری »ھرتر«ی ل بکن و داواش شکشلکدانوەیک پ

بشی کی ھاویژنیەوە) لدا بووە وەزیری دەرنیسانی ٢٢ەت کرد (ک ل وەزار

ل سرانی ھۆب پیوەندیدارەکانی وەزارەت و ئاژانسکانی (برگری، سی ئای 

ھتد) بۆ پداچوونوەی دۆزەک و دانانی کردەپالنک ...ئی، سوپاساالر و 

   ٩٨ھن.پکب

 ل کننجووموەی داھاتووی ئکیش کۆبووندرا، نیسانی ١٧کاتدا گر

وەکی کرد. رۆکایتی کۆبوونرۆک، سگری سی ج»ڕیچارد نیکسن«

                                                           
  برڕەوت: کۆنتکست، سیاق. 13
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کۆبوونوەک گیشت برەنجامکی ڕەشبینان. ل کۆبوونوەکدا ڕاپۆرتی 

کم دەتوانرێ  لوە نیگرانبوو ک کارکی» نیکسن«وەزارەتکان خوندرانوە، 

و ھروەھا  تبکرێ بۆ ئوەی ڕگ ل کۆمۆنسیت بگیرێ عراق قووتبدا

لگڵ ناسر. ئو بوای وابوو "پناچ ھیچ  نکارکردبوو ل  دوودیش

چارەسرکی مامناوەند ل نوان دەستبسرداگرتنی کۆمۆنیست و ناسر 

سرۆکی » ناتان توینگ«بۆسر عراق ھب." ب ھمان شوەش ژەنڕاڵ 

 ران بوو، بی باری ناکاو نیگخشبارەی نرکانیش لشی ئی ھاوبدەست

نی ھنجوموەبیر ئکنای ی ، کنمایینامرەی ڕگوربازی بردەی س

لدراوە. لکاتک دەبوای بیارە سرەکییکان تا  سیاستی ھنووکیی بیاری

نجوومچی ئک ،وەی ئایزنھاوەر بوەخرابایڕاننی ئاسایشی نیشتمانی گ

ڕنمایینامی پشووی سرۆکی ب پکھنانی لیژنیکی ھاوبشی سرانی 

نیوە الین ندیدارپنجوومڕاپۆرت بۆ ئ فتانوەی ھندکرد، بسەکان پ

دیک ڕنمایی بدرێ. ئنجوومنی ئاسایشی  برزبکنوە، مگر ب ڕوویکی

نوە نوکی وەزارەتی دەرەوەدا نیشتمانی کۆمیتکی ڕاسپارد ب لکدا

 شایست بچتوە، چاودری پرەسندن ھنووکییکان بکا و ئاراستکارکی

ردەوە دابژێ، ئم لکاتکدا دەب داخوازی باری پویست و ناکاوی وا بۆ ک

بم جۆرە  ٩٩ب خی قووت بدا. عراق، نبادا کۆمۆنیست لبرچاوبگرێ

 ) پکھات.SCIراق (کۆمیتیکی تایبت ب ع

 ی ئیدارەی ئایزنھاوەر لو کاتدا ١٩٥٩ی نیسانل  تی بکی تایبیکۆمیت

ھژموونی کۆمۆنیست بسر عراقدا بای  نیگرانبوون لھنا، اق پکعر

بسر بیرکردنوەکانی کۆمیتکدا کشابوو. لم پنتشدا سی ئای ئی 

ی تتی وسیاس وە کرد، کئاماژەی ب راقدا بر عرانببکگرتووەکان ل

 یمانڵ ھاوپگواوی لکانیترەکییریتان سمیدا، وەک برسرائیلیئیا و ھ 

تواو لیک جیاوازن. ل ھردوو حاتیشدا، ئوان لوە زیاتر دەترسان نبادا 

ناسر دەست بسر عراقدا بگرێ لوەی کۆمۆنیستکان. ھشتاش نیگرانی 

ارەت ب ھژموونی کۆمۆنیست بسر عراق کارتکی دیکشی ئیدارەک سب

کالکرەوە بکارکردن لگڵ یارکی ھیچ بی نیسانپاکشا. ب ھاتنی مانگی 
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ناسر ندرا، ھرچندە سرۆک لگڵ کردەوەیکی وەھادا بوو، بم زۆرینی 

وان ڕاوژکارەکانی دژبوون. ئم ناکۆکبوونش بووە مایی دژیکیک لن

سیاستی فرمی و کردەوەی ئمریکیدا، ھروەک داوانامی سی ئای ئی بۆ 

ر ھژربکی ژنروەک چکردەینی ئاسایشی ۆن ڕنجوومی ئمایینام

عراق بسلمن.  نیشتمانی نخشی بۆ کشابوو تا پیوەندییکانی لگڵ

ھاوەر لوەی ئوەی لمیانی ئمدا دەرکوت ئوەبوو، ترسی ئیدارەی ئایزن

کۆمۆنیست ل عراق وای لکردن نوەک ھر لگڵ ھاوپیمانکانی سیر و 

  ١٠٠خودی خۆشی.لگڵ بکو نامۆ بتوە 

 

کتتایب کۆمیت  

کۆمیتی تایبت دەربارەی عراق و ئنجوومنی ئاسایشی  دا ١٩٥٩ل بھاری 

اق کۆدەبوونوە.  بردەوامکانی عرسختانگنیشتمانی بڕکوپکی لسر 

وەی چۆن ببارەت ببوو سکی ڕوون و ئاشکرا ھشبووندا دابو ماوەیل 

الیکوە، وەزارەتی دەرەوە داوای دەکرد  وە بچن. لراقعدۆخی دەم بارو

 ستیکرد نابردەوام بن، ھگرن" براق ھع تی "دەست لر سیاسسل

ع ق بدەرھ پھ کی بمریکا "کردەوەیئ ل یوانل راق بکا، چونک

ۆ نکی بگۆشنیگای [ئو] ئو ھموو برژەوەندییان، ک لو کاتدا ھیچ تکا

پیدابب. ل دیوکی دیکشوە، سی ئای ئی و  ا، لکوتیکی خراپی لندر

 یان کردووە گوایدا ھوایو بستیانکرد، لرگری ھختانگبکان س

ای دە "ئستا دەنا ھرگیز" و داوای کردەوەیکی گیشتوونت سر ئو خ

کۆمۆنیستکان کاودا اری ناتڕدەستانیان کرد دەنا ل دواساتی نخشی ب

 یش قایلبوو، فرمانی ب سی»ڕاونتری«بکردەوە دەستیان دەگرتدەست. 

ئم دابشبوونش  ١٠١ئای ئی و برگری کرد، پالنی باری ناکاو دابژن.

  بر ئمریکا تا سبارەت ب کاروباری عراق بگن ئنجامک. ی دابووەزەحمت
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تایبت ب عراق بژاردەی توانستی میتی دا، کۆنیسانل ئاخروئۆخری مانگی 

 وە بدا تا ڕێ لتی ئمریکا یارموە ئھۆی ب وت، کجۆری بۆ دەرکمھ

رەدا ئوەی گرنگ بسر عراقدا بگرن. لدەست کۆمۆنیستکان بگیرێ نبادا 

ڕوونبکرتوە، لڕاستیدا ئم شتانی کۆمیت تایبتک بژارە بوون، کردەنیاز 

ن، ک یاڕگەوکردن. سی ئای ئی تیشکی خستبووە سر ئو بۆ پیبوون ن

چۆن پشتی ناسر ل دژی قاسمدا بگرێ، ئم پشتگیرییش ب کۆکردنوە، 

کان، پشکشکردنی دنیایی دارایی و براوردکردن و ھسنگاندنی زانیاریی

دنی پشتکرچک بوو بۆ ئو گرووپانی پیالن دژی قاسم دەگن؛ لگڵ پا

دیۆی قاھیرە ل ھوڵ و تقالی پوپاگندەکانی دژی قاسم. سی ئای ئی ڕا

مژاران ڕک لگڵ ئو داخوازیی "کردنی شتک" دتوە ک ھستیکرد ئو 

دەستی ئرکانی  ١٠٢بر کشانی کۆمۆنیست بۆ عراق.بربست بت لبران

نی گرتوە:  ئمابر، کئاراستیکی زۆر نیارانتری گرت JCSدەوتیش 

دنی رکفشار بخن سر عراق بۆ نینۆکانی وت عرەبییکان تا ) ھاند١(

) سکردنی ھموو یارمتیی ئابووری و سربازییکان بۆ ٢کۆمۆنیستکان؛ (

) ڕاگرتنی ھموو کردەکانی نوتکین ل عراق تا باری دارایی ڕژم ٣؛ (عراق

ییانی الینگری ڕۆژئاوان، عراقئو  تیدانییارم )٤تنگتاو بکرێ؛ لگڵ (

ئوانی دەکرا وەک برھستکارک پشتیان پببسترێ. ھروەھا دەستی 

زی ل ناو ئرکانی ھاوبشی دەوت دنی یاخیبوون و کودەتای سربا

یش دا، بم ئوەشی زانی، ئم کردەوەی سرچی ئوەی تدای، عراق

تر، دەستی ئرکان فرەوانوە. لوەش برزبکنان بھکۆمۆنیستکان خۆی

داوایکرد بنککانی سربازی ل تورکیا، ئران، پاکستان و ئوردن بھزتربکرن 

؛ پترکردنی ھزی تبکا حکمترو ھانی بریتانیاش بدرێ، ھزەکانی ل کوت م

سربازی ل ھرمک؛ بکو فرماندەیکی ئمریکایی ل ڕۆژھتی 

دابندرێ؛ سپاندنی ئابوقیکی دەریایی لسر کناراوەکانی  ستیشداناوەڕا

ئوەی ڕێ ل دابینکردنی چکی سۆڤیتی بگیرێ؛ ببشکردنی عراق عراق بۆ 

ناردەکردنی نتوانستی ھ ڵ ھاندانی تورکیا و ئوردن بۆ لگوت ل

انی ی ئرکدەست دەستتوەردانی سربازییان. لو ھموو بژارە بردەستاندا،

دەوت ئوەی ڕاسپارد، ئمریکا ب دوای کارکردن لگڵ ناسردا بگڕێ، 
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ارکردنکی ئاشکرا یان ژربژر ب، "چ پ وردەکاری ب یاخود ئوسا چ ک

پی ب." ل کۆتاییدا دەستی ئرکانی دەوت داوای لسر بنمای کتو

 ل عراقدا کرد، بازیاننی سرپکھنانی نخشیکی ل ناکاوی بۆ دەستوەردا

ندامانی بم ئم ڕکارە پویستی بوە ھبوو لگڵ ھاوپیمانکانیان، ئ

پیمانی بغدا و ناتۆ ڕاوژبکن، ئمش ئگری سڕچی دزەپکردنی 

ان، دەستی ئرکانی ردوای پداچوونوە بو بژا ١٠٣نیارییکانی زیادترکرد.زا

ڕاوژکردن ب ھیچ دەوتکی دیک" ب نخشی  "ب دا دەب دەوت بیاری

سربازی ھبوویاندا بچنوە، ئمش ئوەی دەگیاند، ھر یک ل بریتانیا و 

کانی دەوت بو بژارانوە، ل دەستی ئر ١٠٤لو بازنی دەربھنن. ئیسرائیل

وە ڕاپۆرتی خۆی بۆ ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی نیسانی ٣٠

  ١٠٥ردەوە.برزک

 یشتنی گت و سی ئای ئرکانی دەوی ئی دەستو بژارانکیش ئکات

ی باوز ل بغدا، ئو "تۆقی" و داوایکرد بۆ ڕاوژکردن »جرینگان«دەست 

و نوەشدا داوای لکرا لبردەم ئنجوومنی ئاسایشی ل ١٠٦بگڕتوە واشنتن.

یش دا ئو، لوتبکا نیشتمانییدا ھسنگاندنی خۆی پشکش

ڕوونکردنوەیکی پنج خای سبارەت ب ئاراستی چپخوازییانی عراق 

  خستڕوو.

یکم... شتک کاردانوەیک بوو ل برانبر ھوست و 

ووی نووری و الینگری ڕۆژئاوا. سیاستکانی ڕژمی پش

دووەم، خودی قاسم و زۆر ل سرکردەکانی دیکی عراق 

ی و دەترسن ئم بۆ تکدانی ڕژمی اوا نی ڕۆژئمتمانیان ب

ترسی  نوێ تبکۆشین. ھۆکاری سیمیش بوبوونوەی ئو

 گوای ڕژم ل الین ناسر و کۆماری یکگرتووی عرەبییوە

... [چوارەمیشیان] خودی کۆمۆنیستکان ل دەڕووخندرێ

 عراق زۆر باش و ماندوونناسان کاریان کردووە و زۆر ب

وپکیش خۆیان ڕکخستووە. ھۆکاری پنجم و ڕک باشی
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ەکان ئو ئوەی ھر بڕاستی قاسم خۆی دەیوێ ڕووداو

ئاراستیی ک ھی وەربگرن. دەکرێ ئو کۆمۆنیست یان 

یستی ب. [بم جرنیگان ھستیکرد]... ک الینگری کۆمۆن

تی قاسم ترساوە و [ھر بۆیش] ڕگی ب چاالکی کۆمۆنیس

  ە.داو

سبارەت ب نخشی لناکاو ھۆشداریدا، بوەی "کردەوەیکی » جرنیگان«

ئاشکرا" دەکرێ قاسم زیاتر"بخاتوە نو لپی سۆڤیت." ھر بۆ نموونش خۆ 

و ڕاپڕینکی » ڕەشید عالی گیالنی«و ل پیالنکی ھر توەگالنی ناسر بو

یستکان و یکتیی کۆمۆن برەو موس، ک پای ب قاسموە نا ب پلی یکم

ودا کسکی سۆڤیتوە ھنگاوبن. خۆ ئگر ھاتبا و قاسمیش البرابا، "ئوا ل

دان، پشچاو نبوو جگی قاسم بگرتوە." ب ھنانوەی ئو بگوبن

لوەدا خۆی بینیوە، ک باشترین ھنگاو ئوەی ناسر » جرینگان«پشنیازی 

انی ل دژی قاسم ڕابگرێ و ل جیاتی ئوە توخۆکرە ڕاسھمت و پالما

وژمنی ڕاستقین ئوانن. تیشک بخات سر کۆمۆنیستکانی عراق، ک د

وی بام ڕاسپاردەینی ئاسایشی نیشتمانیش ئنجوومندکرد.ئس١٠٧زی پ  

 راق لع ت بی تایبکیش کۆمیتکۆبووەوە، ڕاپۆرتی بۆ  دای ئایار١٩کات

ی پوپاگندەکی ل قاسموە وەربگت قایلبووە ئاراستناسر  ، کواھاتبوو

کاتکیش بۆ ڕۆژی دواتر ڕاپۆرتی ئو پشھاتان درای  ١٠٨سر کۆمۆنیستکان.

کۆکبوونک ل نو ئنجوومندا ھبوو بوەی  ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی،

نگی ئایاریش، ما یھاتنیب کۆتای ١٠٩"ھندێ پشکوتن" ل عراق بدیھاتووە.

ناسر فشارەکانی لسر قاسم سووککرد، ئوەش ل کاتک ب ھاوجووتکردنی 

 ١١٠،دا بووڕەوایتیدان ب پارت سیاسییکان داواکانی حیزبی شیوعی عراقی بۆ

خریکبوو کاریگری خۆی ھب. بۆ نموون، ل کۆتایی ئایاردا، ھر تنیا  ئیدی

، قاسم وتارکی دا، لوتارەکدا جختی »رنیگانج»ڵ بر ل دیداری قاسم لگ

ددا کردەوە، ئمش کردەوەیک لسر بالینی عراق ل برانبر شڕی سار
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 رنیگان«بوو وای لج « ل ی ئای٢٦کرد دواتر، ک اردا قاسمی بینی، ب

  ١١١زمانکی دۆستان لگی بدوێ.

ل ھشتاش ندا، توکردوای سرکوتنی وەزارەتی دەرەوە لم تاو

ڵ سی ئای ئی و دەستی ئرکانی دەوت ھر مابوو. ل جیاوازییکانی لگ

سکرتری کۆمیتی تایبت ب عراق و » فیلیپ ھاال«سرەتای حوزەیراندا، 

نارد، تیدا » گری«ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی، یاداشتکی بۆ  ئندامی

ی سی ئای ئی تدابوو. ب لباتکی پپوختی وتووژی لگڵ کاربدەس

ی یاداشتک، سی ئای ئی ھستیکردبوو، کوا سبارەت ب عراق "ل ەگور

ۆک نیی، ڕاددەبدەر وریای"، ل گڵ ئو ئاست زدەڕۆییی کۆمۆنیستیش ک

ھروەھا ب ھوکانی قاسمیش بۆ سنووردارکردنی دەستی کۆمۆنیستکان 

.تناخچی  ١١٢ھای کنی ونجوموەی ئی کۆبوونمیان ش لمئ

 س«حوزەیراندا،  ٤٦ئاسایشی نیشتمانی لشبینی » ئالن دەلستی گمان ھھ

کاتی عراق "زۆر ل  کرد، لو نیی ڕەنگدایوە و تب»جرنیگان«ی یریاو و

مترسییوە دوورە،" و "بادانوەش برەو ئاراستی کۆمۆنیزم ل عراق 

ی سی ئای ئی، دەزگحاتش ب گورەی بڕوەبری  ". ئموەتوەخاوبو

لبرئوەبوو، ک دیاربوو ئاگاداری قاسمی کردبووەوە ل پیوەندی لگڵ 

ب کردەوەش جاڕدانی "بالینی  دەڕوا"و حیزبی شیوعی عراق "ھندێ خاو

ل  یکانئریان" ھر "تاکتیکک مبست لی ڕەواندنوەی ترسی ڕۆژئاوای

١١٣دەڕۆیی کۆمۆنیست.ز  

ڕاستی حوزەیراندا وەھا دیاربوو دۆخی عراق جگیر بووب، ئم وای ەل ناو

ی کۆمیت تدەکا ل ھندێ کاربدەستی ئمریکا کرد، بپرسن ئاخۆ پویست

تایبت ب عراق ھفتان کۆببتوە، بتایبتی دوای ئوەی ب شوەیکی گشتی 

بک و ببین"دا  لسر سیاستی "چاوەڕێن، ک ندبوولسر ئوە ڕەزام

بوو، ڕاسپاردەی بۆ ئنجوومنی  بم قایل» ڕاونتری« ١١٤بردەوام بن.

 پابندییکانی ئاسایشی نیشتمانی نارد، ک کۆمیتی تایبت ب عراق ل

ببخش، بوەی ھفتان ڕاپۆرتی خۆی ننووس بو مرجی ھیچ پشھاتی 
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نی ئاسایشی نیشتمانیش ل کۆبوونوی داھاتووی نجوومش. ئنوێ نیتپ

 ل شنی١٨خۆی کسترا، پندکرد.ی حوزەیران بسی پک  ١١٥ازەکمئینجا ک

دانی بوەدانا، ک ئوان ل دوای ئوە، سی ئای ئی ل ڕاپۆرتکی خۆیدا 

کردنی گنامی پشتریان "زۆر ڕەشبین بوون" و لودا "نیشانی چارەسر

ن قاسموە سریھداوە، ک لباوان ل دژی کۆمۆنیستکانی عراق ل الی

وە." وتش واتای بجوومر وریابوو، "ئی ھشتا سی ئای ئش ھمای ئ

ا برزاوی شپۆکان ڕوویان وەرگاوە و دژایتی ئوەی ندەگیاند، کو

دواییانی  ی ئمورگرتنکۆمۆنیست بۆت شتکی حاشاھنگر." ئو خۆبدو

قاسم ل حیزبی شیوعی عراقی دەکرا سربکشی بۆ "زەبروەشاندنوە 

ی پاراستنی سرومای خۆیان و پگکانیان ل برانبر تۆسندنوەی لپناو

ئم  ١١٦با و ناسیونالیستکان دەستی خۆیان ببینیبایوە."ئگر ھات

  ھسنگاندنش ڕاستیی خۆی سلماند.

 دەیل راقدا مموتباشوری ع کان لدانی شیوعییدن ک براوزەنایزدا ھ

ل نوان کۆمۆنیستکان و  پیدابوو، ئاژاوەک سریکشا بۆ بیکدانان

ربدەستانی ئمریکا ل بغدا زانییان، ھزەکانی ئاسایش. زۆری پنچوو، کا

 کانی میری لدەزگزۆری پناچ دوای سایادی شۆڕشک، دامو

ی تمموزدا قاسم سۆزیدا، ١٣ل  ١١٧انی شیوعی پاکدەکرنوە.دەستکارب

ھبژاردن سازبدرێ و ل ماوەی ساکدا پرلمانکی نوێ بتکای و جاڕی 

ی ب چوار ئندامی دیکدا، ل نویشیاندا کردنی کابینی حکوومتکفرەوان

جۆی و جموشیوعییکان ئ ١١٨کۆمۆنیستکی ژن بوو.» نزیھ دلمی«

اسمیان بۆ چوون دەست وەک سووکایتیک لکدایوە، ھر ڕۆژی دواتر ق

ی کرکووک کی گورە ل شاری سختانگشیوعییکان بوون مایی نانوەی 

  باکووری وت.

خاکی وەرچرخانبوو ل مژووی دوای شۆڕشی کرکووک نکی ڕاپڕی

 راق. لمموزعدا ١٩٥٩ی ت ن ی کورد و نیشتووان داگرژی لزۆرەک ان

پرەیسند، ئمش ب ھۆی ھاتنی لشاوی کوردە کرکووک تورکمانی 
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 کچوونی بارودۆخی ئابووری لت گرتن لبۆ ڕ رەو شارەکژارەکان بوو بھ

ھر ل ھراکی موسوە، کورد خۆیان لگڵ کۆمۆنیستکان ل  ١١٩ا.دھاتد

کخست، دۆخکان ڕران ئافکی وایدژی تورکمانکی بوەیشب فرەوانراند، ک 

دەکرا. بیکوە لگڵ جموجۆکی قاسم، ھۆکاری  ب "تقینوە" ونا

ریف کان، دانانی کوردک بوو وەک موتسسختانگبزونری خۆجی بۆ 

، ئمش یکم دانانک ١٩٥٩ل سرەتای تمموزی کرکووک (پارزگار)ی 

 و جۆرە. لتی ١٤بوو لکان  مموزکی کۆمۆنیستوەیی گردبوونو کاتو ل

بالی خۆپیشاندانکی تورکمانکاندا ڕۆیشت، شڕوپکدادان برپابوو. 

الماری دوکان کوردەکانیش ب پشتگیری ھزی برگری میللی "دەھریبوون" و پ

دوو ڕۆژی پچوو تا سوپای عراق توانی کۆتایی ب  ١٢٠و خاوەنکانیان دا.

لکوتوە و ژمارەی  ژراویرایک ب دەیان کون، ھیک بتوندوتیژی

 ی  ١٩بریندارەکانیش زۆرتر بوو. لکمموزیشدا قاسم توندوتیژییت

ورەشموومژاوی "گواژەی تدەست زارکرد، برمتابار شخ نان"ی ب

زۆریشی نخایاند، ونی ترم و جستی شوندراو ل تلفزیۆنی  ١٢١زانی.

تارک پخشکرا؛ ئم "ئوەبوو ک بڕاستی کۆمۆنیستکان روبس قیعرا

  ١٢٢دەیانویست"

 وەکرد، کمریکا دەرکیان بژەرانی ئتداڕشۆکان، سیاسندێ پپاش ھ

وەرچرخان بوو بۆ لسرپوەستانی خاکی کرکووک کوشتارگی 

 مموزدای ت٢٣ل » ئالن دەلس«کۆمۆنیستکان ل نو عراقدا. کاتکیش 

ومنی ئاسایشی نیشتمانی ل پکدادانکان ئاگادارکردەوە، ئمش ئنجو

و لسر ئوەی، ک سرچاوەکانی سی ئای ئی ل نو ڕاستخۆ بگیک بو

زۆر زووتر کرکووک یاربوو تقینوەی ھرای عراقدا چند سنووردارن: "د

رد ەی بۆکلوەی ئم ڕەچاوماندەکرد یان وەک ڕۆژنامگری ئاماژ

ی ئاخۆ رکنرایوە. ماوەیکیش بوو کس شتی زیاتری ندەزاندام

ھراوزەنایک بۆ یان چۆن دەستیپکرد. "لگڵ ئوەشدا ئوەی گرنگبوو، 

 دن لبژارد. ھبت ئم مایی نیگرانیقاسم کۆمۆنیستکانی بۆ سرکۆنکر

 رد، بۆگھشتکبوو بۆ مۆسکۆ، قاسمیان بۆ سردانکی فرمی دەوت بان
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 -  دییکانی حیزبی شیوعیئوەی وا لکبدرتوە، سلمنری پیوەن

.ت١٢٣سۆڤی  کانی بوخۆ کۆمۆنیستمموزدا قاسم ڕاستکۆتایی ت ل

حیزبی شیوعی ناچارکرد ل سرەتای ئابدا کوشتارگک ختابارکرد، ئمش 

 وەشدا قاسم دەستی بو نکی گشتی بکا. لبوردنکردنی پاکتاوداوای ل

لییوە لکۆمۆنیستکان و الینگرەکانیان ل نو ڕیزی سوپا و ھزی برگری می

  ١٢٤یی لخاونکردنوە.دەزگکرد و ئو 

 وای ل موو شتانم ھرنیگان«ئج « بری ٩کرد ل وئابدا ب وسک

ھسنگاندکی گشبینان بۆ واشنتن بنرێ، تیدا نووسیبووی "شپۆلک دژی 

وە"؛ حیزبی شیوعی عراقی "ل پستی خۆی دەرچووبوو"؛ و بووەتۆنیزم کۆم

 ببن قاسمیش "وەن کی کۆمۆنیزم بخاتالیقوڵ و تر ھنیا ... ھتر بھ

، بکو ھنگاوی محکمیش دەھاوێ تا تبکا چاودری نبادا دەستیان زیاد

وە سرچا کمبکاتوە." ھروەھا ڕژم دژی شیانی ھدەستئو 

یش جوووەتوە، وەک ھزی برگری میللی، نقابی ەکییکانی کۆمۆنیستسر

 ١٢٥کرکاران و خوندکاران و ئفسرە الینگرەکانی کۆمۆنیست ل نیو سوپادا.

ککبوون، ھندێ ل  دا ١٩٥٩ھات ئریان، ک ل ھاوینی ب ھاتنی ئو پش

وژمی کۆمۆنیزم برەو زاوی تو، برکاربدەستانی ئمریکا باوەڕیان وابو

نجامک بوو، ل ماوەیکی کورتدا ئوەی سلماند، نیشتنوە دەڕوا، ئمش ئ

.یشبینانزۆر گ ک  

  

  وامەبرد کسختانگ

، کردەوەکانی قاسم ھم کرکووک کۆمکی دوابدوای کوشتارگ ب

مریکا رانی ئداڕژەدژبیک و ھم سرلشونرانش بوون، وای ل سیاست

گنن. ھر بۆ کرد، ب زەحمت ڕەوشک ب شوەیکی ڕاستودروست ھبسن

 ١٩٥٩ی کانوونی یکمی ئی و ل ی سی ئادەزگنموون، ل ھسنگاندنکی 

لسر ھیچ  اسم کراوە ک "بیچمکی تمومژاویی،" کسک "خۆی، وەسفی قدا
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ان ڕۆک لسرووی دەتو یوایناکاتوە، پکۆمڵ و ھۆبیکدا ساخ 

ملمالنکان بگێ." لگڵ ئوەشدا ئو بۆ مودایکی کورتخاین لعراقدا 

ی، ل کاتکدا کۆشکی سپی دخۆشبوو بو دامرکاندنوە ١٢٦چقی بازن بوو.

ھر زوو قاسم ھاتسر ئو بوای ک سیاستی ھاوسنگاگرتنی ل نوان 

بووەوە، ئیدی کوتخۆ تا ئو  دژوار ستکانکۆمۆنیست و ناسیونالی

  ناھاوسنگییک ڕزگاربکا.

ل میانی مانگی ئابدا ڕۆکی درامایی لنوان قاسم و ناسیونالیستکان بینرا، 

ل ئفسرە ئازادیخوازەکان ل ڕاپڕینی موس ئوەش لو کاتی گرووپک 

ی نجامل ئ ٧١٢کی مھداوی.دادگتوەگالبوون و ھنران بردەم 

دادگ دا، لکرانی ٢٥ییفسئ نج لدارەدانی پسیاری لھداوی بی ئابدا م

ھردووالیان، چ ناسر و چ ناسیونالیست عراقییکان  ١٢٥سوپا و مدەنییکی دا.

دا زانی، ک ناسر ئیلوولبوون و سی ئای ئیش ل سرەتای دەھری

وەرچرخان ڕاستییکش ل ی خا ١٢٩ڕایسپاردبوو پیالن ل دژی عراق بگن.

دا ھات، ئو کاتی قاسم حوکمی لسدارەدانی ئفسرکی پلبا ئیلوولی ٢٠

ی ل کسی دیکی ل ئفسرە ناسیونالیستکان پسند کرد، ئوان ١٢و 

ھراکی موس توەگالبوون، سرباری ئمش بۆ ئوەی ھاوسنگی 

سکان ڕابگرێ، حوکمی لنی چوادارەداڕەخن ر بی سدەنی دیکر م

   ١٣٠خانوادەی پاشایتی دەرکرد.

پیدابوونوەی شۆقی بارودۆخی عراق لچاوی کردەی لسدارەدانکانوە، 

 کی دیکمریکا کرد، جارئ وای ل بارەت بی خۆی سکراقڕوانینع 

 وە. لتننگبسیلوولی ٢٤ھئنامالکی نوێ، گتی ی تایبدا ڕاپۆرت

تی نھگری تایبوا و دەرەنجامیشتبووە ئگ یشتمانی دەستاودەست کرا، ک

کوا "ناسقامگیری و ناڕوونی ل جاران زیاتر" ل عراقدا پرەیسندووە. 

وو، ل کاتکدا چاالکییکانی حیزبی شیوعی عراقی لم چند تبینی ئوەشیکردب

پیوەندییکانی لگڵ  لسر ی قاسمھفتانی دواییدا سنووردارکراوە، کچ

تریش" بووە. لو نوەشدا "ڕاپۆرتکانی فرەوانمۆسکۆ "بردەوام و تنانت بر
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واییدا زیاد پیالنگی کودەتا ب لناوبردنی قاسمیشوە، لم چند ھفتی د

[بوون]،" ھرچندە ھیچ ڕکخراوکیش "ڕکخراوکی ناسراویش، ک توانای 

  ١٣١جۆرەی [ھبووب] ل ئارادانبوو."ی لم تووانکارکی سرکو

ی ٢٤وای ل کۆمیتی تایبت ب عراق کرد ل  عراقھروەھا بارە شۆقکی 

 دا ١٩٥٨پاش حوزەیرانی  دا بۆ ھسنگاندنی ڕەوشک کۆببتوە، لئیلوول

ک ببووە یاریدەدەری » گی لویس جۆنز«ئم یکمین کۆبوونوەی بوو. 

ی ل »ویلیام ڕاونترێ«ی ڕۆژھتی ناوەڕاست، جگی اروبارر بۆ کوەزی

رۆکایری سندا نووەکرەتای کۆبوونس وە. لدا گرتکتیکردنی کۆمیت

وە، کدەزگی ئاگاداریکردنناوبردن ی سی ئای ئکی لوھ دەچپ " 

ی ی کۆشک[ھبووب]" و "دەکرێ توندوتیژیشی لبکوتوە،" بم لبر ئوە

ستۆتوە" لودا دەکرێ چند "سیاستی دەستتوەردانی دوورخسپی 

یکی کم بۆ پیدابوونی کودەتا ھبن. یککیان قناعتپھنانی میسر و بژارە

ۆ عراق بکن؛ ئویدیکشیان کارکردن ل نو ئوردنن، ک بیکوە کار ب

شوە وبنانیدی و لکۆمکاری عرەبی، ک دەکرێ لالین عرەبستانی سعوو

. ھرچندە ب ھۆی سیاستی دەستوەرنردانی ئمریکا، تبکر پشتگیری

ھموو ئوەی سی ئای ئی پیدەکرا، ئامادەکاری بوو بۆ "کارکی 

ا." ھرچندە نونرەکی سی ئای ئی ئۆپراسیۆنان ل ھرمکد

"یدا ھکناوچ ک لمی چکی کیخانجب" م ڕوونیکردەوە، کش بۆ و ئ

پشتگیریکردنی "توخمکانی ناو ئوردن و کۆماری عرەبی یکگرتوو بووە تا 

متیک ب بۆ گڕانوە بۆ عراق." کۆمیتی تایبت ب عراق بھۆیوە یار

ک سیاستی دەستوەرندان باشترین سیاست و بیاریدا ئوەی پسندکرد، 

ئم بگنامیش  ١٣٢.وھبنھنگا» جرنیگان«لسر ھسنگاندنامکی 

) ئوە دەسلمنتوە ک سیاستی ئیدارەی ١لبر س ھۆ بایخدار بوو: (

ی لگڵ ھندێ ) سی ئای ئ٢ئایزنھاوەر سیاستی دەستتوەرندان بوو؛ (

بوو؛  ئامادە و ل ئاراداشنیازکردنی نخشیکی لناکاو برگری بۆ پینی ال

)٣(ۆشیسممیش تا ئی گل ،دابمرئدانانی فرەوانیان بترین دانپ

ڵ ناسردا کردووە. ئیدارەی ئایزنھاوەرە کگراق کاریان لدژی ع ل  
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 کیش لیلوولی ٢٨کاترنیگان«دا ئوە » جوە، ئمیدایڕوون و ئاشکرا وە

بوو، ک بارودۆخی عراق خراپتر بووە و ھۆشداری ئگری توانستی 

کورتمودای بۆ سقامگیری باری ناوەخۆی امانی گوتی ڕکودەتاشی دا. ئو 

وبووەتوە؛ توانستی عراق خراپ بووە؛ ئاڕاستی دژەکۆمۆنیستیش خا

نیا و تنیا ئمریکاش سنوورداربووە و دەستتوەردانیش "دەکرێ ڕەوشک ت

لوەش زیاتر، ئو ئاگادارییی دا، دەکرێ ل ماوەی "کمتر  ١٣٣."تخراپتر لبکا

دوو  ک ڕووبدا، ک ب "کوشتنی قاسمیش دەستپدەکا." دوایا" شتانگکدل م

ش لوکاتدا بوو، ک ئمریکا ەسلمنرا، ئو» جرنیگان«ڕۆژ، ھۆشدارییکی 

ژ بووە ب پیالنگان، ئوانی نخشیان بۆ پیزانی، ک "ناسر سرقای ڕاو

قاسمیشی  کوشتنینک کودەتایک دانابوو، ل ماوەی ھفتیکدا بکرێ، پیال

تدابوو لگڵ خۆئامادەکردن بۆ ناردنی ھز بۆ ئوەی برپرچی ھر 

  ١٣٤کی دوای کۆدەتاک بدەنوە،"برتک

 نامپوخت ی ڕاستینکرنیگان«ئاگادارییو» ج ت بی تایبکۆمیت ای ل

دا ھرێ، تینی ئاسایشی نیشتمانی بننجوومک بۆ ئراق کرد، ڕاپۆرتع  ب

راق قووتبدار بژارژوەی کۆمۆنیست عبگرن لتا ڕ نمریکادا بھتەکانی ئ .

لسر بنمای پشھات نوکانی ناوەخۆی عراق، کۆمیتی تایبت ب عراق 

رەت ب سقامگیری دەروونی قاسم دەربی، مترسیی گرنگی خۆی سبا

نی داگڕابدوا توانستی ئو بۆ جوکردنی عراق و ھوی بککی ئو بۆ

 وای وابوو، لراق بع ت بی تایبوەی گرنگبوو، کۆمیتکان. ئکۆمۆنیست

انی ناسیونالیست عرەبکان ھموو توانستکی سرکردەکانی سدارەد

ە پکخستووە، "کوات پندەچوو کودەتایکی نزیک کودەتای بترسوبیمو

 ش لمئ ".ککخرابباشی ڕ ب رتڕووبدا، ککبی پترکردنی ەبوودا دە مای

 ب مانموو ئبوو ھوانردانی، لوی و پاشاگڕی ناوخۆ و پشی "شگریمان

ھۆی کوشتنی قاسموە سرھبدەن، ک دەبووە مایی ئوەی کۆمۆنیستکان 

 باشترین گرووپی سیاسی ڕکخراون) ل ھموو ئوانی دیک پتر ل (ک

کۆم برەنجامکی گرنگ. تبووە  گیشڕەوشک سوودمند بن." ڕاپۆرتک

ین ئمریکا یان شایانی باس، ھر داڕشتیکی "دەستتوردانی سربازی لال
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ی جوبردانی ھاوپیمانکانی شتکی ئاوەزمندان نبوو،" چونک دەبووە مای

توژمی نیاریی ناسیونالستی ل نو دنیای عرەبدا، دەشکرا یکتیی سۆڤیت 

خراوی نتوە یکگرتوووەکاندا بقۆزتوە. بارە خراپکش و ڕک ل نپرسک

رایبوو ھوانوەبوو، لوخۆ ئت ناڕاستوەی سۆڤیشابا بۆ ئریکس ک

ە مترسی بۆ ھگیرساندنی شڕکی خۆی تھقورتاندبا، "کوات دەبوو

گشتگیر." ڕاپۆرتک جختی لسر ئوە کردبووەوە، ک کردەوەی 

ڕۆژئاوایی تنیا لو بارەدا کاریگری دەبوو، "ک ھزەکانمان یانی ربازیس

ئینجا دوای کشانوە لوێ بارودۆخک خراپتر بووبا." عراقیان داگیرکردبا، 

و ھی برگریلکردن ب. دووەمین برەنجامی ھبت ئمش دۆخک نبو

ی  برگبوو، لسرەکی ڕاپۆرتکش ئوەبوو، بۆ ئمریکا شتکی بکک 

برھستکارکی ئاشکرا خۆی بنون، وەک ڕاگیاندنکی ئاشکرا، دانانی ماوە 

ھکردنی نیشانی ئاگارادرکردنوە. سھمینیشیان دەربی ئوە بوو، یاخود 

وتقالیکی ژربژر دژی عراق "دەکرێ گوجان ب"، چونک ک ھر ھو

ەت ب ئمریکا ھی. ل سبار گومانیوتک دەمک ڕادەیکی برزی بد

یوای کۆتایشدا ڕاپۆرتک گیشتبووە ئو برەنجام، ک باشترین ھ

ی ئمریکاییکان "ل کاریگری و کردەوەی ھقووی وت عرەب دراوسکان

عراقدای، نخاسم {ل میسرەوە]". ھر لو پیوەندییدا، ڕاپۆرتک ئوەشی 

ناسر بۆ باشترکردنی پیوەندییکانی لگڵ لالی و تق زیادکردبوو، ھوڵ

ی ئو بۆ کۆمۆنیزم، بشوەیکی وت عرەبییکانی دیکدا و برھستکار

 ١٣٥ھرەباش ب برژەوەندی ئمریکا دەشکتوە.

ڕاپۆرتک لیستک ئاڕاستی کردەنیازی ڕیزکردبوو، ک دەکرا ئمریکا و 

 کانی لیمانھاوپ رەبعی راق بیدژی عمانش ئکر. لیستبگرن

رەب ب شوەیکی ) دابانی عراق ل دەوتکانی دیکی ع١لخۆگرتبوو: (

و  وەسووریا) بینی شادەماری لوولی نوتی عراق ل ٢دەروونی؛ (

) ٣ڕگندان ب ھاتوچۆی ئاسمانی ل دەرچوون و گڕانوە بۆ وتک؛ (

) وەک دوا ٤ەران ل دژی عراق؛ و (و تکدسیاسی پیوەستبوون ب کردەی 

ردان ل کاروباری چارەسریش پشتگیریکردنی میسر و ئوردن بۆ دەستوە
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وو، وت عراق. ھرچی سبارەت ب کردەی ڕاستوخۆی ئمریکییکانوە ب

یکگرتووەکان پویستی بوەبوو، خۆی ل تشنسندنی کش دەرەکییکان 

دووربگرێ، ئشابی دەو کن [یکرکئ ل] الدانی ناسرڕی "لمای بوون

پیمانیی خۆجیکان، بوەی دان سبارەت ب عراق"؛ فشارکردن سر ھاو

ب ت بتایب کی پرسوکاتخۆیاندا بگرن لب  ژکردن بروەھا ڕاوراق؛ ھع

 بارەت بکنزیک: سیکی لنگییماھکان بۆ "ھریتانییختانگبسکب . 

یکی دەقاودەقیش، کۆمیتی تایبت ب عراق ڕاسپاردەی وابوو، بۆ شوە

نزیکبوونوە ل عراق ب توندی دەست ب "کاروباری ئاسایی"یوە بگرن، پی 

دروست پیوەندی دۆستان لگڵ وەیکی لسر ئوە دادەگرت ب ش

کی چاالکاعیوەندییوەک پم نن (بیدابککان پ؛ تراقیی(کاندان ن بۆ

 نو عراقدا، پشتگیرییکش ب پشتگرتنی توخم غیرە کۆمۆنیستکان ل

لتووریشوە؛ ھروەھا ڕاگرتنی برنامی مشقپکردن و ئاۆگۆڕی ک

نھنی" لگڵ ناسر و بوەی ئاخۆ چۆن ب شوەیکی "پیوەندی خۆپارزی و 

و دەستی ی ئی سی ئا دەروونیان عراق داببن، لگڵ بردەوامبوونی

یکی ناچار و ناکاو بۆ سرۆکایتی ئرکانی ھاوبش لسر دانانی نخش

  ١٣٦ئگری ھر کردەیکی دراماتیکی لپ، ک داھاتوو بیخوازێ.

دا، تشرینی یکمی ١لکدانوەی کوتڕوو. ل  ھر زووش بایخی ئو

 ک لرینی ئاسایشی نیشتمانی بانگی ھنجوومرئارمی«و » ۆنج«ئن مای «

نزیک)ی کرد، تا بۆچوونی خۆیان ب  (بڕوبری کاروباری ڕۆژھتی

 وان ڕوونیان کردەوە کئ ،و ڕاپۆرتستن بپشتب نن. بین ڕابگنجوومئ

  ت ب عراق گیشتۆت س برەنجامی گرنگ:کۆمیتی تایب

 ٢وو؛ کردەیکی دراماتیکی لالین ئمریکاوە پسند نب - ١

بییکان باشترین ئامرازی جوکردنی ەوت عر خۆگیریی –

ل ڕی الینی سھموە قاسم ھانبدرێ، ک  - ٣عراق [بوو]؛ 

ی سربخۆیی عراق بپارزێ ب جۆرک برەنگاری ھڕەش

 ١٣٧کۆمۆنیستی ببتوە.
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قاسم  ل ڕاپۆرتکیدا ئاماژەی ب ھوکی بو دواییانی لناوبردنی» جۆنز«

کی دا، بفرۆشتنڕپش" کشت یوانوەشکرد، لمای بۆ ئم ھ "کۆمۆنیست

 .س«بنی گوت، ناسر »دەلنجوومئ وە، بنتکۆم ریش بوەبڕی ب

کردووە زۆر پل نکن" و لوانی "سرقای  "داوای ل لناوبرانی قاسم

نن." لبر قورتان تھنخشیک بن تا ل کاتی پاشاگردانیدا بتوانن خۆی

 ل کناوبردنی لوشبینیکرد، ھو پنانی زانیاری دەقاودەق، ئماوەی کورتھ

ی سووسکاری دەزگکچی سرۆکی  ١٣٨"دوو مانگی داھاتوودا" بدرێ.

دا، حیزبی بعسی بۆ یکمین جار تشرینی یکمی ٧ھ بوو. ل ئمریکی 

کاتی دەستی لناوبردن،  یش ئوا، ئوتکانی برەو نو سیاستی عراق د

نجیشی تنی گدام حوسس کرد و کیان لقیاندا قاسم بکوژن، تودابوو، ھ

 م کوتبر قۆی کوت بم نکوژرا. بمش شش ھفت لسریک قاس

  ١٣٩نخۆشخانوە.

بوە  ، پکھاتی بگ بردەستکان ئاماژەیان١٤٠ب پچوانی دەنگۆکانیشوە

ل ھوی لناوبردنکدا ھبووب. سرەتا، ک ئمریکا ڕاستوخۆ دەستی ندا، 

 یوانراق ڕوونیکردەوە، لع بارەت بی سکتییتایب وەکانی کۆمیتکدانل

کۆمۆنیستکان ل کردەی ژربژر دژی قاسم سوودمند بن.  ب پلی یکم

» ئالن دەلس«ک، اوبردنی لندووەم شتیش، ھر ب دوو ڕۆژ بر ل ھو

دوو مانگی پشبینی ئوەی کردبوو، ھوکی کوشتنی قاسم لوانی ل ماوەی "

بت ب داھاتوودا" نوەک ل ماوەی ھفتیکدا بدرێ. سھمیان، کۆمیتی تای

 دانیان لوەرنتی دەستتنی ئاسایشی نیشتمانی تازە سیاسنجوومراق و ئع

وەوە. چوارەم شتیش، کۆمیتی تایبت ب عراق ماندبودا سلکاروباری عراق

ل ی وروژاندبوون، کرانییانو نیگی ئمای تناوبردنی قاسم بببوو لوان

پنجمیشیان، لوکاتی  ١٤١بگرن.ئوەی کۆمۆنیستکان دەست بسر عراقدا 

ر ئگەی ی نخشیکی لناکاو بوو بۆ ئو بارسی ئای ئی ل ئامادەکار

وو کۆمۆنیستکان دەست بۆخۆیان وەربگرن، پشتر ئاماژەی بوەدا بوو، ھات

 ١٤٢ک شتی کمی لدەستدای بۆ ئوەی فشار بخات سر قۆناغی دوای قاسم.

نبوو، توخمکانی سر ب ناسر ل  ئی لو بوایدال کۆتاییشدا، سی ئای 
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ئمش  ١٤٣ھاتوە.دروست نکش توانایاندا ھب کودەتایک بکن، ھسنگاند

 ک ک بپشت پیالن مریکا لبۆچی ئ تۆب ،ندەوروژ و پرسیارانئ

پدەچوو شکستبن؟ ویای ئمش، کردە تایبت و ئاشکراکانی ئیدارەی 

تشرینی ی ١٠اوەر ئاماژەیان ب توەگالن ل کردەیکی وەھادا ندەکرد. لئایزنھ

بۆ قاسم نارد، تیدا خۆشحای  تان"یکی دۆسپیامیشدا، ئایزنھاوەر "یکم

خۆی ب "ڕزگاربوونی لو زیان گورەیدا" دەربیبوو، ھروەھا ھیوای 

بۆ ڕۆژی » یگانجرن«کاتکیش  ١٤٤"چاکبوونوەیکی خرا"شی بۆ خواستبوو.

پاشتر ل نخۆشخاندا سردانی قاسمی کرد، قاسم "ھیچ ئاماژەیکی وای 

ی، کبواب دەرنبوەش زیاتر، ئیدارەی کرێ ئل ".وەگالبت کوھ مریکا ل

بر بۆ ئوەی ئوردن و ئران ل ھنگاونانی ئایزنھاوەر ھنگاوی دیکشی گرت

ئیدی ئم ھموو  ١٤٥ساردبکاتوە. ھر "کردەیکی سربازی" دژی عراق

ان ل رتووەکبگان بسریکوە ئو پرسیاران دەوروژنن ئاخۆ وت یکگ

لپشت ھوی لناوبردنی قاسموە بووب. ھر بڕاستیش  دا ١٩٥٩سای 

بگنامی وەھا ھن، ک بر لو ھوی لناوبردنی دراوە، ئمریکاش ئاگای 

النگرێ دژی قاسم ھبووە، بم ھشتاش توند ھر ل چندین ھوی پی

  دەستی ب سیاستی دەستوەرندانوە گرتبوو.

 مریتش ی١٣لکنی ی ت بی تایبو کۆمیتن ی لری سی ئای ئندا، نو

ناردبوو، تدا ھی ب ژر نخشی لناکاوی » جۆنز«عراق، یاداشتکی بۆ 

ئای ئی پشبینی سیناریۆیکی پکشی  ئاژانسکی بۆ عرقدا ھنابوو. سی

کانی مۆنیستکردبوو. ل کاتکدا قاسم "فشاری کۆنترۆکردنی چاالکیی کۆ

 یلوول ٢٠دەنواند،" لکی ئی درزکان "بووە مایدارەدانس یشدا کردەی ل

پنکراوەی نوان قاسم و توخم ناسیونالیستکانی نو وت." لودا 

بوو، ک ڕژم دەست ب کپکردنوەیکی توند و "ئگرکی بھز" ھ

ە، وتولدەک بببزییانی ناسیونالیستکان بکا، ئگری ئوەشی

کاردانوەک بۆ ھوکی نزۆکانی دیکی الدانی قاسم سربکش، سی ئای 

یکرد لوانی ئم کارە دیسان برەو کۆمۆنیستکانی بگڕنتوە. ئی ھست

ڕوویدابا، سی ئای ئی لو باوەڕەدابوو ناسیونالیستکان ئگر ئمش 
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ی دەیزانی توخم ئای ئا. سی ھاواریان بۆ ناسر دەبرد تا یارمتیان بد

و ئویش "لژر  ل پیوەندیدانناسیونالیستکانی نو عراق لگڵ ناسر 

 بارەت بدەگرێ." سندھھکی دیارکراودا دەستوردان ببارودۆخ

باری ناکاویش، سی ئای ئی زۆر تمومژاوی بوو: "لودا  ھلومرجی

ی سیاسی ب پلن... یارکوازی بکۆمک ئگر ھبوون، بم زۆریان داخ

وەستابوو، ک گۆڕین و بیکوەبستنوەیان لسر یک تاک بنمای ڕاستی 

  ١٤٦ئویش البردنی قاسم بوو."

 راق لع ت بی تایبکیش کۆمیتمی ٢٢کاتکدا کۆبووەوە، دیسان تشرینی ی

) ١(بینی: ناکۆک بوون. گرووپک بدەر ل ڕۆیشتنی قاسم س سیناریۆی دە

) ئاشتبوونوە لگڵ ٢سم بندب ب پشتگیری کۆمۆنیستکان؛ (قا

) بردەوامبوون لسر دژەھاوسنگی ھزەکانی ٣لیستکان؛ یان (ناسیونا

ی ئک زۆرینکاتستکار. لرھدوایین ب ستیانکرد، کھ کندامانی گرووپ

قاسم دەکرێ سیناریۆ پشچاوترینیان، کچی کمینیکیش ھستی کرد، 

تنانت لو حاتشدا،  ١٤٧ارکی دیک کۆمۆنیستکان لئامزبگرتوە.ج

نالیستکان گیران و ۆدوابدوای ھوی لناوبردنک، ژمارەیکی زۆر ل ناسی

ئميش پدەچوو سلمنری ترس  ١٤٨ی مھداوی.دادگبردران بردەم 

کان جارکی ۆنیستەی کۆمھرەزۆرەکی کۆمیتی تایبت ب عراق ب، بو

ل کدا دیکیگدەست. پت بگرنبن دەس  

ستکان ل الین ڕژموە بووە مایی نیگرانی سرکوتکردنی ناسیونال

نوە ک بیانتوانیبا پشتگیری ڕژم واشنتن، ئاخر ھر تنیا دوو گرووپ مابوو

کان بوون. کاتوانیش: سوپا و کۆمۆنیستنن، ئوخن یان بیکیش قابک سم ل

دا چاکبووەوە و ل نخۆشخان دەرچوو، کۆنفراسکی کانوونی یکمی ٢

ڕۆژناموانی شش سعاتی بست، ک ل زۆر ل ھوستکانی پشووتری 

کی تایبت ل خۆی ھگڕایوە و پرزپاکی ھگڕایوە. قاسم ب شوەی

ک مانگ ی چندکۆمۆنیستکانی لھر لۆمکردنکی کوشتارگی کرکووک

ل مشتر نیشاندا، ئکدا پیان  کاتوانچکان ئاماژەی باری پنامگب بوو ک
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 ت بی تایبوەی کۆمیتی کرد داوای کۆبوونسی ئای ئ ش وای لمدەدا. ئ

ی ٤ڕەوشکدا بچتوە. کاتکیش گرووپک ل  بکا، تا جارکی دیک بعراق 

ییکی ڕوون نبوو ئاخۆ عراق ب گکۆدەن ھشتاشدا کۆبووەوە، کانوونی یکم

چ ئاراستیکدا ھنگاودەن، بم ھموویان بوایان وابوو دۆخک زۆر 

تاییدا وتارەکی شپو دەب. ب چاودریکردنی ڕووداوەکانی بغدا و ل کۆ

ی ھنایسر ئو بوای، ک ھنووک قاسم لگڵ »جرنیگان«قاسم 

» ماک ئارتیست«وە. بو ئاماژانی کاتی خۆی ک برەۆت یکۆمۆنیستکان چ

وە دابووی، ھشتا ب تڕوتازەیی ل یادەوەری ئندامانی پنجاکانل سرەتای 

وە، ھراق دەزرنگایع ت بی تایبرانی سی ئای کۆمیتنردوو الیان، چ نو

 دا، کئی و چ ئوانی دەستی ئرکانی ھاوبش زەنگی مترسی ئوەیان ل

ەستدان"ی عراقی بۆ کۆمۆنیستکان نبت مایی کۆتاییھنان ب کارمانی "لد

ن. کاربدەستانی دەوت بدگومان بوون لوەی ئاخۆ عراق تا سیاسیانیا

» مایر«بوو  ۆمۆنیستکان دەڕوا، ئمش ل کاتکداداچند برەو ڕووی ک

قاسم "پیاو وە، کناوەیمووانی ھدەکوەبیر ھ رکستی  رێ ھویانی ھب

ی دا، داوا ل »جۆنز«ڕوون و نادنیای ھانی خۆی بگۆڕێ." ئو ڕەوش نا

 کڕەوش بارەت بکی نوێ سینامی بکا، گری سی ئای ئننو

ی دیسیمبردا ١٥کاتکیش سی ئای ئی لکدانوەی خۆی ل  ١٤٩وە.دابژت

دا »مایر«ی برەو شرۆڤکی نوەکلکدا دای کاربدەستان، دەرەنجامکانی

ی بۆ مانوە لسر دەست ڕۆیشت. "[ئم] بوامان وای، قاسم ل ھوکان

ا مانۆڕکیش بردەوامدەب، ئمش ب پشتبستن ب ھزی چکدار لکاتکد

لنوان دەست و ھۆب سیاسیی ھمڕەنگکان لگرمدای." ل ھمووشی 

ا حیساب لسر لیکنزیکبوونوە لگڵ ندەکرکاتی گرنگتر، لو 

انسک پیوابوو تاک ھۆکاری ناسیونالیستکان یان کۆمۆنیستکان بکرێ، ئاژ

  ١٥٠مانوەی قاسم ب پشتگیری سوپاوە بندە.

، دوو دا ١٩٦٠ی شوباتب، ل سرەتای » وۆلف ھنیکت«رەی قسی ب گو

 ڕاپۆرتکی» مس ئایکلبرگرج«و  »پالندمایلس کۆ«چاالکوانی سی ئای ئی، 

"پل بای ئاگادارکردنوە"یان لسر دۆخی "واقیعی کۆمۆنیزم ل عراق" 
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ی عراقعی حیزبی شیو نووسی. ل لکدانوەیکاندا ھۆشداری ئوەیان دابوو،

ی میری و ھم دەزگ"ب شوەیکی بربو دزەیان کردۆت نو ھم دامو

ییکیان پنپوراوە،" ئم و ل فرەوانرەی برش قباھشتاسوپاشوە، بم 

کاتکدا ئو نواڕین درژخاینی وەزارەتی کاروباری دەرەوەیان ڕەتکردەوە، 

ھاوس توانای قاسمدای یوابوو لپ ک کتکانی ناو وزە سیاسیینگی ھ

ب  ڕابگرێ. ب پچوانی بوای کۆمیتی تایبت ب عراق سبارەت

پیان لسر بیرۆکی » ئایکلبرگر«و » کۆپالند«کشی عراق،  رەسریچا

وتقالی ناسردا داگرت تا قاسم لسر تخت وپشتگیری ژربژری ھ

 البدرێ.

گ ل عراق لو بوایدا نبوو، ک دیاربوو ھیچ کسکی گرن

ھیچ دەرفتک ل ڕی جۆشدانی توخم ناکۆمۆنیستکان بۆ 

تکان ھب. دیاربوو ھموویان ھستیان ۆمۆنیسندنی کوەستا

ب لگڵ وابوو، بژاردەی ڕاستی بردەمیان ئوەبوو، دە

کۆمۆنیستکان ھبکن یان ل ڕی دەستتوەردانی 

  ١٥١بمارن.دەرەکییوە ئوان ڕا

زۆر سرنجاکش بوو، چونک ب » ئایکلبرگر - کۆپالند«یاداشتکی 

وانچواوی پو ونی بای بۆچوتنی لو بۆچوونوی کاتی خۆی بوو، ئ

انی کۆمگی ھواگری ئمریکادا ھبوو. شایانی باس لو کاتی ئاستباک

ی برچاو ل عراق ھردووکیان یاداشتکیان ئامادەکرد، گۆڕانکارییک

  لگۆڕدابوو.

وەی یی ئقاسم زنجیرەیک ڕکاری گرتنبر، ک بووە ما دا ١٩٦٠ل بھاری 

رچاو دەستی کۆمۆنیست بکی بوەیر شوە. ھتراقدا کورتببو عن کان ل

 ل ،راقی ، قدا ١٩٦٠ کانوونی دووەمیبۆ نمووندژی حیزبی شیوعی ع اسم ل

مۆتی فرمی ب حیزبک بدا تا وەک حیزبکی سیاسی  و، ڕەتیکردەوەج
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حیزبی شیوعی دا،  14نگیژیوکی کاربکا، لبری ئوەدا مۆتی فرمی ب حیزب

 ١٥٢ک ھیچ توانستکی ڕکخراوەیی لخۆگرتنی ئندامانی نبوو.

کاربدەستکانی ئمریکا ل بغدا و واشنتن ئم جوویان ب پرەسندنکی 

ی مارتی کۆمیتی تایبت ب ٢٤نی. بگورەی کۆنووسی کۆبوونوەی لبار زا

ندووە و پدەچ جوی چسپا وتداعراق، سوپا دەستی خۆی بسر 

نی کۆمۆنیست تواویان لبر دەستدا ب؛ ژمارەیکیش ل ئفسرە الینگرەکا

نی ل ڕیزەکانی سوپادا دەرکراون؛ ڕکارگلکیش گیراونتبر تا متما

ئابووری بۆ وت بگڕنرتوە؛ ھروەھا عراق دەستی ب نیشاندانی ئو 

ی و ئابووری لگڵ ئمریکادا ببست. کلتووروتنی حزە کردووە، ک ڕکک

ردەوامبوو ل ویای ئمش، لبارەی ڕووی نریشوە، قاسم ب

دنان پشتگیریکردنی مھداوی. تنانت لگڵ ئو دۆخشدا، ئم پرەسن

وەی ئمریکای کرد، ک ەکۆمکی ئو سلماندنانی بۆچوونی وەزارەتی دەر

نوەی پڕەی رتاندن و ئامادەبوون بۆ ھدانقوخۆتھ "سیاستی دۆستایتی،

یش »گری« ١٥٣نوێ ل ھمبر عراقدا بگرتبر، ئگر ھاتوو داوای لبکرێ".

ی مارتدا بۆ ٢٤اق ل  ھوای خۆی بۆ ھاندانی دۆخکی عرڕاپۆرت

   ١٥٤ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی برزکردەوە.

ل گۆڕینو ئاراستەی قھۆکاری ئاسم و پوە لوتنکان  دوورککۆمۆنیست

دەگڕایوە بۆ سرھدان و ھاتنپشوەی دوو ژەنڕای میانەوی وەک 

ی سرۆکی »نجیب ئلوبیعی«ی سوپاساالر و »ساح ئلعوبیدی«

ونی وت، ئو وو سرۆکی قان» مجلس السیادة«نجوومنی سروەری ئ

وونوەی، کاروباری حوکمانی ا چاکبسمدا تکسی ک لکاتی برینداربوونی قا

لو ماوەیدا ھردوو سرکردەک گیشتن پلیکی  ١٥٥ی ھسووڕاند.عراق

ربخۆ. بای ب پشین ل ھسوڕاندنی کاروباری وت ب شوەیکی س

ی ئایاری سی ئای ئی ل دەزگبم لگڵ ئوەشدا، لکدەرەوەکانی 

ۆ سزادانی [ئو] دوو ژەنڕا نگاوکی بھیچ ھ "قاسم ەوە تبینیانکرد،١٩٦٠

ان] ننا، ک ننا، یاخود ھیچ پاشگزبوونوەیکی سبارەت ب کردەوەکانی [ئو

                                                           
  وژینگ، وەھم 14
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کردبوویان، ھروەھا دیاربوو ئو نخۆشخانمانوەی قاسمدا بباکان ل کاتی 

ل  ڕەزامندبوو لسر ئوەی، ڕگ ب سوپا بدرێ ڕۆکی ھرە بھز

ڕووداوەکانی سر گۆڕەپانک ببین." ئمش ب نۆرەی خۆی توەی پش

س ی لشینپ کی بڕۆژاننایراقدا ھع قامگیری سیاسی ل  وای ل ک ،کای

ی سختانگبگن ئو دەرەنجام، گوای ل دواییدا کاربدەستانی ئمریکا کرد، 

ی عراق خریک گسختانل ئاماژەی ئوەی ک  ١٥٦عراق کۆتایی ھاتووە.

کۆتایی ب، کۆبوونوەکی کۆمیتی تایبت ب عراق ل ھمان ڕۆژدا بووە 

ئیکلبر لچاو  - دوا کۆبوونوەی خۆی. لم ڕوانگیوە ڕاپۆرتکی کۆپالند

ک ھر بڕاستی بارودۆخی ناوخۆی عراق سقامگیر ببوو شتکی  ئوەی

  سیری تدابوو.

مریکا بردەوام ئاماژەی ھاندەرانی وای دەبینی، ، ئیشدااننیسل ماوەی مانگی 

 قامگیربووە. لراق سکۆتاییدا ع ل وتکل«یشدا، نیسانی حی »چارلس کاب

اوەندی، ھوای ئوەی ب ی ھواگری ندەزگجگری بڕوەبری گشتی 

 ک لراق ژمارەیسوپای ع یاند، کنی ئاسایشی نیشتمانی ڕاگنجوومئ

ڕەزایی کۆمۆنیستکانی دامرکاندۆتوە و عراقیش ب فرمی انی نانیشاندخۆ

 ١٥٧نامی پرەسندووی ڕۆژئاوایی نیشانداوە.حز و ئارەزووی خۆی بۆ بر

دا ب گالنامی تایبتی ئایارانگی ئمش وای ل سی ئای ئی کرد ل م

وە و بگاتتگری نیشتمانیدا بچوال ھ ک ،رەنجامو بو کاتئ" دا ناچپ

 و "ئارامییئ واتک ،"شژەبکدر تایتا ھو کردە توندەی قاسم بۆ ھئ

 وە کدرۆخستی بنییکورتخای شبینییو پئ یراقدا ھعی ل"شییڕووک

ارەت ب ڕەوشک کرابوو". بردەوامبوونی قاسم لسر پشتبستنی ب پار سب

پدەچوو "برپرسیاری سرەکیش روەھا وو، ھسوپا، ئاماژەیکی ھاندەران ب

ەرەنجامکی سی ئای ب ل سقامگیریی لرزۆککی لئارادا ھبوو." وەک د

یچ ڕووڕەسمکی ئی، دەکرێ ئم دۆخ باکیش ب، ئوا لم بارەدا پناچ ھ

نامۆ ل ماوەی ئو شش مانگی دادێ ڕووبدا. ھروەک ئاژانسکش لسر 

، تاک شتی نادنیایی بردەوامبوون، ئگری ڕۆیشت ی خۆیبرەنجامک

کاتکیش سی ئای ئی ب چند مانگکی  ١٥٨(لناوبردن)ی قاسم بوو. کوشتن
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گیشتبووە ھر ھمان  دا ڕەوشکی ھسنگاندەوە،تمموزکم ل دوای 

ی ھواگریی ئمریکا دەزگ، ١٩٦٠ب کورتی ب ھاتنی ھاوینی ١٥٨ئنجام.

ی کۆمۆنیستکان ک دوابدوای شۆڕشک سختانگکام، ئو ئاتبووە گیش

  ١٦٠لعراق ببووە گردەلوولک، ئیدی ل کۆتاییدا تپڕی.

وەرسووڕاندەوە سر لرەوە و لو خادا، ئیدارەی ئایزنھاوەر ڕووی خۆی 

، »جۆن ئف کندی«ئامادەکاری بۆ دەستاودەستکردنی دەست بۆ ئیدارەی 

 ل ککبرۆکی س تی لدا١٩٦٠ی تشرینی دووەمی ٨کای  ریچارد «بۆڕی ب

دا. وەک بشکیش ل ڕرەوەی گواستنوەی دەست، بۆردی » نیکسن

دا نخشیکی انوونی یکمک) ل ناوەڕاستی OCBھاوکاری ئۆپراسیۆنکان (

ی، سبارەت ب ناوچک و عراق بۆ ئیدارە نوک کشا. ب شوەیکی ھرم

ئایزنھاوەر بوو،  ئیدارەکیی سیاستی نریتییانی ەنگدانوەیکشک ڕنخ

ئویش ڕەتکردنوەی دزەکردنی سۆڤیت بوو بۆ ناوچک و ئاسایشاگرتنی 

ییکان دەستیان ب نوتی ھرزانی ھرمک ناوچک بوو بۆ ئوەی ڕۆژئاوا

ن ئو یۆنکاۆپراسڕابگا. ھرچی دەربارەی عراقیش بوو، بۆردی ھاوکاری ئ

ڕاسپاردەیی دای دەستدارانی ئمریکا، ک "لسر ھوڵ و تقالی 

ی خۆیان ل پیوەندی دۆستان ل گڵ حکوومتی عراقدا شلگیران

ەش، پدەچوو عراق سقامگیر بب، بۆی بۆردەک بردەوامبن." دوای ئو

بارەت براق سکانی عوای وابوو، دەکرێ گومانمریکا کانی ئنیازە ب

"بردەوام کمبکرنوە" و ئیدارە نویک ھوی پشخستنی پیوەندییکانی 

ف ستدارەکان و کدەس راق و تاکمی عڵ ڕژگکان لرمییرمی و ناف

 ڵ سیاسییگنگی لماھوە ھر شراق ھر عگم، ئیکانی بدا." سگرنگ

ھنگی ئۆپراسیۆنکان ئوە ی ھمای بۆردئمریکادا بخوازێ، ئوا ڕاسپاردە

ب ب چاوکی خرا بوو؛ "ھرچندە شتکش بندب ب دۆخ باوەک، بم دە

اتی ک و دۆستان داخوازییک بھندھبگیرێ." خای چوارەم، لوک

متمانکردنوەی عراق ب ئمریکا خاکی چارەنووسازان بوو، ڕاسپاردەی 

) لسر USISی زانیاری وت یکگرتووەکان (دەزگ، بۆردەک ئوە بوو

تونی پیوەندییکان ڕابچن و پرەش ب پیوەندیی  کسکییوەئاستی 
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ا، ئمش ب شوەیکی کلتوورییکان، ب برنامی زمان و ئاوگۆڕییکان بد

"نھنی و ناخۆھکشان" ب. ل کۆتاییشدا، خۆ ئگر پکھاتی دەستی 

ب شوەیک بوو ڕژمکی برەو ڕۆژئاوا بادایوە، "ئوا وت  اوەوەین

وکی وەھا ئامادەکردب و پشتگیری ھر ئمریکا دەب خۆی بۆ ھنگا

ب بوونی ڕنمایینامی  ١٦١ھزبکا."دەرفتک بکا، ئم ڕەوت ل ناوچکدا ب

اوەر ئایزنھگواستنوەی سیاستی ئمریکا ل برانبر عراقدا، ئیدارەی 

  دا دەب.تمانی ھبوو ئیدارەی نوێ لسر ڕاست ڕگم

  

  ئنجام

سیاستی ئمریکا ل ناوچک بر ل سرھدانی شۆڕشکی عراق، لسر 

) مانوەی ٢کردنوەی ھژموونی سۆڤیت و () ڕەت١دوو ئامانج ڕۆنرابوو: (

ا ئمریکباری دەستگیشتن ب نوتی ڕۆژھتی ناوەڕاست. ئوکات 

ونالیزمی عڕەبی وەک ھزکی ئایدیۆلۆژی دەبینی، ک ئگر ھاتوو ناسی

ەکرا خزمتی ھردوو مبستک بکا. کودەتاکی عراق بقۆزرتوە، ئوا د

ەندییکانی ئمریکای لسر یک کلکرد، داڕسان بردەوامی برژەو

ردانی دەستوەناچاریکرد دەستبخات ناو کاروباری لوبنان و پشتگیری 

تانیاش ل ئوردن بکا تا پاپشتی باقی ھاوپیمانکانی یئۆپراسیۆنی سوپای بر

 راق وەستا، چونکدەستوەردانی ع مریکا لندە ئرچوێ بکا. ھڕۆژئاوا ل

ن بوو نبادا کردەیکی سربازیان ببت ئاگری بن کایی شڕی لوە نیگرا

کرەو یراقیش بمی عت بتیی سۆناوخۆ و ڕژڤی مریکا لئ دا ١٩٥٨با. بۆی 

دانی بڕژم نویکدا نا و ھنگاوی سیاستی گڕان ب دوای پیوەندییکی 

راق لوەی عر کشانسدەنگیش بوو لنا، بھی ھغدا،  دۆستانیمانی بپ

فرۆشتنی قبارەیکی کمیش لچکوتفاقی بھندھگرت و ھانی توخمگلی 

دا. بکورتی کاتکیش ناسیونالستکان تا ئوکاتی تکش و ودۆستی لن

نھاوەر توانیبووی ڕژمی قاسم پسند لسر دەست بوون، ئیدارەی ئایز

سریھدا، دنی قاسم و  دا ١٩٥٨ملمالنی دەستیش ک ل پایزی  بکا.
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ر نی ناسھاوپیمان کۆمۆنیستکانی دا، دژی عرەب ناسیونالیست ھوادارەکا

تنوە، ئوسا نیگرانی ل نو کاربدەستانی ئمریکادا پیدابوو، نبادا بوەس

قغانی لخۆگرتنی ئمریکا  سیاستی ئم دۆخ بقۆزتوە و بسر سۆڤیت

اتیشدا ل س ناوچی دەروازەییدا بوونی خۆی بسلمن، بازبدا و لیک ک

بنمای  بوون. ھیندی ئوانیش: وتی شام، کنداو و ئۆقیانووسی

مال مستفا «نیگرانییکانیش گڕانوەی ناسیونالیستی کوردی سربگۆبند 

ل تاراوگی یکتیی سۆڤیتوە؛ دامزراندنی پیوەندی دابینکردنی » ارزانیب

ی ڕووسی بۆ عراق و پشتبستنی زیاتری قاسم ب پشتگیری چک

دوو ھۆکاری سروو  اتکدان. لککۆمۆنیستکان بۆ لدان ل ناسیونالیستکا

حیزبی  مایی نیگرانی بوون، کچی پدەچوو ئمریکا ل قوویی پیوەندی

شیوعی عراقی ب مۆسکۆ زدەڕەوی کردب. ئمش بھۆی ئوەی، سبارەت 

ب کی للت مۆدنگی سارددا سۆڤیج و ل وروپام خات و ئی ڕۆژھ

یشدا دامزراندبوو، پنجاکانو تواوی  نچلکا ڕۆژھتی ئاسیادا ل کۆتایی

بوەی کارایی خۆجیی ل ڕی گرووپ کۆمۆنیست جۆجیکان نیشاندا، مانۆڕ 

ھر لبر  و ڕووداوی ل پناوی پاراستنی دەستی خۆی دروستکردن.

ئوەش نیگرانییکانی ئمریکا سبارەت ب حیزبی شیوعی عراقی بۆ 

. ھرچندە دواتر دەرکوت حیزبی شیوعی ەوابووت ڕنزیکبوونوە ل دەس

  ک کۆنتۆکراب. لبن باندۆری مۆسکۆ بوو، بم وەھاش نبوو 

وای لکرد  ترسی ئیدارەی ئایزنھاوەر ل سنووربزاندنی سۆڤیت ل عراق

کارکردن ل گڵ ناسر بۆ دەستورەدان لکاروباری عراق ل پناوی 

، دەستجوی عراق بگرن لوەی ستکاندوورخستنوەی کۆمۆنی

بگرێ. ئوەش ڕوون ک حکوومتی ئمریکا لم پرسدا دابشببوو. ل بھند

، لسرکی سرکوە، ئایزنھاوەر ب ڕوونی پیخۆشبوو کار لگڵ ناسردا بکا

خۆپارزی بوو، بگوبندەکشی » فۆستر دەلس«دیکشوە، ڕاوژی 

دە زانیاریی دەربارەی کاروباری عراقوە نیی ئوەن ا باییئوەبوو، ک ئمریک
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ی 15کمۆ ھر گڕێ ک سرکردەیکیلوەش  –تا متمان ب بگانیک بکا 

مریک -  وەک ناسر بتی ئڵ وردەکاری سیاسگکۆتاییشدا، ل وە. لتادا ب

 ندێ لبایی ئوەندە بگ بۆ برەنجامک ھن، ک ئیدارەی ئایزنھاوەر ل ھ

وەکانی ل دژی عراق لگڵ میسردا ھاوکار بووە، بتایبتیش ل بواری کردە

خۆجوگیرییکی وریایان. وای ئوەش ھیچ بگنامیک پوپاگندە و 

ستخۆ ئمریکا ب ھوڵ و تقال ژربژرە لبردەستدا نیی، ڕا

چندە ە، ھرتبتوزۆروزەوەندەکانی ناسر بۆ لسر تختالدانی قاسمی بس

 ،و بوارە دابتی ئوردنی لی یارمسی ئای ئ ن، کوەش ھی ئگب

ییکانی ڕیزی کۆماری یکگرتووی عرەبی عراقتی دزەپکردنی ھروەھا پش

تبۆ و ک ،وە.گرتبنڕیان بگک  

ی عراق سختانگکشیکی دیک ئوە بوو، بدەنگوەچوونی ئمریکا بۆ  

وەیشربکی بریتانیا و ھی  چاو لب ک لر یکانی، ھرەنزیکھ یمانھاوپ

ئاشکراش ئمش لکوتیکی الوەکی ھم  و زۆر جیاوازبوو. ڕوون ئیسرائیل

نیش ھبوو. ئاشکرابوو وت یکگرتووەکان بۆ ڕوانین ھم بۆ برژەوەندییکا

دەم تدا بسۆڤی ل چاوی ھسنگاندنی خۆی بۆ شڕی سارد لگڵ یکتیی

ڕووداوەکانیان  ئیسرائیلکوە چوو، لکاتکدا ھر یک ل بریتانیا و سختانگ

ل چاوی ڕکابرە ھرمیکییان دەبینی ک میسر بوو، دیاریشبوو ھشتا 

ی سوسیان ننیشتبووەوە و حزیشیان لبوو چاودربن ختانگستووڕەیی 

ردووالیان بر ئوەی ھدا. لرمکبوونی دەستی ناسر ل ھفرەوانبسر 

ر لھ مریکا بۆ ناسر ناقایل بوون، بۆیپشیپشیکردنی ئ رەتاوە ئیدارەی  لس

ە ناوەخۆییکانی ی ھردووالیان وردەکاری لکدانوتئایزنھاوەر ھویدا ھوس

ناکۆک بوو، » بالکول«ان لگڵ بگوبندی ڕاشکاوخۆیدا داببێ. ئمش 

ل دا بو ماوەکشیانیمریکا "ڕامانی ھاوبریتانیا و ئ بارەت بس "

   ١٦٢ھڕەشی کۆمۆنیست لسر عراق ھبووە.

                                                           
 crafty leaderکمۆ: وات معالن و فباز و زیرەک لیک کاتدا. ئم وشیم لبرانبر 15

  ھناوە.بکار
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ای ەوە دو١٩٥٩ترسی ئیدارەی ئایزنھاوەر ل کۆمۆنیزمی عراق ل بھاری 

سرکوتکردنی ناسیونالیستکانی ل ڕاپرینکی موسل سریھدا. ئیدارەی 

 دابشببوو. ھروەک پشتر، ئایزنھاوەر انوەک کاردئایزنھاوەر سبارەت ب

دنیانبوو ئاخۆ ئم » الن دەلسئ«میلی لبوو لگڵ ناسردا کاربکا، بم 

دەرەوەش لوە نیگرانبوو  کارە برھمی دەب یان نا، وەزارەتی کاروباری

یت نبادا کردەکانی ناسر زیاتر پاڵ ب قاسموە بنن تا برەو باوەشی سۆڤ

نی ئاسایشی نگاوبنھنجووموەی، ئی ئبووە مای بووننیانم دئ .

ی تایبمریکا نیشتمانی کۆمیتردەم ئتا بژارەکانی ب نکبھراق پع ت ب

ل گریش بو ڕ ننگبسراق. ھع کان لبوونی کۆمۆنیستردەم زاب

ومنی ئنجو ھرچندە ئوەش ڕوون بوو، ک کۆمیت تایبتکش ھروەک

ئاسایشی نیشتمانی لسر پرسک یکانگیرنبوو، چونک وەزارەتی کاروباری 

تر خۆنزیککردنوەیکی خۆپارزانی ب باشتر دادەنا، ھرچی دەرەوە زیا

ی دەزگشیش بوو خوازیاری ی سی ئای ئرکانی ھاوبی ئو دەست

راق ت ب عتایب کردەیکی زەبروەشن بوون. تنانت لو بارەشدا کۆمیتی

بوو، ک کردەی ژربژر و کردەی  فرەوانڕاسپاردەی کۆم بژارەیکی بر

ی »جۆن جرنیگان«سربازیشی لخۆگرتبوو، ئمش بووە مایی تۆقانی 

مریکا لزی ئونا، فشار  باھ ئیدارەک وای بب زەکوکۆتاییشدا با غدا. لب

ی ھر ناسر بکرێ تا ئاڕاستستی پلموپاگ وەقاسم راق لر عندەی س

ل سر دانانی  بگۆڕت سر کۆمۆنیستکان و لھمان کاتیشدا بردەوامبن

بخن  نخشیکی لناکاو نوەک کۆمۆنیستکان بیانوێ دەستی عراق

 کو لوە بر بردییوەک ھش نزییخۆپار و ئاڕاستوە. ئفی خۆیانر ڕکژ

کوتنی خۆی سلماند، بتایبتیش دوای ئوەی دا سراینیشمودای درژخ

دا بشداری ھوکی کودەتا و تمموزحیزبی شیوعی عراق ل مانگی 

و. دیاربوو ب ج بوو، ئینجا قاسم ل دژیانکرکووک کوشتارگی خوناوی 

کان لی کۆمۆنیستڕەشف و ھریکردنی گو دا ١٩٦٠چاودراق لع ،

خۆیوە بینی، ئميش وای ل ژەییانی بیکی ڕامگیریماوەیدا سق

 ک نجامو ئئ نمریکا کرد، بگدەستانی ئختانگکاربر چووە.سسب ک  
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ار و کردەکانی ئمریکا ل لو بگانی لرەدا خراونتڕوو، ڕوون ک بی

لسر بنمای ڕامانیان سبارەت ب  دا ١٩٦٠ - ١٩٥٨ماوەی نوان 

کاتکیش دوووبارە  ١٦٣ابوو.ی سۆڤیت ل نو عراقدا ڕۆنریكتییشتنی دەستۆ

ھژموونی سۆڤیت بسر ڕژمی قاسم دەرکوتوە، ئمریکا وەک چۆن 

نی بۆ ڕووبڕووبوون نا. ل ستراتیژی لخۆگرتن سپاندی، ھنگاوی ڕۆش

 ەوە، ب ڕوونی واشنتن بغدای ب بشک ل کبکی جنگی١٩٥٨کۆتایی 

مۆسکۆدا بینی، بۆی بیاری یکالکرەوەی دابوو، ک ڕگرب لگڵ سارد 

کی دیکشوەچوونر پھی لست لبم ک ،نگاوانم ھت. ئی سۆڤی

راق بوو، نوەی گۆڕانکاری سیاسی ئاسۆی عڕووبوونڕووب ل خاسم

 کروەھا پرسھ .نبقورتھک خۆی تزنگی سارددا، وایکرد زلھج

یشانداوەشی نئ بارەت بشیان" سمریکا "ڕامانی ھاوبریتانیا و ئب ک ،

و، ئمش بووە مایی ئوەی بگوترێ ئمریکا ل ھڕەشکانی کۆمۆنیست نبو

توەگالبوو،  ١٩٥٩ی تشرینی یکمقاسم ل  ھوی بعسییکان بۆ لناوبردنی

   ١٦٤ناکرتوە. کچی ب بگی سرەکی پشتاست
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   ٢: بندی

  : ندی و ڕژمی قاسمک

  ١٩٦٣ی شوبات -  ١٩٦١ی کانوونی دووەم

  

  

، ک ب دەستواژەی ھر گرتدەست دەستیانلو ماوەیدا ئیدارەی کندی 

سۆڤیت قۆناغکی گورەی گواستنوە بوو یک ل سیاستوانکانی ئمریکا و 

تی سرتخھات  بۆ جنگی سارد، بتایبتیش ل جیھانی سدا. کاتک کندی

 کی لیڵ خۆیدا دەستگت، لنادەسکان ھژەرە دەرەکییتداڕسیاس ،

 وان، بک لککادیمیایی کردەوە. یخی ئو بای گر پسختیان لی جوانئ

دەستیپکرد، کندی » ڕۆستۆوالت «ستایکی ناوداری ئابووری دانانی مامۆ

ریش کردی سرۆکی ی دواتیشتمانئوی کردە جگری ڕاوژکاری ئاسایشی ن

زارەتی کاروباری دەرەوە. سای پشتر ئنجوومنی پالنی سیاستی وە

، کندی ب کتبکی خۆی سرسامکردبوو، کتیبکش ب ناوی »ۆستۆڕ«

 Theپرەسندنی ئابووری: مانفیستۆیکی غیرەکۆمۆنیستی (قۆناغکانی 

Stages of Economic Growth: A Non - Communist Manifesto ،(

تیدا مۆدلکی تیۆری بۆ پرەسندن پشکشکردبوو، ک ھنووک ب تیۆری 

یش ئاماژەی پکردووە، ئم تیۆریی »وستاد«ھروەک  ١نوکردنوە ناسراوە.

ەبوو، ک بۆ دژایتیکردنی کۆمۆنیزم ل جیھانی سدا دەب تیشک لسر ئو

یتی و پشوی یک برسان، وەاریشکبخرت سر چارەسرکردنی کش و ئ

کۆمیتی، باشترکردنی باری خوندن و فربوون و بایخی لشساغی، لگڵ 

کراسی، تا ئوە نیشانبدرێ، ک یمۆبرەودان ب چاکسازی کۆمیتی و د

 ٢"دەستوەردانی پرەپدان جگی دەستوەردانی سربازییان بگرتوە."

رەپدانی ئابووری، سر پشتگیری پگیری ل، پدابیرۆکی چقی بازن ئوەبوو

ئوسا ئگر سوودمندەکان چ ھاوپیمانی ئمریکا بن یان نا، دەب باشترین 
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ف و ھڕەشی شوازی سقامگیری ناوچک و باشترین برگری بن دژی گ

  ٣سۆڤیت.

  

 برانبر عراقدا و لماوەی دوو دی لل ھسنگاندنی سیاستکانی کن

  ئمریکا دەستپشخری کردووە تاوە کدا، ئوە ڕووندەبتیکمیسای 

برەو بۆ ڕەوشی عیراق بکا، تدەکۆشا » ڕۆستۆ«داوای مۆدلی پرەپدانی

ی نیاران ببت مایی باشکردنی ڕاشکاوسیاستگلک پبدا، لجیاتی کردەی 

بگیرێ، ت ھسیاس پیوەندییکان. ھرچندە دەبوای ل کۆتاییدا دەست لو

ی ناسقامگیری ل نوان سختانگئمش ل کاردانوە ل ھمبر زدەتربوونی 

عبدولکریم «و بتایبتیش دوای ڕووخاندنی ڕژمی  ١٩٦٢ - ١٩٦١سانی 

 گۆڕەپانی، ئو کردەیی دیسان عراقی کردەوە ب دا ١٩٦٣ی شوباتل » قاسم

  جنگی سارد.

  

  

  یجنگی ساردی جیھان

روبندی ئو کاتی کندی ھات سر دەست، سیاستی یكتیی لسڕک 

بینی.  سۆڤیتیش دەرھق جیھانی س گۆڕانکارییکی گورەی بخۆیوە

دا، سیاستی سۆڤیت ١٩٥٣ستالین ل ب، بر ل مرگی » گۆالن«بگورەی 

 -  ژی ئمبۆ ئم یان د -ل برانبر جیھانی سدا لسر جووت جمسری 

 خاسمزی ڕۆژئاوا نھ یان وەھا داڕشتبوو، ککتروەھا سیاسڕۆنرابوو، ھ

 ک دانابوو، کوەیشن و "ڕوانینیشیان بۆ جیھان بریتانیا الوازبکب

تمی جکی حیکانی زەمینیمانت و ھاوپتیی سۆڤیکوان ین ل نگ

تی ردەساتنسسردەمی جنگ." ھرچندە لگڵ مردنی ستالین و ھ

، یکتیی سۆڤیت ڕووبڕووبوونوەکی ھسنگاندەوە »نیکیتا خرۆشۆف«

انی ستالینی بۆ ئوەی بسیاستی "بیکوە ژیانی ئاشتییان" و تاکتیکک

ەنا؛ لکاتکدا ملمالن لسر ھبوونی کبکی جیۆسیاسی ناسراوبوو، بالو
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داری و ڕۆژھرمایوان ڕۆژئاوای سنوای شیالیستی سۆلو ببوو، ئتیدا ن

وروژنر،  بوە بوو، ک ناکۆکیی نوان ڕۆژئاوا و ڕۆژھت دەب "کمتر

 نۆرەی یان ب." حکوومتی سۆڤیت بپراگماتیکمتر بیروباوەڕیان و زۆرتر 

خۆی، خریکبوو بالینی و دوورەپرزی ل جنگیی سارددا وەک 

وەی ڕۆژئاوا ببینر ڕەتکردنو، ھ کانی بۆیرژەوەندییکیش بیوتکەک ل

بۆ  ٤گینت خای سفر.مۆسکۆ بوە شکانوە، ک ملمالنی لگڵ واشنتن ب

ل ،م ئامانجنانی ئدیھرەتای  بکانسستوە، سۆڤش کیتمت ھی

بزووتنوەی ڕزگاریخوازی نیشتمانییانی ل نو جیھانی سدا دەستپکرد و 

ڕاستیش لو ھمتدا ھورد نکرا. ئمش ب ی ناوەژھتناوچی ڕۆ

دەستوردانی زلھز ل عراق ک  دەوری خۆی، سرکشبوو بۆ زنجیرەیک

 دانی جنگی سارد. بارودۆخی وتکی ناسقامگیرکرد و کردیی می

  

دا  ١٩٦٠ئو وەرچرخانی ل سیاستی سۆڤیتدا ڕوویدا، دیاربوو ل کۆتایی 

ک بر لوەی کندی دەست بگرتدەست)، ئو کاتی مو (کبو

ل کۆمی گشتی نتوە یکگرتووەکاندا دوانکی دا، لودا » خرۆشۆف«

 ڕزگاریخوازەکانی جیھانی سرھی پشتگیری خۆی بۆ بزووتنوە نیشتمانیی

شلگیران باسی ئوەی کرد، ک کۆلۆنیالیزم » خرۆشف«س دەربی. 

ی پیشسازی ل جیھانی سدا پووکاندووەتوە و ئم ەسندنخۆ پرڕاستو

بالڕدابردنی ئابووری جیھانی بوون،  جوونوەیش لکوتی الوەکی ئو

ھزی پیشسازی، ھبت ئمش ک بووە مایی سوودمندبوونی دەستی 

ئینجا یکتیی سۆڤیت  ٥لسر حیسابی جیھانی سی دواکوتوو بوو.

گشتیی نتوە یکگرتوەکان کرد، ک یکسر ش کۆمی ی پشکیارکب

نیکراوەکان بوو، بیارەکش ۆبانگی سربخۆیی دەستبجی ھموو وت کۆل

چند ھفتیکی کمیش دوای ئوە، ل  رھ ٦تپڕنرا. دا ١٩٦٠ل دیسامبری 

یدا تی خۆل کۆبوونوەیکی تایب» خرۆشۆف« دا ١٩٦١ی کانوونی دووەم

دەستانی سۆلڵ کاربی گی خۆی وردکردەوە. مشتومکتدا بۆچوونڤی

لسر ئوە کرد، پشتگیری جنگکانی ڕزگاری نیشتمانیی ل برژەوەندی 

تدا بوو، نموونتیی سۆڤیکی وە، کنایزائیر و کوبا ھتنام، جڤ ی ب
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.کیان بکرابایکۆم رەکیین و دەبوایی س٧نموون یای موخرۆشۆف بۆ  لی

سیاستی بیکوەژیانی ئاشتییان، ئو وەرچرخانی سیاستی سۆڤیت بۆ 

پاپشتکردنی بزووتنوە نیشتمانیی ڕزگاریخوازەکان بووە مایی 

ی زیاتر ل کش و ناکۆکی لگڵ ئمریکا. ئم چوونپشوەی قۆناغک

 دا ١٩٦٢ی کمنی یریتشی مووشککانی کوبا ل سختانگملمالنی لگڵ 

مڕەتی خۆی، ئڕی ھوپئ یشتواری گر لس تنیش وایکرد جیھان بگ

  جنگکی ناوەکی کاولکر، تا ئوکاتی ل دواییدا سرە زلکان ھوربوونوە.

  

سیاستی ئیدارەی کندەی دەربارەی عراق ل نیوەی  16رڕەوتدالو ب

گج می قاسمدا دەبوایوەی ڕوونبوو، بگرتبای خۆی دووەمی ڕژئ .ی

وتیکی الوەکی ئوەبوو سیاستکانی کندی ل برانبر عراقدا لک

 بارەت بمریکا سرخاوی ئتی وەرچسیاس بوو، وات کردوو دۆخھ

نوکردنوە و پویستی داڕسانی خولیا نوکی یکتیی سۆڤیت بۆ تیۆری 

زەکان. وەک لکدەرەوەکانی اریخوای ڕزگپشتگیریکردنی بزووتنوە نیشتمانی

دی "ھیوای وابوو، وەزارەتی کاروباری دەروەوە تبینیان کردبوو، ئیدارەی کن

ش لبکی قوەیش ب ،[داکناوچ ل] رەکیبینینی سڕۆ کی ببارەی کۆم

ئابوورییوە، ئوا [وت یکگرتووەکان] تواناداربوو برپچی ھژموونی 

ۆژھتی ناوەڕاست ل برانبر یتی وتکانی ڕدۆستا توە وسۆڤیت بدا

  ٨وت یکگرتووەکان] ڕابگرێ یان بالی کمییوە بالینیان بکا".[

 

 قامگیری لی سمو ماوە کای ئدا ١٩٦٠وی  ش بوو، لکراقدا بار عسب

ل ی گورۆن ببووەوە، ک سختانگتووشی زنجیرەک  عراقدا ٦٢ - ١٩٦١

قاسم ل الین  دا ١٩٦٣ی شوباتخۆی و ل  ەتیپڕی ھڕگیشت ئواییدا کۆت

بعسییکانوە لسر تخت الدرا. ھرچندە ب پشکنینی تۆمارە بردەستکان 

وەیکی جیاواز ل میدان کاتییکانی جنگی سارددا ئوە دەردەخن، ک ب ش

،  دا ١٩٦٢ - ١٩٦١ انەی نوو ل ماو - وەک برلین، ڤتنام، یان کوبا -

                                                           
  برڕەوت: بردەق، سیاق، کۆنتکست. 16
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 ییکانی خۆیدا عراقی وەک کبکیکیئیدارەی کندی ل دەستپشخر

برچاوی جنگی سارد نبینیبوو. ئمش بووە مایی دەرکردنی چند 

، عراق، وەک ھوەشاندنوەی ناوەختی کۆمیتی تایبت ب بیارکی نزۆک

ونپش ل بۆ چو ودروستتھنان ل دۆزینوەی سرچاوەی ڕاستسشک

بۆ  نمکردنوە ل بایخی زنجیرەیک ئاماژە، ک نیشانبووڕەوشک و ک

 ورەبکی گیڕەشوە دەڕوا، ھرەو ئکردەوە ڕەوتی قاسم ب وەی بئ

ندییکانی ئمریکا ل ھرمکدا. ھر لبرئوە لسر برژەوە

بیاردانیان ھی ەترین ھوەشاندنوەی کۆمیتی تایبت ب عراق کوشند

ی کوت ل سختانگ -بدوای یکداھاتن  دا ١٩٦١ل  سختانگجا س وئبوو 

حوزەیران، ھگیرسانی شڕی کورد ل ئیلوول و لستاندنوەی گربستی 

، کانوونی یکمرتی زدەماف (ئیمتیازات)ی کۆمپانیای نوتی عراق ل خاوەندا

 ل یراق تاکالنڵ  دا ١٩٦٢انی حوزەیرئینجا عگکانی لدیپلۆماتیی یوەندییپ

ئمریکادا بی، ئمش بر لوەی کاربدەست پلباکانی ئیدارەی کندی 

نجی زیاتر ھبوو لوەی پی بوەببن، ک عراق پویستی ب بایخ و سر

پیدرا. لم خاشیاندا کۆشکی سپی ھۆشدارینامی وەزارەتی کاروباری 

ک پسندکرد، ک کاریگرییکی بۆ دواوەش بگڕتوە شوەیەی ب دەرەو

نواند، ھردوو باری گوشاری دیپلۆماتی و و کۆم کاردانوەیکی توندی 

ۆقکرد و ل انشیان زیاتر عراقی شلدەستوەرد کردەی ژربژری گرتوە. ئم

  کۆتاییشدا ڕگی بۆ ڕووخانی قاسم خۆشکرد.

  

  

 ختانگسسک  

ی ئندامی دەستی »فیلیپ ھاال«، دا ١٩٦١ی کانوونی دووەمی ٢٣ ل

 ت بی تایبتی کۆمیتسکرتاری ل نی ئاسایشی نیشتمانی، کنجوومئ

تری جبجکاری ی سکر»جمس الیی«عراقیش بوو، یاداشتکی بۆ 

ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی نارد، تیدا پوختی ئو مقۆمقۆیی 
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ایبت ب عراق ھبوەشتوە یاخود یتی تخۆ کۆمخستبووەڕوو، ئا

 ئوە بوو، ل مارتی ھنوەشتوە. بگوبندی کردنوەی گرکورەک

قامگیرببوو، وە کۆمیتک کۆنبووەتوە، ئاخر دیاربوو عراق سـ١٩٦٠

ھڕەشی کۆمۆنیستیش ھروەک کوبا، الوس یان ڤتنام ھڕەشیکی نزیک 

بر لبوو، ھوەشنمابوو. ھیچ پ رئتی وەھا نکی تایبیکۆمیت ویست ب

تک ڕوانینی تکیان ھبوو. وای ئمش ئندام سرەکییکانی کۆمی

نی نبوو، کچی وەزارەتی لکاتکدا وەزارەتی برگری بیرۆکیکی لباوا

ی سی ئای ئی پیان باشبوو کۆمیتک لسر دەزگکاروباری دەرەوە و 

ربدەستکانیان دابوو ردەوام ب، چونک ڕگیان ب کاکانی بروبارەکا

چاودری ڕوداوە ئاۆزەکانی وتک بکن. ھۆکارکی دیکش بۆ درژەپدانی 

، ب گورەی یکک ل کاربدەستکانی سی کۆمیتی تایبت ب عراق ئوەبوو

بۆ  ھبوو ئای ئی، ئوەی ڕوونکردەوە، ب بوونی کۆمیتک سکۆیک

ندکردنیشی زیاتر پستی پکان و دەرفوگۆڕکردنی بیرۆکشکردن و ئاشک

 تنیا قس لگڵ وەزارەتی دەرەوە بکرێ. لوەش زیاتر، ب بوو لوەی ھر ب

قامگیری بھۆی ناس وەیستیکرد، گرنگ ئی ھراق، سی ئای ئردەوامی ع

دەم ڕووداوی وە ب پکئاژانسکان ھب لوەی ل ھاوکاریمیکانیزمکی 

کی نۆژەنبووەوە بچن. ل کۆتاییشدا، ھر لبر ئوەی ھڕەشی سختانگ

کۆمۆنیست دامرکابووەوە، سی ئای ئی پیوانبوو، ھڕەشک ب تواوی 

نامی تایبتی ھواگری تبینیکردبوو، گ» ھاال«. کوات لبینچووە

برەوە  لالین دووقاسم  ھشتا ک، ک) گیشتبووە ئنجامSNIEنیشتمانی (

ھڕەشی لسربوو، چ لالین عرەب ناسیونالیستکانی الینگری ناسر و چ 

دیسان  ل الین سوپاوە، ئمش ئوەی دەگیاند، کودەتایکی سرکتوو

دەبووە مایی ئوەی الین کۆمۆنیستکان دەرفتکی دەستگرتندەستیان 

» ماک جۆرج بندی«لو کاتی بندە ڕەوای، بگوی ئم بۆ بتوە. وا

 کوەی کۆمیتمان چیدیک وە دا، کژکاری ئاسایشی نیشتمانی ئاماژەی بڕاو

اندنوەی لنوچاوان درا. ل ب گرنگ نازان، ئیدی کۆمیتک مۆری ھوەش

ماوەی ئو ڕۆژانی سرۆکایتی کندی جگی خۆی گرت، کۆشکی سپی 
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ئمش ھیکی زەق بوو،  ٩ی ب عراق ھوەشاندەوە.تایبتمیتی کۆ

  سیاستی ئمریکایی دەرھق ب عراق کز و زەبوون کرد.

وەی کۆمیتوەشاندنبوونی ھر ھسل مین نیشانکراق یع ت بی تایب

 ی ٢٥لکنژخایی قاسم داوا درو کاتوەش لوت، ئدەرکی حوزەیراندا ب

نوەی کوت بۆ بنبای خۆی کرد و جاڕیدا، ک کوت "بشکی گابۆ  یقعرا

دانباوبووە ل عراق" و ھزەکانیشی لسر سنوور کۆکردەوە. پدەچوو 

ک دوو ڕۆژی پشتر بگڕتوە، بزونری ئو کردە ناعقنیش بۆ ی

 وەبوو لرکر١٩ئبتی دەستخۆیی کوربریتانیا سد و ی حوزەیراندا ب

رھرەدا زە سوە. لشایوێ ککانی خۆی لری بازییبنس کی نوێ لھیچ شت

کردنوەی عراق بۆ کوت لئارادا نبوو. کاربدەستانی وەزارەتی دەرەوە اداو

داوایکی کۆنینی عراقوە  رین کرد، ک قاسم "برەوپیلو کاتدا تبینییا

 الین دەوت زۆری لتگیری دەڕوا، بم ل ڕابردوودا ئو داوای پش

وانیش ل سر ئاستی ەکی برفرعرەبییکانوە بدەستنھنا و ب شوەی

. سوێ بووریتانیکان ئو جوویی قاسم ببۆ ب ١٠جیھاندا دانی پداننرا."

ئاخر ئوان ل ماوەی بربرەکانی خۆیان لگڵ ناسردا پشتی قاسمیان 

بۆ  دا ١٩٥٨یشیان ل ئاخروئۆخری ـ»یگیالنعالی  ڕەشید«گرتبوو، پیالنکی 

 مریکا لکانی ئرژەوەندییوە. بڕایگیھل ی کیو جووئاشکراکردبوو، ئ

و گرنگ نبوون. ھر بۆ  کوت ب قد برژەوەندییکانی بریتانیا پشچاو

 - نموون کۆمپانیای نوتی کوت ب یکسانی ھی کۆمپانیانی نوتی ئنگلۆ

دواتر کرای نوتی بریتانی و ئمریکاش بووە خاوەنی کۆمپانیانی بوو،  ئرانی

ئرانی  - لسد ل کۆمپانیای نوتی ئنگلۆ ٥٠نوتی کنداو. پدانی ڕژەی 

یشی ل کۆمپانیای نوتی کوت ھبوو،  ٪٢٥ڕژەی  واتای ئوەی دەگیاند،

یکی ی ئمردۆالر ملیۆن ٣٠٠ئمش ب نۆرەی خۆی میری کوت ب بی 

ھرچندە وەبرھنانکی  ١١وەبرھنانی ل باری ئابووری بریتانیاوە کردبوو.

 دا ١٩٦١تبینی کردبوو، ل » فینت«ناوازەش نبوو. لوەش زیاتر وەک 

ی ئابووری بریتانی ل دوای جنگ تنیا ب ھاوردەی نوتی مانوەی بار

کو ببوو، بند نوە بترزانی کووتی ئدەستک ھ ،ندبووب گانوگۆڕی با

  ١٢و.ک ل کۆمپانیانی نوتی کوتوە ب بردەوامی سوودمند بو
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مریکا "ساردوسی ئوەکریتانیا، کاردانوەی بڵ کاردانگراورد لب ب "

یش تبینیکردبوو، ئیدارەی کندی دوودڵ بوو لوەی »فین«وەک  ١٣بوو.

ی ل کوت"، چونک ئم دەبووە کردەک ب بۆ"لگڵ بریتانیا ھاوپناس

کۆلۆنی، ک ئمریکا ھویدەدا نی ونی ھزی پشکوتنخوازی دژەتکشکاند

ت بر خسکان لناسیونالیست رەبڵ عگل مدارانرھ١٤."ب  ل

ی حوزەیرانی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانییدا، کندی ٢٩کۆبوونوەکی 

یداوابکرێ، پاپشتکی تواوی سیاسی و اتوو لگر ھقایلبوو، بوەی "ئ

ھکگرتوو لرانلۆجیستی شانشینی یبکی دیاریکراودا لر ر کردەوەیب

ر کوسز دەست بھر ھاتوو ویستی بگراقدا بکا، ئع تدا بگرێ." ل

بۆ بریتانیا، ئاماژەی » دین ڕوسک«پیامکیشدا وەزیری کاروباری دەەرەوە 

یکا، "ھیواخوازبوو کات ب کاری دیپلۆماسی لنو  ئمربوو، کبوە کرد

کن ل ھوکی پشیمانبتوە، ک بۆ عرەبکان بدرێ بکو وا ل قاسم ب

ب دەربینکی دیک، ئیدارەی  ١٥ەڕوا."بدبختی ب ئاراستیکی نخوازراودا د

کشکو کبوو بڵ ناسردا ھگکارکردن لدی ھیوای بنبکا. چارەس ک بۆ

 ریتانیا لراق، بالماردانی عپ گرتن لمموزی ١ڕکی تزسی  ٥٠٠٠دا ھک

 وەی بت کرد، ئی کوراسیۆنی ڕەوانمئۆپشزی  یپدیش ھنناسرا و ک

نارد، ئوەش تنھا بۆ وەبیرھنانوە بوو، تنیا » بحرەین«و دەریایی برە

، ھزەک پاشکشی پدەکرا. تیانیانی بردوابدوای سقامگیربوونی دەستوەردا
ل ڕووی دیپلۆماتیشوە ئمریکا پی باشتربوو دۆزەک ببات نتوە  ١٦

 عرەبییکان یکگرتووەکان، لو بوایدا بوو کارکی فرەالینی وا ل دەوت

 ١٧دەکا پشتگیری ھووتقالی دژەقاسم بدەن بئوەی ھستبکن ناچارکراون.

دا دۆزەکی گیاندە ئنجوومنی ئاسایش، تمموزی ١بوو، ل یلیاش قابریتان

 ی کیو جوووە ڤیتۆکرا، ئتتیی سۆڤیکن یالی ل یاڕەکم بب

  ١٨پدابوو. سیاستداڕژەران ل واشنتن ھۆشداریان

  

چارەسر نکرا، تا ئوکاتی ھزەکانی بریتانی  تشرینی یکمک تا سختانگ

گیانی زی سر ب ھزی کۆمکاری عرەبی جاسرب ٤٠٠ە و کشانو

وای ئمش، کاربدەستکی پشووی سی ئای ئی دە، قاسم  ١٩گرتوە.
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 ٢٠کانی بریتانیا دابوو.ملیۆن دۆالری ل برتیلی کشانوی ھزە ٦٠ - ٥٠بی 

امی ئند» ڕۆبرت کۆمر«نشزانراوە ئاخۆ ئو بە پارەی ل کووە ھاتووە، 

اری ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی و ڕاوژکاری کندی بۆ کاروب بایپل

 دا ١٩٦١ی کانوونی یکمی باوز ل »جرنیگان«ڕۆژھتی ناوەڕاست و 

س" ،نجامو ئئ یشتبوونگ ک ،ر دەبمسۆگ و کاتنیا ئت تخۆیی کورب

یری سرکردە  پشتگنوتکدەستداران بتوانن بو سرچاوە نایابی داھاتی 

وت عرەبکان، نخاسم ناسر و ئوردنییکانی پبکن." ب واتایکی دیک، ک

.یردەوامی خۆی ھزی بینی ئاسایشپارک ویستی ب٢١پ ندییش ئیدارەی ک

ی کوت بوەخرن، ئاخر سختانگبوو دۆزی ھرمایتی بریتانیا وەک یخۆشپ

ھگیراوەکانی ئمریکا دیی بھنپشمل نداو ناوچی ک پداگرتن لسر

  نبوو. 

  

ی کوت ل باشووری عراق خۆی نیشاندا، ھونی سختانگھر لو کاتی 

راق ھدەھات. دوای  باکووی عکی دیکش ل ناوچی کوردی لسختانگ

تارگ وەی لاڕان ل دا ١٩٥٨وگ نی بفا بارزانی«، قاسم بال مستم «

 ١٩٦١جبجدەکا. ھرچندە ل ی بۆ کورد ل باکووری عراقدا ۆتۆنۆمبوو، ئدا

حکوومت ھیچ ھنگاوکی بۆ جبجکردنی برنامک نھاوشتبوو، ئمش  دا

تای ساکوە بغدا جب و بگڕتوە زدی وای ل بارزانی کرد ل سرە

خوناوی  تۆی زیی ول باکوور. ل مژیش بوو کۆن ناح خۆی خانوادەکی

دا، بۆردی نیسانی ١٣بۆ بیکدادانی خ ڕکابرەکان. ل سریکشابوو 

دەلس ل الین  –ی ئاگادارکردەوە »ئالن دەلس«ھواگری ئمریکا 

 -  ب بڕوەبری سی ئای ئی دانرابوو ١٩٦١ی رینی دووەمتشکندییوە تا 

دەمدرژیی خ و  و یەمقاک "خاووخلیسکی ڕژمی قاسم دنی شڕ و د

ھۆزەکانی داوە و ھناویتپش و دەرفتی ڕاووڕووتی شارەکان و ھندێ 

شڕ و پکدادانی قبارە مامناوەندیش ل جاران زیاترە." ئم ھۆشدارییش 

و و دواتر سی ئای ئی دانیپدانا، ک ئوکات ئوان "زۆر گشبین" بباچو

."٢٢بوون  

  



110 
 

تا گیشت مانگی حوزەیران گرژییکان گیشتن  دا ١٩٦١ل ماوەی ھاوینی 

ئوپڕی کپی خۆیان، یکک ل کاربدەستانی ئمریکا بم جۆرە ونای 

اتۆریتی باکووری عراقی کردبوو، "ھاوشوەی پاشاگردانی ئیمپر

".ناوەڕاستی  ٢٣عوسمانیی مموزلت ڵ خگوە باکوور و لڕایدا بارزانی گ

ل ی ق و حیسابی کۆنین کردەوە، ئاخر لکاتی ب ھی دەستدراوسکان

وای  ٢٤تاراوگبوونی بازرانی ل یکتیی سۆڤیتدا ناوچکی بندەستکرابوو.

تی عچی حکوومندنی توندوتیژیش، کرەسوە.پڕ مایر  ٢٥راق الشبل

 -(ھیچنکردن)ی ڕژم، ل ناوەڕاستی ئابدا، پارتی دموکراتی کورد  سست

پحیزبکی چ ل ەوی سیاسی ناسیونالیست، کزرابوو ١٩٤٦ران دامئ ل  - 

 رەبع دەستژراوی بۆ قاسم نارد و داوایکردبوو "کاربکی "توندداڕینام

ل ناوچک الببا؛ کاربدەستانی کورد نیارەکان" و ھزی حکوومت 

 زادییمی؛ ئابگوازرنوە ئوێ؛ زمانی کوردیش ل ھرمکدا بکرت فر

ھروەک  ٢٦سیاسییکان دەستبربکرن و ڕۆژنام کوردییکان دەربچنوە.

برپرسکی سی ئای ئی دواتر باسیکرد، ک کاتی خۆی لوێ بووە، ئم 

ھوست بوو، ئیدی شڕ لنوان عراق و کورد  جاڕنامی نیشانی دیاری

  ٢٧بووە شتکی حتمی.

ئران ئاگادارینامیان  ریکا ل عراق ونی ئمدەستال میانی مانگی ئابدا، کارب

کوردستانی ع وەی لربۆ وەزارەتی کاروباری دەرەوە نارد، ب اقدا شۆڕش ل

رتاپای ھرمک. کم س ئانوساتی تقینوەدای و دەشکرێ ببت شۆقکردنی

مریکا ی ئابدا، کونسولی ئ٥نتن گوی بو ئاگادارکردنوان دا. ل کس ل واش

 ل»زتک» ورریکی چران ختورکیا و ئ دارکردنی ھۆشداریدا، ک

کاتکیش ئم ڕوویدا، ھر  ٢٨شبرن.ەکانی بارزانین و ھانیاندەدەن ھرڕکابر

وایکرد ل ڕووی سبازییوە بسر باکووردا  بارزانی بوو سرکوت، کارکی

.بی ٢٩ زازخانوکدا، باند ڕۆژماوەی چمری ئینجا لئ غدا ڕاپۆکا لتی رب

 وە ئاخۆ چۆن "بنوە دەکراق بیرلکانی عباپل دەستکارب خۆی دا، ک

شدا ی ئابی٣١ل  ٣٠پشگیرییکی کارایان" گوندە کوردییکان بۆمباباران بکن.

دەستانی ئوکارب کی پغداوە ڕاپۆرتب ردەکارییان بۆ واشنتن نارد، مریکا ل

ندێ کورد خریکی دانانی پالنکن، مبست لی ک ھدا،  نتیدا ھۆشداریا



111 
 

وروژاندنی کاردانوەی سربازیی ل الین ڕژمی عراقوە، ئمش دەکرێ 

ودەوتیکردنی وەک ڕەوایتیدانی شڕی برگریلخۆکردن و ب ن

  ٣١کورەوەرییکانیان بکاربھنرێ.

  

» تورز«مریکا ل ئ ەستانی، کاربددا ١٩٦١ی ئیلوولل دەستپکی مانگی 

دا، ک گرووپک ل کوردان، ئوانی سر ب بارزانی نین، ڕگی  ڕاپۆرتیان

سرەکی سرسنووری ئرانیان خستۆت ژر کۆنتۆلی خۆیانوە. ئم 

) مسۆگرکردنی ١دوو بژاردەی خستبردەم ڕژمی عراق: ( پشھاتش

وای ئو ھموو  ٣٢ز.ن بھ) چارەسرکردنیا٢ئۆتۆنۆمی بۆ کورد یان (

 لکگیراوانی ل ئاب و ئیلوولدا بۆ واشنت ناردران، کچی ڕاپۆرت

سیاستداڕژەرانی ئمریکا بردەوام ئو ھۆشداریییانی پشتگوخست. ئیدی 

داندرابوو، » تورز«ادی ئو کاربدەستی سی ئای ئی ک ل ب نامر

گھ بارەت بکی سوەڕھۆشدارییراق بۆ بارەگای ووی باکانری ع

سرەکی سی ئای ئی نارد، گوای ناوچک لسر ئانوساتی تقینوەی 

خۆیدای و داوای ھندێ شتیشی کرد، بم ھیچی بۆ نگڕایوە. ئو بۆی 

ڕاپۆرت ھۆشداریینامک ندراوەت دەستی برپرس پلباکان،  دەرکوت،

، باندکی و شت ڕیتناچبوو، ئیانواچونک "لکدەرەوەکان ل واشنتن پ

کابرا ب  ٣٣خکی ب چککی شوشقوە بتوانن دابسن سوپایکی نوێ".

پل دەستر کاربشتا فشاری کردەسھ ،نجامو ئکانی سی ناقایلبوون ببا

 ی لکیاداشت ی، ک١٣ئای ئمپتدا دەستاودەست بکرێ و ی سب

  ٣٤ھگیرسابوو.   یاخیبوونک تکا ا ئورێ، بم تڕابگین

  

 یلوولی ١٠لک ئکیان بۆ ژمارەیییرەبارزانی بۆسکی کوردی غدا گرووپ

شڕەک  ٣٤ل سربازانی سوپای عراقی دانایوە و ھموویان لناوبردن.

ئوەندە چوپبوو، داوا ل ھزی ئاسمانی عراقی کرا ب ھانای ھزی 

سرباز  ٢٣دوو رۆژ دواتر ل بۆسیکی دیکدا  ٣٦بچ.سربازی گمارۆدراو 

ئوسا ک قاسم ڕووبڕووی ئوە بووەوە، ل ئگری ل دەستدانی  ٣٧کوژران،

ی ئیلوولدا، ١٤نی کرد. ل باکوور، فرمانی ب جۆشدانی ھزی زەمینی و ئاسما
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د و ھزی ئاسمانی عراقی ب شوەیکی بردەوام بۆمبابارانی باکووریان کر

تا ئو کاتش، بارزانی توانیبووی خۆی ل  ٣٨یان کردن ئامانج.ندەکانگو

 ل م ڕەوشم ئوە، بتبھ ککدادانیی بیلوولدا ١٩دەرەوەی بازنی ئ

وو، ک قاسم فرمانی بۆمبارانکردنی دەڤری بارزانی گۆڕا، ئمش ئوکات ب

لگڵ خۆیدا کوت، ڕەک کاردانوەشدا، بارزانی ڕەگڵ ش ل ٣٩دەرکرد.

ریی قووکی سبارەت ب شڕی پارتیزانی و کادرە مشقدراوەکانی زانیا

   ٤٠سۆڤیت و جنگاوەرە لھاتووەکانی ھنای نو میدانی جنگ.

  

ھدانی شۆڕشک، ئیدارەی کندی سرقای ڕووداوگلکی ھر لگڵ سر

 بوو، لوروپادیکت ئختا. تازە سۆڤیڕۆنانی دیواری  ۆشاوی خرنگس ب

برلین تاودابوو. لو کاتدا، کاربدەستانی واشنتن ھۆکاری کمیان سبارەت 

 ی برلین بسختانگھگیرسانی شڕی کورد لبردەستدابوو، بوەی لگڵ 

ڤالدیسالڤ «یکوە بسترابنوە، ک ل واقیعیشدا ھروابوو. بگورەی 

نو خکی ڕەسنی خۆشیدا بوو، دە ل ھرچنڕاپڕینکی کورد » زەبوک

 ل وە، کت ھاتڵ ستراتیژی سۆڤیگک لم ڕمموزبو  ١٩٦١ی تبۆ ئ

مانۆڕەکی مبست داڕژرا، تا سرنجی ئمریکا و ھاوپیمانکانی لسر 

دا بویکردەوە، دەقی ١٩٩٤ل وتارکیدا ک ل » زەبوک«برلین وەرگێ. 

ئلکساندەر «ھناوەتوە، ک لK.G.B «  گی بی کی«ی یاداشتنامیک

 دا ١٩٦١ی تمموزی ٢٩کوە بۆ خرۆشۆف ل دەزگی سرۆکی »شلپین

یاجیای جیھان "ل ناوچی ج سختانگلسر نووسرابوو، تیدا ڕایدەسپرێ 

دروستبکرێ تا سرنج و ھزەکانی ئمریکا و وت پاشکۆکانی بالڕدا ببرێ و 

وەی دۆزی ڕککوتننامی ئاشتی ئامان و برلینی ڕۆژاوا ل ما لبکا واشیان

  ٤١بیانبستتوە."
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 وی و ئاشووب لوەی پشنان بارەت بکی بژاردە سدوای داڕشتنی لیست

دەگڕتوە سر ڕۆژھتی ناوەڕاست. ئو » شلپین«جیھان،  سرتاپای

ی خوست لبشنیازدەکا، مک پقاندنیپالن شک"شکانی  وببازن ل ب

حکوومتی ئمریکا، ئینگلستان، تورکیا و ئران و سبارەت ب سقامگیریی 

 ش بمتی نزیک"دا، ئتی ناوەڕاست و ڕۆژھڕۆژھ یان لکگپ

وکردنوەی پیوەندیی کۆنکان ب بارزانی و کاراکردنوەی بزووتنوەی ن

عراق، ئران و تورکیا بو مبستی  یدی کورشتوانینیشتمانی لنو دان

کوردستان"زگپار نرێ، ککبھخۆ پربناوبراوەکانیش کی س تکانی و

، ک بوای وەھا بوو» شلپین«یش، ١٩٦٤بگرتوە." ھروەک سای 

فشارنانوە بۆ کوردستانکی سربخۆ دەکرێ "نیگرانییکی بھندھگرتوو 

ژن و ل پشوەی ھمووانیش بھۆی ن بورواییکالنو ھزە ڕۆژئاو

و ھبوونی پگی بنککانی [دەستگیشتنی] ئینگلیز ب نوتی عراق و ئران 

ا ئم پالن دەبت مایی سربازی [وت یکگرتووەکان] ل تورکیادا." ھروەھ

سرئشش بۆ قاسم، "ئو کسی خریکبوو دەست ب سیاستی 

وادا بکا، ب تایبتیش لو دواییاندا،" ئمش ڕۆژئا لگڵ پیوەندیکردن

 رکوتکردنک بوو بۆ سکاوئاماژەیڕاش راق لکانی عی کۆمۆنیستکان

١٩٦٠ ستبم مپین«. بۆ ئلشنیازیکرد» شم پارەش پک و ھم چھ ،

".بارزانی و ھانیشبدرێ یاخی بب تکوڕەوان  ٤٣بدرڕ م باسکدا ئکاتل

انوەی دوای خۆی دتوە، کچی خشتی سۆڤیت لو گلگڵ 

ڕەچاوکردندا شکستیھنا بوەی ئیدارەی کندی میلی بالی عراقدا 

انیان ب سۆڤیت بووب نچووب یاخود خکی کورد و ھروەھا بارزانی متم

  و بنیازیش بووبن، ببن ئاژانی.

  

ژمی قاسم و چ کورد ڕ یان، چھردوال دا ١٩٦١ھرچۆنک ب ل پایزی 

ھویاندا کشک ب زاراوەکانی جنگی سارد ونابکن. ھر بۆ نموون، قاسم 

 وانی لکی ڕۆژنامکۆنگرەی ٢٣لڕا، ئوەدا گدوای ئیلوولدا، بمریکا ی ئ

بگلنت یاخیبوونک، کوردی ب "نۆکری ئمریکا" وەسفکرد، لکاتکدا یكتیی 

تی لسۆڤیر ھک ھی.ریکردبرەتای  ٤٤بس وەشدا و لو نتشرینی ل
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دا، گرووپک ل کوردان ل باوزخانی ئمریکا ل بغدا نزیکبوونوە و یکم

دژی ڕژمدا پشتیانبگرن. ئمش داوای ئوەیان لکردن بکو ل شڕی 

 سای١٤یکمین جار بوو داوایکی وەھا بکرێ، زۆری دیکش ل ماوەی 

و ڕوویدا. ل میانی کۆبوونوەکشدا، مشتومی کورد لسر داھاتوشڕی 

ککی ڕەوشتی (مۆڕای) لسرە بوەی پشتی کورد ئوە بوو، ک ئمریکا ئر

شتگیری دۆزەکانی ئازادی و دادپروەری بگرێ، چونک ڕایگیاندووە ک "پ

ژی یک د "قدەکا" و پشنیازی ئوەشیان کرد، کوردستانکی سربخۆ ببت

» جمس ئاتکینس«ش، ئفسری باوزخانک کاتی یکتیی سۆڤیت." تا ئو

ھر کوردەکانی لسر شۆڕش سارددەکردەوە و گوتی؛ ک پرسی سیاستی 

ھبقورتن،  عراقن خۆی ل کاروباری نوەخۆی ئمریکا ئوەی، ناتوا

 ٤٥را.بجکرددا جبسر شڕی کو ١٩٧٢ئمش سیاستک بوو تا سای 

وای ئمش، لرەدا دوو نموون ھن، ئوە نیشاندەدەن چۆن ل سرەتای 

بدوای ئوە  - سرنکوتووان - قۆناغکدا ھردووالیان قاسم و کورد

کشکیان ب دەستواژەکانی جنگی سارد ونابکن تا گڕاون، ونی 

  ن.پشتگیری دەرەکی بۆ پگکی خۆیان بدەستبن

  

ڵ ھاتنی میھگکدادان لڕوپکوردستان ش ل زستان کۆتاییوەرزی ش 

پدەھات. ئاخر بارودۆخی سختی زستان ل چیاکانی زاگرۆس ڕگخۆشکر 

نمونیکی لباربوو بۆ شڕی گریالیان، نبوو بۆ شڕکی نریتییان، بکو 

. بم نبوومعالنوات ئۆپراسیۆنی شڕی لوتک برزەکان، ک کورد تیدا 

جۆرە ک سوپای عراق ل پایزدا ھرش و پالمارەکانی خۆیان ڕادەگرت، ئیدی 

ب درەنگانکی مانگی  ٤٦کوردیش دەستی بتۆکردنوەی خۆی دەکردەوە.

ی گڕانوەی لباقی سوپای عراق بی، ڕگارزانی ، بتشرینی دووەم

فاقی جنگی ل و تکلوپ زەبرکی گورچکبی لدان، قوربانی زۆری لخستن،

شڕەکان ب ھاتنی سای  ٤٦لگرتن، بالی کمی ھی دوو فوجی سربازی.

ش درژەیان کشا، ل کۆتایی مانگی ئازاردا، بارزانی لباوان ھموو ١٩٦٢

نی عراقی لبن ڕکفدابوو، ھرچندە ل ترسی تۆی حکوومت ل کوردستا
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مانی، ھولر و موس وەک سلەکانی خکی مدەنی دەستی ل شارە گور

  ٤٨ھگرت.

  

 کشک بارەت بمریکا سکی ڕوونی ئتسیاس ،و ماوەیژایی ئدر ب

کاتوەی » ھان«دا کنائامادە بوو. لوە، کارداندەنگی ئیدارەی ڕوونیدەکاتب

کندی سبارەت ب شڕی کورد ل کانگای "ئارەزووی ئمریکا بۆ 

واقیعکش ئوەبوو،  ٤٩ڵ بغدا" ھقوبوو.نی لگدییکاھشتنوەی پیوەن

یان شڕی کوردی وەک شتکی پیوەندیداری ب ھلومرجی  عراقئمریکا، 

کانی برلین، سختانگدانی جنگی سارد ندەبینی، بتایبتیش ل کاتی سرھ

  یی مزنتری ھبوو.مش پشڤتنام یاخود تنانت کات کوتی کوبا،

  

ی ھرە پشچاو، سختانگ. لوانی ل ڕوانگی ئمریکییکانوە نیشیانسھمی

 ل ک ،وە بووبمئکراق  دا ١٩٦١ی کانوونی یمی عی ڕژو کاتڕوویدا، ئ

ھۆیوە ناوچی ئیمتیازاتی کۆمپانیای تپڕاند، ک بی ٨٠گشتی ژمارە  قانونی

و ناوچئ ند کرد (واتراقی کۆتوبوتی عنی ککۆمپا ی وتی بن نیاک

وتی لبرھم دەھنا. ترومپا لسردەخست) تا ئو ناوچیی ک ب کردەوە ن

راق ی ل ئیمتیازاتی کۆمپانیای نوتی ع٩٩,٥ل ئنجامیشدا عراق ب ڕژەی 

بزونری ئو کردە دڕوتوندەی عراق پیوەستبوو ب پرسی  ٥٠خۆمایکرد.

 وە. ئاخر لتنی دووەمرینی شت ٣٠کونجوومیاری ئدا، میسر پشتگیری ب

ئاسایشی کرد، داوای کوتی بۆ ئندامتی ل نتوە یکگرتووەکان پسندکرد. 

ب پیوەندی دیپلۆماسی دا، ک ئم دۆخ زیان  لو کاتدا، عراق ھۆشداری

ی ھر الینک دەگین، ک دان ب دەوتبوونی کوتدا بن. چند دەوتک

کیان ب ھندھگرت، لنویشیاندا ئمریکا ک پشتر پیوەندی ھڕەشکم 

راندبوو. ل نو ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکاندا ئمریکا لگڵ عراقدا دامز

ی گرت، بم بیارەک لبر ڤیتۆکردنی یکتیی پشتی بیارەکی میسر

ی ی بواگورەسۆڤیت ب ھیچ نگیشت، ئمش کردەوەیک بوو ب

لبر پشتگیری ڕۆژئاوا  ٥١کاربدەستانی ئمریکا بۆ سوودی بغدا داڕیژرابوو.

ی ٨٠ل بیاری نتوە یکگرتووەکان بۆ کوت، ڕژمی عراق قانونی ژمارە 



117 
 

ی تۆکردنوە تپڕاند. قانونک چارەسری ڕیشیی ئو کش وەک ڕکارک

وو چارەسرکرد، ئمش ا ھیبنوتیدھمیشییی عراق لگڵ کۆمپانیای 

ناوەڕاستی ئۆکتۆب ل و پرسبارەت بوەی گفتوگۆکان سدوای ئ دا ب

 دەکرد ونیانی"وبنبست گیشتن. لو کاتوە، ڕژم ھڕەشی "کردەیکی قان

و داوای کوتیش ل نتوە یکگرتووەکان باشترین ھۆکار بوو بۆ 

  ٥٢دەستکردنوەکی ڕژمی قاسم.

  

مان نبوو، کاربدەستانی ئمریکا ب دەستبسرداگرتنی رسوڕیی سام

ی سۆڤیت ل نتوە ناوچی ئیمتیازاتی کۆمپانیای نوتی عراق و ڤیتۆ

ل  ھندکجووک پویستیان ب  شیارببنوە، ئاخر ھردووھۆیکگرتوەکان 

ەری جگری یاریدەد» فیلیپ تالبۆت«ھنگی ھبوو. ئمش وای ل وئاھا

جۆرج «شتک بۆ اروباری دەرەوە بۆ ڕۆژھتی نزیک کرد، یادازیری کوە

بنرێ و سرنجی بۆسر  کانوونی یکمی ١٨جگری وەزیر ل » بۆل

 ١٩٦٠کرابوو، ک عراق ل سرەتای  ڕەوشک ڕابکشی. لکاتکدا تبینی ئوە

ک  دەکا، پشنیازی ئوە» تالبۆت«وە ل سۆڤیت دوورکوتۆتوە، کچی ـ

کی نئوە و "قۆناغبووەت وانچیان پکانی م ئاڕاستیوەندییپ وێ" ل

دا، ک "عراق ل  عراق "دەکرێ ھاتبت پشوە". ئو ھۆشداری - سۆڤیت

کاروباری ئابووریی و پوپاگندەی پگکیدا برەو ھسوکوتی سیاسی و 

و، ک ڕژمی ئوەبودیک  بلۆکی سۆڤیت جوووە". ئاماژەیکی ھراسانی

عراق "چندین ھنگاوی دیکی ھنا" تا پگی ناوەخۆی کۆمۆنیستکان 

کرد بگات ئو ئنجام، ک "ڕەوش ل » تالبۆت«ھزبکاتوە، ئمش وای ل ب

ق... پدەچ بگڕتوە سر شتک ل دۆخی پاش شۆڕشک، ل ماوەی عرا

لدرا بوەی عراق ورە گکی گی زەنبچ، ئو کات ١٩٥٩ - ١٩٥٨نوان 

ھاتبووە سر » تالبۆت«دەبت وتکی کۆمۆنیستی." تنانت لگڵ ئوەشدا، 

ازە و ئو بوای، ک مانوەی سیاستی پیوەستبوون ب ڕژم چارەنووس

،یدا ھکۆمپانیاک ی لبکی قشب مریکیش، کوتی ئدەکرێ  ٥٣کۆمپانیای ن

خات سر عراق." لسر ئمش ی دیک بو فشاراتوە "تۆی خۆی بک

  ھۆشداریدا:» تالبۆت«
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[وت یکگرتووەکان] پویست لباوان برگری ل ھموو 

ۆرک ب ھوک بکا بۆ ناچارکردنی ئم تا بھر ج

دەستبخین نوکاروباری ناوخۆی عراق مگر و تا ئوکاتی 

کان دیسان ل خۆجی ۆنیستشتک ڕوون نبتوە، ک کۆم

نبوونی جۆرە دەستوەردانکی لو بابت لو پگیدانبن 

   ٥٤عراقدا بگرن. دەست بسر

  

ازی، چ ل ئمش لبر ئوە بوو، "کورتھنی کردەیکی ڕاستوخۆی سرب

الین ھزەکانی ئمریکاوە بتنیا یان ب ھاوبشی لگل ئوانی دیک یاخود 

 راق (تورکیا، ئیران، ئوردن و عرەبستانی سعوودی)کانی عدراوسل الین 

یوەب، [ئمریکا کورتھن ل] شوازی کارا بۆ ئوەی بگات ئامانجی 

ھۆشداریکی » تالبۆت«، یاداشتی وەرچرخان ل سیاستی عراقیدا." ب کورتی

 عراق ڕوون بوو بۆ برپرسکانی، ک پویستیان بوە بوو بایخ ب ڕەوشی

  ٥٥بدەن.

  

برووسکی بۆ وەزارەتی دەرەوە لدا تا  »جرنیگان«ھر یک دوو ڕۆژ دواتر، 

نیگرانی خۆی سبارەت کموکورتی میلی واشنتن سبارەت ب عراق 

ا، ھشتا قاسم ھر شمشرەکی لبرانبر کوتدا دەربی. لم خاشد

ا جووی ھروەھبوو، ڕادەوەشاند، ل شڕی ناوەخۆش لگڵ کورد توەگال

ئم دواییانی دژی کۆمپانیای نوتی عراق ڕاستوخۆ ھڕەشبوو لسر 

وەندیی ئابوورییکانی ئمریکا. ئمش ھمووی بیکوە، دەرخری برژە

دا. سنوورداری ھکمرھ ریتانیا بوو لرنیگان«زی بکی » جوەیش ب

ی سۆڤیت بۆ دانپدانانی ڤیتۆکچونک تایبت سبارەت ب کوت نیگران بوو، 

نوەی خۆی کوت ل نتوە یکگرتووەکان دنی ناسری دا ھڕەشی کشاند

کیش بکا ل ھزی پاراستنی ئاشتی کۆمکاری عرەبی ل ناوچک. وەک ئنجام

دا، ک ئمریکا "ل مترسییکی کوشندەدای بوەی  ھۆشداری» جرنیگان«

سیاسی و خرجی زۆر دەربارەی کوت." ئاسای فڕاتڕابکشرت ڕەوشکی ک
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ترسا "بیرۆکی شڕی سربازانی بریتانیا دژی لوەش پتر، ئو لوەش 

ئمریکا عرەب و لسر خاکی عرەب ب پشتگیری مۆرالی و سیاسیانی 

یبت مایی ھراسانبوونی من" و (ئگر سربازیانش نب) ب شوەیکی تا

" تنگاودەکرێ ببکی سیھتیی یسیارپرسیارش بمئ بۆ دواوە" ک ان

ھستیکرد » جرنیگان«ل پاراستنی کوتدا ناھ. ب کورتی  یکۆمکاری عرەب

 کوت ب چشنی خۆمایکردنی پشتگیری ئمریکا بۆ کردەوەکانی بریتانیا ل

 ل کی کوشندەیراق زەبروتی عکانی کۆمپانیای ندەمافماف و ز

کارژەوەنبیوابوو دییو پمریکا دەدرێ. ئرکردنی » ناسر«نی ئکلیلی چارەس

مم ئب ،یشو کو ئداگریی ئش، پم ئامانجبۆ ئ .یش نرخی خۆی ھ

دەس وە بوو، دەبر ئسل متر لک ن، کبگوە تت "لتدارانی کو

دیک  وەکانی[دارایی] بۆ وت گشسندو بشدارییکی کارای کۆمکی

وانئ خاسمن)کگرتوو) لرەبی یوەک ئوردن و کۆماری ع وتیان نییی ن 

ناکرێ، ھر ئمش ل ماوەیکی درژخایندا کوت ل دەستدرژی  چاوەڕێ

یش حق و »جرنیگان«سکانی ڕزگاردەکا." برەنجامکی قوتدانی وت دراو

بۆ  ئینگلیزپای ندی سوارزبڕەق بوو" "ئاخر ڕۆژئاوا چیدی گرەو لسر پ

 خزی ششترین مجاكرنجس مئ دەچپ ناکا، ک کمرھ

 دەست ب دا وەھا باشتربرجلومم ھل .ب ککانی ناوچچاوچنۆک

   ٥٦ن ل کاتکدا کات (ئستا زۆر کورت) ماوە."دەستپشخرییوە بگری

  

 می ٢٩لکر«دا، کانوونی یی » کۆموەککدانرین«لی »گانج خستن

، بوەش ونایکرد "تا سر ئسقان ڕاست" و »بندی«سرنجی بردەم 

داواشی لکرد بکو ب نۆرەی خۆی بیگینت دەستی سرۆک کندی. ئو 

ستیکرد، ڕەوشی عو ھۆشداریشیھ کدەچو  راق تا دێ ت شک" دا، ک

ھبوو،  فرەوانی برھستکئاۆزی دیکش ل ئاسۆدا دیارە ڕووبدەن." لودا 

ک قاسم ل نو بندوباوی کودەتای ناسیونالیستکاندا گۆشگیرکراوە. تۆبی 

ھستیکرد، ئمریکا ڕووبڕووی کشیک بۆتوە » کۆمر«ئم ڕووبدا، 

چۆن ل ڕژمی نوێ نزیکببتوە، بۆی ڕاسپاردەی بۆ ئمریکا ئوەبوو،  ئاخۆ

بدرێ و عراقیش زیاتر ڤیتی ونی سۆ"ھوڵ و تقلالی دژەھژمو
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بگڕنرتوە سر ڕچکی بالینی خۆی." ھرچی دەربارەی 

» کۆمر«بسرداگرتنی زدەمافکانی کۆمپانیای نوتی عراقیش بوو، دەست

رانی ئوت نیگمی نرھرداگرتنی بسدەستب کی  -وەبوو، کیجوو

ندھھزۆر ب راق، کوتی عکی  - گیراوەکۆمپانیای ندایدەکرێ س "

یش بکا دەست بسر کوتدا بگرێ ـتوندوتیژی ھب و دەکرێ وا ل [قاسم]

یان خۆی بخات ئامزی ڕووسکان." ھیچ ل ئنجامکانیش ل برژەوەندی 

دا نبوون. ھر بۆ نموون ئگر قاسم کوتی گرتبا، ئوا "سنگرکی ئمریکا

ەڕاست دەکوتدەست، ک ھر ب تی ناوۆژھبھزی" ل برھمی نوتی ڕ

یان ئوەشی بۆ نریتئاسا» کۆمر«تنیا سۆڤیت لی سوودمند دەبوو. 

یوەست ب (لپادانوە) بوو، ھرچی پ زیادکرد، "میلی ئم ھیچ نکردن

 راقیش بوو، وەھای دانا، کت عنانت و تراق، کووتی عکۆمپانیای ن

؛ لگڵ ئوەشدا بشی ئمریکا ل کۆمپانیای رتووە"ی یکگکۆرپیکی شانشین

کانی گۆڕی. ھر لبر ئمش، نوتی عراق و کۆمپانیای نوتی کوت شت

یش »جرینگان«نی بوای وابوو، ھروەھا لگڵ ھسنگاند» کۆمر«

 ندبوو، کناسریش » ناسر«ڕەزام .کانشری کر کلیلی چارەسشتا ھھ

ڕابردووشدا ل پشت چندین پیالنگری دژی  ت و لدەویسقاسمی خۆشن

» ناسر«وەشی خستسر، ک ئ» کۆمر«قاسم بووە. ل ھمان کاتیشدا، 

کۆگاکانی خۆی  "دەستبتاڵ دەردەچ ئگر ھاتوو نوتی کوت ل جیاتی

» بندی«ل » کۆمر«بژت نو ئوانی عراق." لژر تیشکی ئم حاتدا، 

بۆ سرۆک کندی برزبکاتوە و یارمتی وەزارەتی  کشکبکو پرسی 

بدا، تا ل سیاستی خۆی سبارەت ب عراق "چاوەڕبک و  ەوەکاروباری دەر

.دەربچ "٥٧ببین  

  

 وەش ڕوون بوو کندی«ئڵ ڕاسپاردەکانی » بگر«لکۆم « ٣٠کۆکبوو. ل 

 ی کرد،شکی سپدیسامبریش ئو داوای ل ژووری عملیاتی کۆ

بگینن بردەستی سرەک کندی ل نشینگی » جرنیگان«برووسککی 

 ی ». یچپالم ب«خۆی لکبینییش تکچی برووسکھاوپ ندی«بب « بوو ک

و من مایی » کۆمر«بۆ » جرنیگان«دیارە پیامکی ئاوا دەخونرایوە: "
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تی کاروباری دەرەوە وەزارەار ل قناعتپکردن و ب پسندنامی تۆ ئوا فش

وخۆ بجووو ڕاست وەبنیپک پایلی تۆ وەک گۆچانم م، کمن دەک .

دەموێ ئوەشی بخمسر، ھبت ئگر بلوێ، دەب [وەزارەت] 

ک بیخشکانی  نرژەوەندییم بب ،کان دابنریتانییڵ بگکی لھاوڕ

 ٥٨شتکوە پیوەستن." ان بتوخۆیئم، ل نوت و شتی دیک زۆر ڕاس

ئمش شتکی ناوازە و برچاو بوو، چونک ھی بژر بایخی برژەوەندی 

پچوو تا  نوت بۆ ئمریکا ل عراق و کوت داھنابوو، بم خۆ دوو مانگیشی

   ٥٩ب کردەوە شتکیان لو بارەیوە کرد.

  

 رسدی بۆ ھنوەچوونی ئیدارەی کدەنگبانگختس  ختی دا ١٩٦١لج ،

ەستبوونی ئیدارەی ئایزنھاوەر لسر سیاستی ولسر بالوەنانی توخمی پی

"چاوەڕبک و ببین" کردەوە. لو کاتی، ئیدارەی کندی ب توندی لگڵ 

انکاری سۆڤیت ل شونکانی دیک جوویوە، کچی دیاربوو کاردانوە ور

ی کوت، شڕی کورد و خۆمایکردنی نگسختا سست و خاوەکی ل برانبر

ھندک سرلشواوان بوو. لرەدا  دازدەمافکانی کۆمپانیای نوتی عراق

انی عراقدا، کسختانگئگری س ڕوونکردنوە ھی. یکمیان، ل کاتی 

ئیدارەی کندی ب چی تیشکی خۆی خستبووە سر کبک گرنگکانی 

ئمریکای التین. دووەم، ئیدارەی کندی وەھای ا و ی ئاسی، ڕۆژھتئوروپا

دەبینی، ک عراق بشک ل مودای قمەوی بریتانیا، ھر بۆی دوودبوو 

ش. سپتوە بچکانشک وەی زیاتر لراق لع ی کو کاتمیشیان، لھ

رەی دیسان لچاو دەستواژەکانی جنگی ساردا پیوەندیدار بووەوە، ئیدا

دی دککنک بۆ  ەمکانی خۆیدا شتو ئاژانسنوە کردبوو لبوو دەستی ب

چارەسری ئو جۆرە کشان دروستبکا، ک ب گرووپکی تایبت 

یلی واشنتن ک کاریگری لسر (دژەیاخیبوون) ناسرا. وای کورتھنی م

ای ل ئم وورییکانی ئمریکا ل عراق و کوتوە ھبوو، وبرژەوەندیی ئاب

 یواشنتن بنرێ، مبست ل کرد، برووسکی توند بۆ» جرینگان«

 "و ببین بکتی "چاوەڕسیاس دەست ل نانی کۆشکی سپی بوو، کھتپناعق
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یک دژی عراق بکا. ئو وەرچرخانی ھبگرێ و ڕاستوخۆ کردەوە

  سیاستی ئمریکا دەرھق عراق، زۆری خایاند.

  

  

باکییب یوەوە بۆ لستبوونپ  

ب عراق ل  بدواوە، سیاستی ئیدارەی کندی دەرھق ١٩٦٢ل سرەتای 

سیاستی ئایزنھاوەرەوە "چاوەڕبک و ببین" گۆڕا و بووە سیاستی 

ی ژربژر. ئمش ب دندانی دوو ھۆکار بوو: پیوەستبوون و کردە

میلی ئوە ندی ارەی کیکمیان، لنو زۆر ل کاربست پلباکانی ئید

ل دژی جووکانی  نتربند و دەستوەشوناسرایوە، ک دەب سیاستکی توند

 ت لوروپاسۆڤیمریکای التین و  ئفریقا، ئاسیا، ئدا (وەک ئو جیھانی س

ژھتی ناوەڕاست) بگیرتبر. ھۆکاری دوووەمیش دەستبسرداگرتنی ڕۆ

ئیدارەی کندی ھنای سر ئو نوت  پانیایعراق بسر زدەمافکانی کۆم

بووەت ھڕەشیکی ڕاستوخۆ بۆ سر برژەوەندیی بوای، ک ڕژمی قاسم 

ی دوو سرە ئابوورییکانی ئمریکا. ئو برەنجامان وایکرد سیاستک

(دووفاقی) (وەک ژربژر و ئاشکرا) لبرانبر عراقدا بگرنبر، ئیدی 

ب سیاستکی خۆی سبارەت ب عراقدا  دەرەوەوباری وەزارەتی کار

گرتنی پیوەندییکی چووەوە و تیشکی خستسر پیوەستبوون و لخۆ

ییکانی لگڵ دۆستان و ئو ئگرەشی ب کراوەیی ھشتوە بکو پیوەند

ڕژم سربگۆبندەک باشتربکا، ئم لکاتکدا سی ئای ئی ب دوای 

و بکو ڕژمکی دۆستانتر جگی بگرتوە. ئم ەگڕا سمدا دڕووخاندنی قا

لسر ئوەی، ک » ھان«دبوونی بگوبندە بووە مایی مشتومی ڕژ

بۆ دەستوەردانکی  نکخۆشکردمرخ ئیدارەی کندی "[برگریکرد] ل ھر 

   ٦٠ژربژری دژی قاسم.
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ابوورییکان و دیی ئرژەوەنئمریکا عراقی ل بر ڕەوتی ب ١٩٦٢تا سرەتای 

یوە. ھر بۆ نموون، وای چاالکی ھاروھاج ل یجنگی ساردا نناس

، ئم دا ١٩٦١دەوروبری زدەمافکانی کۆمپانیای نوتی عراق ل کۆتایی 

ھر پشتگوخرابوو، وات تا ئو کاتی  ١٩٦٢ناوەڕاستی شوباتی پرس تا 

. ل سۆنگی ئوەی تا تبکا توبردکرد دەس» تالبۆت«داوای ل » کۆمر«

ھشتا ھیچ پشھاتکی نوێ ل نو عراقدا ڕوویندابوو،  کانوونی یکم

ھندک کتوپیان ب. سرباری ئوەش، » کۆمر«پدەچوو ئم داخوازییی 

وە بۆ کۆشکی سپی شوباتی ١٥ل » تالبۆت«ی کانوونی یکم یاداشتکی ک

   ٦١نی لشیننبوو.استقیتکی ڕبرزکرابووەوە، کچی ھیچ ش

  

، وەزارەتی دەرەوە دا ١٩٦٢پاش چند مانگک ل پداچوونوە و ل ئپیلی 

لوەدا سیاستکی ڕنماینامی بۆ عراق دەرکرد. برژەوەندییکانی ئمریکا 

ی بھتوە؛ بردەوامبوونی بوو، پگی عراق ل دەرەوەی بلۆکی سۆڤیت

کاربرە غیرە کۆمۆنیستکان و ھشتنوەی ۆ براق بنی نوتی عوھق

پیوەندی ڕاستودروست لگڵ حکوومتی عراق. ل ماوەیکی کورتخاینیشدا، 

گڵ عراق توندتربکا، ) پیوەندی تایبت و بازرگانی ل١ئمریکا ویستی (

ئمش ل ڕی دابینکردنی بندەرانی نخشسازی و تالردروستکردن و 

تیار ببی کراق؛ (ھراق بۆ ٢ناردەکانی عرەکی عرچاوەی سس تبب (

) قناعتپھنانی ٢دابینکردنی الینی تکنیکی و کۆمیتی کۆمگک؛ لگڵ (

راستنی دەوت دۆستکان ل دەست دەستدرژی عراق بۆ یارمتیدانی "بۆ پا

 برچاوەی دەرەکی، بر و ئاشکرای سژربوەی کردەوەی ژروەرئی س

نتوەیی دەوتکش پشلبکرێ." ل ماوەیکی درژخاینیشدا، ئمریکا 

ئوە ببین ک "حکوومتکی پشکوتنخواز، خۆی بۆ ئاشتی  حزی لبوو

ھرمایتی و پیوەندییکان خۆی ترخانبکا، ئمش ناوەخۆ و پرەسندنی 

ییکانی کاروباری یوەندا ل پب یارمتی و لبرچاوگرتنی بنماکانی ڕۆژئاو

   ٦٢"نودەوتییدا.
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 ،م ئامانجانیشتن برەداویوەزارەتی دەرەوە بۆ گکردەی سیاسی،  س

ەداوی سایکۆلۆژی، ئابووری و سربازی کشا. ھرچی دەربارەی سر

سیاسی بوو، دەبوای ئمریکا قناعت ب عراق بھن، ک سیاستکی لسر 

تی و بی بنیادی دوورژەوەندۆستایباری دقۆ یتواناشیدا ھ نراوە و ل

، ھموو ئمانش ل بن تئابووری باشبکا و پگی کۆمیتیشی پشبخا

رھس ک، کرجروەھالومھ .زراوبشی پارکوە  وەریویستی بمریکا پئ

بوو، ھانی عراق بدا تا ب دوای چارەسرییکی پسندکراوی دووقۆی بۆ 

ی سنکران ووری لشڵ ئگتاویش بارەت بەوی ئاوی سڕ)ەبدا ر) ع

کانی ڕبگیوەندییکترازانی پیرەکی لرچاوەی سی ببووە سیشو کێ، ئ

شی کوتیش بوو، دەبوای ئمریکا ئران. ھرچی سبارەت ب ک - عراق

یشانی "تا ن لسر سیاستی داننان و ھاندانی وت عرەبییکان بمابایوە

 ژی بکاتدەستد نیاز بر بگورە دەکا ئکی گییرچس راقی بدەن، کع

یشوە، ئمریکا پویستی ب سر خاکی کوت." ل ڕووی سایکۆلۆژ

عیراقییکان بدەستبنتوە، ئمش ل ڕی  ھنگاوگلک بوو تا متمانی

یزی و ئینگل (زمانیفرھنگی زیادکردنی ڕایی پیوەندی کسی، چاالکی 

کردنی کتبخانی خزمتگوزاری زانیاری فرەوانئاوگۆڕی برنام) و بر

وای ئمریکا ب خۆشییوە ب ئمریکی ل بغدا. ھرچی بواری ئابووریش، دەب

ییکانی عراقوە بۆ یارمتیدانی ڕۆژئاواوە چووبا، ب داخواز دەم

زەرانی جماوەر خۆشگو ووری وجختکردنوە لسر برەودان ب "گشی ئاب

 و ھر ب تنیا ڕووی ل ئاسایشپارزی ڕژموە نب." ل کۆتاییشدا،

ل بگرێ، کند ھھوە بمریکا ئئ دەبوای ،ربازییانکاری سڕ بارەت بس 

 ب ربازییانکوتفاقی سینی چراق بۆ ککی عر داوایھ ،ودایقازانجی ئ

یشوە" ھروەھا بپیل ھر داوایکی شتکاننوەی پارچی یدەگ و جگرت

کردنی بازنی مشقی سربازی ل الین فرەوانعراقییکانوە بچن بۆ بر

ە سر ئمریکییکانوە." ب کورتی، سیاستی نوێ تیشکی خستبوو

باشترکردنی پیوەندییکان، قناعتپھنانی عراق بوەی ئمریکا دژی 

لتوورییکانی لسر بنمای پیوەندیی کروەھا ی، ھبرژەوەندییکانی نی

دا ئگر عراق بخوازێ کبکا و لکاتفرەوانلیکتگیشتنی دووقۆییوە 
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خۆپارزیاندا وەزارەتی یارمتی سربازییانشی بدا. ل ڕی ئو ھنگاوە 

دەرەوە بوای وەھا بوو، دەکرێ برژەوەندییکانی ئمریکا ل عراق 

ن، بپارکاتزر کان لیوەندییری باشترکردنی پگر ویسترا ئگکدا ئ

  ٦٣رتوە.ھبکراوەیی ب

  

بم ھروەک وەزارەتی دەرەوە ل ڕبرنامی خۆی داینابوو، ئیدارەی 

ەی دووەمدا سووڕایوە رکبوونوە ل عراق ھر ب دەوری بژاکندی ل نزی

ئای ئیش لسر دوو  سیی زگەدئویش: کردەی ژربژر بوو. سرنجی 

ڕەگز گیربوون: حیزبی بعس و سوپای عراقی. لکاتکدا کاربدەستانی 

 ئمریکا بوایان وابوو، ک بعس دژەکۆمۆنیست و دژەئیمپریالیست، لو کاتدا

.بوو دژە ڕۆژئاوایش بویستیش ن٦٤پ  م جار لکی بۆ یسی ئای ئ

جمس «چوو. بگورەی قسی سوە ی بعمیلی ب ال دا ١٩٦١سروبندی 

  ، برپرسی پشووی ھۆبی سی ئای ئی بۆ خۆرھتی نزیک ب:»کیجفیلد

  

 الی دا ١٩٦٢و  ١٩٦١ل یلی زیاتر بم [یسی ئای ئ] ،

ھرچندە ب شوەیکی کاراش پشتگیری -بعسدا ڕۆیشت 

لتوورییوە ئم وامان بم ل ڕووی سیاسی و ک - نکرا

ج. ئم بینیمان بعس ب جگی سرن  بعسینی، کب

شوەیکی تایبتی ل عراق گورجوگۆ. لکدانوەکانمان 

سبارەت ب بعس ئوەبوو، لو کاتدا ب شوەیکی ڕژەیی 

یانەو بوو، ئمریکاش ب ئاسانی دەیتوانی خۆی حیزبکی م

. تبدا لگڵ بگونجن و ل ڕووی سیاسیشوە یارمتی

 بۆ ماوەیکی درژ چاومان لسر بعس بوو، ک ت ئمکوا

ب ھواشی ئامادەکاری دەکرد تا کۆنتۆی وت بکا. ئوان 

ن، بیان بکندین جار و کات پالنیان دانابوو کارەکر چم ھ

   ٦٥خست.دەدوایان
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وبرایتی ڕل ب ب ئزموونیسای  ٢٥خزمتی » ھنری ڕۆسیتسکی«

ھبوو، پشتگیری ئو گوتنی کرد. ل یادەوەری خۆیدا،  انداسیۆنکئۆپرا

وە پگی خۆی شستکانئوەی گوت، ک سی ئای ئی ھر ل سرەتای 

  لنو حیزبی بعسدا پرەپدابوو:

  

نی سی ئای ئی ل باشترین پگدابوون بۆ سرچاوەکا

بدواداچوونی ھر ھنگاوکی خۆئامادەکردنی بعس بۆ 

و عراقدا، بوەی تیشکی خۆیان خستبووە ن ل نەتاکردکود

ازی و سر پیوەندی پیداکردن لگڵ سرکردە سرب

 ی لرەکی سی ئای ئرچاوەی سغدا. سب کان لدەنییم

یاندا ڕاپۆرتیان لسر کاتی دەقاودەقی شون نموونییک

ان کودەتا دەدا و لیستی ناوی ئندامانی کابینی حکوومتیشی

  ٦٦سی.نوو

  

، برپرسی وستگی سی »جاک ئۆکۆنل«سیم کاربدەستی سی ئای ئی 

 مان لع ی ل١٩٧١تا  ١٩٦٣ئای ئ ر لی ھسی ئای ئ وەی گوت، کئ ،

 ٦٧کردبووە نو بای عراقی حیزبی بعسوە، وە دزەیشستکانسرەتای 

ی عسل ب زیکبوویلی سرچاوەی نئاماژەش بوو بۆ ئوەی ئو ئفسری فا

٦٨راق.ع  وە لمییالی کوەش، برئبر لی  ١٩٦١ھەوە سی ئای ئ

میلداربوو ب حیزبی بعس و ب الی کمیوە یککی ل ئاستکی باوە لنو 

  وو تا زانیارییان لسر پالنکانیان بدات.ئواندا چاندب

  

ی ۆ ئوەبوو ب ھروەھا ئامانجکی دیکی سی ئای ئی لشکری عیراقی

پیدابکن و بدوای ئوەشدا زانیاری لسر سیستمی چکی سۆڤیتی 

وە، شستکانبگڕن، ک جگرەوەیکی لبار بۆ قاسم ببیننوە. ل سرەتای 

ی دزەبکات نو پۆژەیکی زۆر نھنی مووشکی زەوی سی ئای ئای توانیبوو

وە زانیاری گرانبھۆی تی، بوایی سۆڤیبۆ ھی بارەت ھای سرنامب ب

بگورەی قسی ئفسری ئۆپراسیۆنکانی  ٦٩مووشکی بالیستیکی لدەرھنا.
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وە ل ئران جگیرکرابوو، ل شستکانسی ئای ئی ب، ک ل سرەتاکانی 

، کۆشکی سپی فرمانی ب سی ئای ئی کردبوو، پالنک بۆ دا ١٩٦٢اری بھ

ی بۆ کردەوەک »ئارکی ڕۆزڤلت«کش ژانسائ ڕووخاندنی قاسم دەستپبکن.

یش ئندامی پشووی دەستی ئنجوومنی »ڕۆگر مۆریس« ٧٠ڕاسپارد.

ی ل ئۆپراسیۆنک سلماند. »ڕۆزڤلت«ئاسایشی نیشتمانی، ڕۆی 

ی ل ئفسرانی سی ئای ئی ڕاشکاول وتارکیدا، گوتی ب » مۆریس«

دانی پگر بارەت بیوەندیبیستووە، چۆن سعس یان لڵ حیزبی بگ

لو کاتی سی ئای ئی بایخی ب حیزبی بعس دەدا، ل ڕاستیدا  ٧١دەدوان.

   ٧٢تیشکی سرەکییان خستبووە سر سوپا.

  

تی وەزارەتی دەرەوە و شایدنامی ب گورەی ڕنمایینامی نوێ سیاس

بوو، اشکرا ل کاربدەستانی سی ئای ئی، ئوە ڕوون و ئ فرەوانبشکی بر

، ئمریکا سیاستی دووسرە (دوو فاقی) دەرھق ب دا ١٩٦٢ ل ب ھاری ک

عراق پیەوکردوە، ک بریتیبوو ھم ل پیوەستی دیپلۆماسی و ھم کردەی 

  ژیربژریشوە.

  

  

  ھسنگاندنوەی عراق

خی ، کاربدەستانی ئمریکا لوە نیگرانبوون، ک بارودۆدا ١٩٦٢ل سرەتای 

لناکاو کرد تا ل  خرایی شۆقدەب و دەستیان ب نخشیکیاق ب عر

کۆتاییدا قاسم بووخنن. لکاتکدا گومان لسر ئوە نبوو، ھۆبی 

ودری عراقیان دەکرد، لگڵ ئوەی ڕۆژھتی نزیک، ک ل نزیکوە چا

درا. ن پنژمارەیک زەنگی ھۆشدارییشیان لدا، کچی وەک پویست بایخیا

یدارەی کندی ل حوزەیراندا ھدمگرتی بوو، ئوەش لو کاتی باوزەکی ئ

دەرکرا و ئاستی پیوەندییکانیشی زۆر دابزی، کچی ھشتاش ب ل عراق 

  ایی پچاندنی پیوەندییکان. تواوی نبووە م
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 کی دەستاودەستئایاری ٣لتی نزیک ڕاپۆرتی ڕۆژھکرد،  دا، نووسینگ ک

لو کاتی کودەتاک کراوە گوای "پیالنی  دا ١٩٥٨شتبووە ئو ئنجامی، ل گی

ھگڕاوەکان داڕژراب." لم خادا،  کسڕووخانی قاسم لالین 

نزیک چاودری ئوەی کردبوو، ک قاسم "بزراوە،  نووسینگی ڕۆژھتی

ق کانی عراەژو توڕاددەیک ل الین ھموو چین خۆشیان ناوێ و تا 

ین پڕیبتوە نو سوپاش." نووسینگک خۆشویست نیی، پدەچی ئم ڕکوک

، ئاخۆ پویست قاسم ل الین )یکم(پنج ئگری لپش خۆی دانابوون. 

کان بووخنرێ، ئوانی ل سرتاسری وت ل جماوەرەوە ناسیۆنالیست

ویستمریکاش پدەکرێ، ئدپرسی  پشگیرییان لند دانپھانانیان زۆر ب

، ئگر حیزبی بعس دەست بگرت دەست، ئوا پویست )دووەم(ھبگرێ. 

ستی ئمریکا پرسی دانپدانانک بوەخرن تا ئو کاتی دنیادەب، ک دە

، ئگر کورد پشتگیری حکوومتی )سیم(بسرسرتاپای وتدا داگرتووە. 

راقدا ان نکرد و داوای ئۆتۆنۆمیان ل نو عیکانیبعسی ناسیونالیستکان یان

 و خۆشی ل دا بنکنو تحکووم دان ب ویستمریکا پر ئسوا لکرد، ئ

، ئگر ھاتوو ملمالنی )چوارەم(پشتگیری ھر داوایکی کورد ب دوور بگرێ. 

ریکا ر ئمنوەخۆی کۆمۆنیستکان و غیرە کۆمۆنیستکان تقییوە، ئوا لس

ویست ڕاوژ لگڵ بریتانییکان بکا، ل ڕگی کردەی ژربژرەوە پشتی پ

ین غیرە کۆمۆنیستکان بگرێ، ل کاتکدا پویست ھر دەستوەردانک چ ل ال

یکا یان ھر ھزکی ڕۆژئاواییوە ب ب تورکیا و ئرانیشوە ب الین ئمر

ب پویست زانی، ک ناسر وەشی نزیک ئدوورگیرێ. نووسینگی ڕۆژھتی 

و کۆتاییش، ئگر  )پنجم(لھر جوویک ئاگاداربکرتوە. ئگری 

 کۆمۆنیستکان دەستیان گرتدەست، لسر ئمریکا پویست بیاربدا

 ی لترسیو زەنگی موەی ئردەست بۆ کاردانی بناو ک گباشترین ڕ"

کارە ئوەشی ، ئامادەبکا." ئم ڕەدرێلد وەقالین دراوسکانی عرا

دەگرتوە، ک پرسک ببن بردەم نتوە یکگرتووەکان. ئم ڕاپۆرت جخت 

 سختگیریک چند ک نیگرانبوونی نووسینگی ڕۆژھتی نز ،لوە دەکاتوە

بووە، ھشتاش مایی سرنجدان بوو، ئم ڕاپۆرت وەک ھۆشدارییکانی 
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گی ڕەبقی خایاند تا گیشت کۆشکی سپی، وو مانراق دپشتری سر ع

  ٧٣یا ل کاردانوەی داواکاری زانیارییوە بوو.ھروەک جاران، ئمشیان تن

  

خا، ئمش ئوکات بوو ک دا سیر وەرچرئایارڕەوشک ل کۆتایی مانگی 

ئمریکا زانی، ئران ب سیاستکی خۆی ل برانبر کورددا چۆتوە، 

ھر دژی سوپای عراق دەجنگان. ئمش وای ل وەزارەتی  ھشتا وانیئ

 ئایاری ٢٤دەرەوە کرد، ل وە، کنتاران بک ی خۆیان لزخانودا ئاگاداری با

حكوومتی تاران دەرچووە... ک بھندھگرتنی  نیکا"ئاماژە ل الین گرنگ

شای ھر ماتوە وکینیاستی پشتر و ئستا لوەی ب ڕکبنمای س

ھگڕانوەیکی کوردیان کردووە ھبسنگرتوە ب سیاستی ھاوکارییکی 

ژربژری لگڵ یاخیبووان وەربگڕێ." وەزارەت فرمانی ب باوزخانکی 

سوەزارەتی دەرەوە، ساڤاک دا، "ل ران (بتی ئحکووم بار لکی لر ئاست

پیان ڕابگینن، ک ئمریکا  افرمییکی نیان لشکر) نزیکببنوە و بشوە

کان بوەی خزمتی بتوانای ل ڕەچاوکردنی ھر ئگرکی میلی ئرانیی

شی کنراق و کور تاکالیتی عوان حکوومن ی لراقدا بکا." و ملمالندی ع

لو کاتدا ئوە ل ئران ناسراوبوو "ک ھی جوکردن نیی... " وەزارەتی 

بوای وابوو "ھاندەر بۆ چوونپاڵ الینی براوە ل کشک، مریکا وەی ئدەرە

ە... دەبت مایی دژواری پتر لوەی ل خزمتی دەستوەردان ل ھردووالو

کانی ئرەتاییس رژەوەندییوەک وەزارەت ب ".مریکادا بران یان ئ

ست ناپویدنکی ھستیکرد، یارمتیدانی کورد، تنیا دەبت مایی دژایتیکر

لگڵ عیراق، لوانش ھردووالی شڕکر پیانخۆش نب و لبر ھبوونی 

ییکی برچاوی الی خۆی، ڕەوشک ل برژەوەندی ئراندا نیی. کمایت

  وە ئو ئنجام:وەزارەت گیشتبو

  

لژر ئو ھلومرجدا، پدەچ بۆ ئران سیاستی محکمی 

وشک زۆر سوودمنترب چی ڕەییکی بالینی و چاوەڕوان

یان ژربژرب  ڕاشکاول پابندبوون، ئوسا چ ب کردەی 

(ناکارا)ی حیساببۆکراو  بۆ دەستوەردان. سیاستی ھیچنکردن
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زۆری بۆ مانۆڕ ە چونک دەرفتکی ھرلبرژەوەندی ئیراندای

 ٧٤دەدات کات ڕەوشک لپ بگۆڕێ.

  

دا ک، پرسکی گیاندۆت وەزارەتی  یڕاپۆرتزخان دوو ڕۆژ دواتر، بایۆ

دەرەوە، ئوانیش "ب تواوی کۆدەنگ بوون" لسر پگی ئمریکا. پاشان 

گوتبوو، ب بریتانییکانی » محمد ڕەزا پھلوی«شای ئران 

دا کردووە و پرسی د"پداچوونوەی ب سیاستی ئران لبرانبر کور

اوژی ڕش ئاماژەیک بوو، گوای ،" ئمدۆتوەدەستوەرندانی سلمان

  ٧٥ئمریکایان پسندکردووە.

  

 بارەت بک پرسی گرنگی سی ڕەوتی ڕووداوەکان، ژمارەیندنرەسم پئ

ریکا ھنایپشوە. چما لپ ئیران بایخی ب ئرانییکان و سیاستکانی ئم

ڕەشیک و ک ھانی وەکورد دا؟ ئرێ بۆچی دوای ساک ل ڕوانین بۆ بارز

کچی شا لھیکوە بیاریدا ڕای خۆی  ٧٦بارزانی،پشتگیریکردنی ھزی دژە

 ۆقبوونی ڕەوش لر تیشکی شژ یش، لمان بھراقبگۆڕێ؟ بدا، ع

ی نزیک نیگرانبوو لوەی ڕژمی قاسم ل مترسیدای، نووسینگی ڕۆژھت

ییرم جۆرە ندی بنبۆچی ئیدارەی ک وەی کاردا باشر نمبھ ل

رد بیرۆکی پشتگیری ئران بۆ کورد کرد؟ لڕوانگی ئرانوە، یارمتیدانی کو

یکی سوودبخش بوو بۆ ناسقامگیرکردنی ڕەوشی عراق، ئو وتی ڕگ

 ل بکک ژووەوە تاکم م لتی. بمایربوونی ھربوو بۆ زانکاری داڕس

 ھرچندە بھزیش بوو - گردرابوون سکۆوە ب مۆ ڕوانینی واشنتنوە، کورد

و ئاواتی ناسیونالیستانی وایان تدابوو ببن مایی ھڕەش بۆ سر تورکیا  -

مریکا بوون ل ھرمکدا. و ئران، ک ئوانیش دوو ھاوپیمانی ھرەنزیکی ئ

ت گنانک بۆ کورد، تر پشتگیرییوای وابوو ھمریکا بوە ئرئبل ر ل

اوپیمانکی وەک ئرانیشوە ب، ئوا ب برژەوەندی نخشکانی ین ھال

ە دەشکتوە و ھر بۆیش نفرینک بۆ سر ھرمایتی سۆڤیتو

  برژەوەندییکانی ئمریکا.
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ک ل سختانگوکاتی ئران یارمتیدانی کوردی بھندھگرت، ھر ئ

ھاشم «ی حوزەیراندا، ٢ل دا. سریھ پیوەندییکانی ئمریکا و عراقدا

مریکا » وادجی ئزخانوبا راق، داوای لوەزیری کاروباری دەرەوەی ع

ل  ڕابگین، ک عراق باوزەکی خۆی» جرینگان«کرد تا ب باوز 

بزونری ئم  ٧٧واشنتن دەکشیتوە و داواش دەکا ئویش ل بغدا بوا.

نامی متمانی ل باوزی نوی  »کندی«ر، ی پشتبیارەش، ئوەبوو ڕۆژ

 مریکا، کراق ھۆشداری دابووە ئژبوو عمک لت وەرگرتبوو، کردەوەیکو

رکردن نیی، وای مایی پرسیا ٧٨بم کارەی پیوەندییکانیان تکدەدا.

 کان بدیپلۆماتیی یوەندییاندنی پراق، پچی عک ھۆشدارینامژمارەی

ئایزنھاوەر کارکی لپ و سرسوڕمان بوو. ل نامیکی دارەی بۆ ئی تواوی

دنی پیوەندییکان ڕووندەکاتوە و جختیش بۆ کندی ئو پچان» کۆمر«

  لسر ھراسانییکی خۆی دەکاتوە.

  

ل شرمزارییان ڕووم تواو سوور ھگڕاوە، ک نمتوانی 

ەبت کوت دوزی ئاگادارت بکموە لوەی وەرگرتنی با

مایی بانگکردنوەی باوزی عراق و گڕانوەی 

ئم] بر ل ئستا سرچییكی ل بغداوە... [» جرینگان«

یا و پشوەختمان کرد، ئویش ئو کاتی لگڵ بریتان

ھندێ دەوتی عرەبی دیکدا دانمان ب سربخۆیی کوتدا 

ە کۆک بوون. بیار ڵ ئمنا. ستافکی ئوە ب تواوی لگ

من ھر ئوەندە دەم، ک بۆ جاری دادێ برلوەی کۆشک 

شتک بکا، ئم سرۆک دنیابکینوە کوا سپی واژۆ لسر 

  ٧٩دا ب.پویست زانیاری لبارەوە لبردەست

  

ھوی خۆی لبارەی ڕاستکردنوەی » کۆمر«پاش داڕمانی پیوەندییکان، 

ی حوزەیراندا یاداشتکی بۆ وەزارەتی ٤نک، ل ڕوانی کورت ھک دا. دوای

ژی بھ شابوو: (دەرەوە نارد، کراندا کی نیگخا ١ر س راق بع (

) جماوەری قاسم ٢دەڕوا؛ ( سۆڤیت تییھواشی بم وردەوردە برەو یك
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ی ئو نکراو ڕووخانی) "ب ئاکامی پشبینی٣ل ھموو کاتک کمتربوەتوە؛ (

ل بارەی سیاستی » کۆمر«درەنگ شتکی حتمیی." جارکی دیک  نزوو یا

ەتی دەرەوەی پرسی، بم دەشیزانی ک را"چاوەڕبک و ببین"ی ل وەز

. ئینجا داوای پداچوونوەی ب سیاستی کم لبردەستدا ھن 17بژارەی

 مریکاچۆن ئ ئمریکا دەرھق ب عراق کرد، تیشکی خستسر ئوەی ئاخۆ

ب باشترین شوە کاردانوەی بۆ ھر دەرفتکی گۆڕینی کتوپی دەستوە 

یانی ب ھۆیوە برەنگاری ئو ئاراست بۆسر ئو ڕگ وەھاھب، ھر

  ٨٠برەو سۆڤیت وەردەچرخ. ببتوە، ک عراق

  

ی پدانی ئاستی بان نیشانبوون بۆ کموکوڕی بایخئم دوو یاداشتا

یکا ب کاروباری عراق، ئمش ب توندی پچوانی ئو ئمرومتی حکو

 راق لردەمی ئایزنھاوەر بۆ عس ل ەی بوو، کوپچ رییچاود ڕەوش

داوای پداچوونوەی ب کلنی زانیاری » کۆمر«گۆڕیدا بوو. لوەش زیاتر، 

د. زەقی نوان کۆشکی سپی و وەزارەتی کاروباری دەرەوەشی کر

شی ئوەبوو ھۆبی کاروباری ڕۆژھتی نزیک، تازە دوو مانگ بوو تییکڕاس

ستکیان دەربارەی عراق ببوونوە، ک بشوەیکی ل پداچوونوەی سیا

خوازیاربوو » کۆمر«ئو الیننانی تایبت تیشکی خستبووە سر 

کۆتاییدا، ت ل ک ،یشتنگتی لمای کوە. شتیدابچنکچوونیپ 

ندییکان سرنجی کۆشکی سپی بوە ڕاکشا، بکو بایخی زیاتر بدات پیوە

وە لوردبوونراق. لع  

  

 ک«ی حوزەیرانیشدا، ٢٠لم بروبکاری وەزارەتی » ولیجبری جسکرت

نارد تیدا سرھکانی سیاستی عراق » بندی«ەرەوە یاداشتکی بۆ د

ی نارد، ک بوالیدا دەڕۆیشت ی تازەینوەھاوپچ لگڵ زنجیرەیک لکۆ

ڕوونیکردەوە، » وبکبر«گوای ڕەوشی عراق ئوەندەش بد نیی وەک دیارە. 

 "ب ئنقست وەک ئو نیارییی عراق ل برانبر ڕۆژئاوادا ھیتی، پدەچ

                                                           
  بژارە، ئترنایڤ 17
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ھڕەشیک لسر ڕۆژاوا دروستکراب، بوەی عراق برەبرە برەو بلۆکی 

نسۆڤیر گاودەنتی ھسستیکرد قاسم دەتوانی لوەشدا ھڵ ئگل ".

بوا، بئوەی کۆنتۆی وتکیشی  سیاستک تا لواری خرەند لگی

ر لوشدا گیشتبووە ، ھ»حشع«و بکوت دەست  تلدەست دەربچ

برەنجامک، ئو پاپستۆیی ناسیونالیستکان دژی قاسم ئوەندە بھزە، 

، گۆڕانگارییک بھنتدی، ک حکوومتکی بھزی ە دەکاای ئوب

 سیاستکی دەرەکی ھاوسنگتر. لبر ناسیونالیستی بتسرکار، بم ب

ی ئتو سیاسئ " ویستمریکا پوە ئزێ، تا بۆی بکرێ و ئبپار مانھ م

راق سرەڕای ئاستنگکانیش دەب پیوەندییکانی لگڵ حکوومتی ع

دانیکی ل » بروبک«کاتوە." سبارەت ب پرسیارکی پداچوونوە، اساییبئ

اوە و نخشی لناکاوی عراقی دوای قاسم ھاوپچکردبوو، سیاستی نۆژەنکر

  ٨١وەوە، ک سیاستک مایی ڕەزامندیی."باوەڕی خۆشی ڕوونکردبو

  

ساتکی  دا ١٩٦٢تکچوونی پیوەندی دیپلۆماتی لگڵ دەستپکی سای 

عراق بوو. لماوەی بر لو  - لیکجیاکرەوەی پیوەندییکانی ئمریکا

کاتوە، عراق ب ئاستم ل سیاستی دەرەکی ئیدارەی کندیدا وناکرابوو، 

مئ تبڕێ، شکستی ھرگوەش ھورەبوو. لکی گی داڕسانش مای

سرۆک بۆ نوەی دارکرددەستی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ل ئاگا

پسندکردنی باوزی کوت عراقی گیاندە ئاستی پیوەندی تکچوون لگڵ 

مریکا، ک بووە مایی تکشکانی پیوەندی نوان وەزارەتی کاروباری دەرەوە ئ

ۆشکی سپی، ک دیاربوو ھر لکاتی دەستبکاربوونی کندییوە پیدابوو. و ک

یکان کۆشکی سپی ناچارکرد یدپیوەنوونی سربارەی ئمش ئو تکچ

  ڕەوشی عراق بھند ھبگرێ.
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  تکانداننوە بۆ ل نجوو

ا وە تـ١٩٦٢ئو ماوەیی ھر ل تکچوونی پیوەندی دیپلۆماتی ل حوزەیرانی 

 عس لکودەتای ب یشتر دا ١٩٦٣ی شوباتگرانبب مریکا لتی ئبۆ سیاس ،

راق ماوەی گواستنکان، تا دەھات . دوابوە بووعیوەندییدوای داڕمانی پ

می قاسم ب ھۆی ھڕەش پیالنگی گرووپ زۆروزەوەندە بربوەکان ڕژ

نی پیوەندییکان ل شۆقتر بوو، تا ل کۆتایشدا ڕووخا. لوکاتدا داڕما

 تر بوو، ڕەچاودەکرا ھۆشداری بدرراسانکوە ھکانمریکییی ئڕوانگ

یش لو ماوەیدا، شڕە نباوەکی کورد لچاو سیاستی نی باس. شایاعراق

وە مایی بایخپدانی زیاتر. ھۆکارەکش دووان ئمریکا دەرھق ب عراق بو

دابوو، کوا کورد ئامرازکی بککن بۆ شت، ئران بیاری یکمینبوو. 

ش ە، ئمشۆقکردنی دۆخی عراق و سرقاکردنی سوپای عراقی پیو

ورەبوو بۆ خکی گیوەندی  دووەمیش. ھۆکاری ئیسرائیلتر پبل

ناحزانی نوان ئمریکا و عراقوە بوو، خریکبوو کاربدەست ئمریکییکان 

سووککردنی ڕژم بھندھدەگرت، ب ناردنی ڕکاری نیارانیان بۆ 

ل رەیک ق. ژماڕۆژنامنووس ڕۆژائاواییکانیشوە بۆ کوردستانی عرا

 »نیویۆرک تایمزی«ڕۆژنامنووس بورەکان ب ستوننووسی ڕۆژنامی 

سردانی کوردستانی کرد، ئیدی ل دەستی » دانا ئادەمز شمیت«یشوە ـ

یکسای کورد بیسترا، ساک تپڕی بوو ب یکموە ھواکانی جنگی 

ھوای  اد ١٩٦٢زی ئوەی ڕۆژئاوا ھر ھستیشی پبکا. ھرچندە ل پای

کورد گیشت سر الپڕە یکمکانی ڕۆژنامکان، ئیدارەی کندی ناچاربوو 

شۆڕشک بناسنی و سیاستکی ڕوونی لبارەوە ھب. لوەش پتر ئو 

ی دیکی سرباریان لوەدا ھبوو، ک ون کۆنک وتاران سوودک

نگاوەرکی وەی جکرا لبەوننوە، بوەی بارزانی ب کۆمۆنیست ونادە

ئازادی ب، لڕاستیدا ئو ڕگربوو لوەی کۆمۆنیست جوی عراق 

ان وەک کودەتایکی پیوەندیی ڕاپۆرتت. بۆ کوردیش ئم بگرتدەس

  گشتییکان بوو. 
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داڕمانی پیوەندییکان، زۆری نخایاند، دیپلۆمات بریتانییکان ب  دوای

مریکایان لی ئزخانوغدا بای بی ڕاگخشران" نفسئ ک لگروپ" اند، ک

ڕژمکی ناسیونالستی  ڕووخاندنی قاسمیان داڕشتووە و بنیازی دانانی

کی خنیابووندوای د ش برانفسم ئدانیان و دژەکۆمۆنیستین. ئرا بۆ دانپ

کردنوەی ھی دابینکردنی چک و تفاقی سربازییان دەگڕان، ک ھموو 

لگڵ سۆڤیتییکان ببن. وای ئمش ئوان تاک گرووپ  کانیانەندییپیو

 زخانوبوون؛ ئاخر بادژی ن و لربی بر پیالنگسی لڕاپۆرتی دیک

 کپیالن رزکردەوە، کم بوە بوو: (ڕژمانن ئالیو ) ١لرۆک ھۆزئیسان 

سوپا رانی ، ئفس، سیاسییکانی ڕژمی کۆنبوون ھاشمییکان یالینگر

وانراقئی عیوەندی توندوتۆڵ پگرە ٢ئوردندا بوون؛ ( - ی لفسئ (

) ٣وەندی نزیکی قاسم لگڵ سۆڤیت دەترسان؛ (یپلباکان، ئوانی ل پ

ان تا ڕژەکۆمۆنیست ئوانی ب دوای ڕووخانی قاسمدا دەگگرووپکانی د

لبر ئوە مایی  ٨٢وە.ربدەنئاوا گپیوەندی دۆستان لگڵ بریتانیا و ڕۆژ

سرسوڕمان نبوو، گرووپک ل ئفسرە عراقییکان ل دژی قاسم 

ئای ، سرچاوەکانی سی دا ١٩٦٢لپیالنگاندا بن. ئینجا ل ناوەڕاستی تموزی 

دا، ک گرووپک بۆ ڕۆژی پاشتر نخشی  ئی لنو حیزبی بعسدا ڕاپۆرتیان

   ٨٣وا ساتدا ھوەشنرایوە.ی ل دە، کچبۆ کودەتایک کشاو

  

جگری برپرسی ئرککانی ئمریکا ل بغدا » ڕۆجر داڤیس«پاش س ڕۆژ، 

 ر رۆگار ئاللن«چاوی بک» سوت تا دۆخریتانیا کزی بودا باگی ل

 ر بۆ نموونبکا. ھر ڕۆگار ئاللن«تاوتور وردەکاری » سسردەی لپ

دایوە، ئوەشی ڕاگیاند، ک ھوەکی بعس ەشنراا ھوتایبت ب کودەت

ئفسرانی دژەقاسم پالنیان وابوو، قاسم ل گشتکی ئم دوایی بۆ کربال 

ئاسمانوە بگرن؛ بم بۆ  لناوبرن و بغداش ل ڕی ھزی زریپۆش و

 بدبختی ڕووننکرایوە ئاخۆ بۆچی نخشک ھوەشنرایوە. دەردەدی

ئوەبوو، ک دۆخک ھاندەر نیی و شتی زۆر کمیش ھی، ک  »ڕۆگارسر «

بتوانن بیکن تا پارزگاری ل پیوەندیی "ڕاستڕیکان" ئمریکا یان بریتانیا 

دنیانبوو و گوتی، ک ھویداوە "توانستی ھاوبش  »داڤیس ڕۆجر«بکن. 
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ب و فشارانر ئرانبب کو لوە بتبدۆزکاربھوە."  نرێ کتدژمان بوون

دنوەی ئو ھر لسر ئم سرھدا، ئو پشنیازی کرد، بکو ھانی بوکر

 باکوور" ڕاپۆرت ھواییانی "پالماری تیرۆرستان دژی گوندە کوردییکان ل

نکو "ونرێ بکاربھر بژربکی ژویش دەرەوە زیاتر ب ی قاسم ل

ەھا بتپشوە ک بایکۆتی نوتی عراق بکرێ. بم وتکی و دەرف بشونرێ

گوتی، شتکی سوودبخش دەب ھردووالیان بدوای ئو » ئاللن«جۆرە 

رچاوانیاندس نوە فشار بخھۆیکو بن بڕم وەک ا بگر قاسم. بس

 ک ستیان وایندەن ھل دەستان لویش کارببوو، ئھ شک کو گوتی یئ

بۆ قاسم ل عراقدا نیی، بم ھودەدا بیرۆکی خۆی بۆ  ەوەیکچ جگرھی

 ٨٤ن دیارکراوەکانی وەزارەتی دەرەوە" بفرۆشتوە.البردنی قاسمیان ب "باز

کردەنیازەکی واشنتن و لندەن بردەست  وای ئوەی ھشتا وردەکاری

رسی برپ» نیویۆرک تایمز«نبوو، ڕاستییکی ئوەبوو، ک ڕۆژنامی 

ب دەرەنگانکی مانگی » دانا ئاددەمز شمیت«سیینگی خۆی ل بیروت نو

پدەچوو ناردنکی کارکی  ناردبووە کوردستانی عراق، ک ب ئاستم تمموز

.ب وتانکڕ  

 

 غدا ل٢١لب مریکا لی ئزخانومموزدا، بای ت ژیکی دوورودروەیكدان

اک ل شڕ و بیکدادان، یکی سوای نزلسر شڕی کورد نووسی. د

 لو بوایدا بوو، ک ھر بڕاستی شۆڕشک جموجۆکی باوزخان

نک نتوایتیی، "دوورە لھر ھژموونکی بگان." ئمش گرنگ بوو، چو

تمی ئو بیرۆکی ڕەواندەوە گوای، باوزخانک پیوابوو دوایین مبستی 

بخۆیی کوردستان"، ھرچندە واپدەچوو "شتی رو س بارزانی "یکخستن

 کزخانوبا وەی ڕوون و ئاشکرا کرد، کئ کڕاپۆرت ".متر بوە کزۆر ل

سا، وای قاسم وپح کم بۆ شۆڕشمی ڕژوە م" بھ ناکرد، ک

پلقاژەیتی و ھمیش حیران ماوە." تاک ھیوای ئو ئوەبوو بکو ل ڕی 

سیاس و سوتماکتی ب نی کورد دەربھبن پڕە لزستاندا ب کردنی زەوی، ل

لیکنزیکبوونوەی شا و بارزانی، دیاربوو ئم  سرکوتیان بکا، بم لبر

  ٨٥شت ڕووی ندا.
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ب » علمئسدول «ی ئران سروەزیردا، تمموزری ل ئاخروئۆخ

ی دیک شا ب جارک ی گوت،ی باوزی ئمریکی ل ئران»یولیوس ھۆلمز«

  ب:» ھۆلمز«نبر کورداندا چۆتوە. بگورەی سیاستکی خۆی لبرا

  

»لعدانی » متی دەستوەرنستا سیاسران تا ئئ گوتی، ک

ر پگر، مبویستی بۆ گرتووەتنگاوی پھ ویستیکردب

عراق گرتبتبر، ئویش ب  - پاراستنی سنووری ئران

و کاتی ازی ل ھاوینی ڕابردوو، لی سربدێ ھزناردنی ھن

ئگری ئوە ھبوو ھندێ ل باکانی بارزانی دزەیان 

  ٨٦کردبت نو سنووری ئرانوە.

 

ل شا چۆتپش و بدوای یارمتی  ئو گوتی ل کۆم بۆندا بارزانی خۆی

ردا بنبراگڕاوە ل دژی عراق و بنی قوڕسیشی داوە، بوەی ل چاک و 

کوردستانی عراق ب ئرانوە بلکن. لکاتکدا شا ئم داوایی بارزانی 

ڕەتکردەوە، ھندێ ل توخم سربازییکانی ئرانی بوایان وەھا بوو، دەکرێ 

رد ببت ئامرازکی بردەست بۆ بنکۆکردنی قاسم، ئو قاسمی یارمتیدانی کو

ئم بگوبندەش ل  ت ب.ی سۆڤیوایان دەبینی، ک بووکیکی دەست

ی باشتر دەماری شای دا، ک ئویش ئوەی بھندھگرت ک "پگی ئرن

  ٨٧دەرھق ب کوردی عراق بگرنبر."

  

مایی زەنگی ھۆشیاری ل الی بووە » علم«ئو ئاشنایتییی 

ی سیاستداڕژەرانی ئمریکا و بووە مایی وروژاندنی کۆم کۆبوونوە

تاران ژکاری ڕاو ندەن. لرە و لنکتاران، ئ کانیان لزخانوڵ باگل

مریکییئ ر دیپلۆماتسیان لوان مشتومبوون، ئ وەیو بادانکان دژی ئ

ئ ویستپ وە کرد، کر کورد ئرانببران" لتی ڕۆشنی ئمریکا ھانی "سیاس

ان "تواو گونجاوە" ی تارنیازەکبدا. کاربدەستانیش ل بغدا ھستیانکرد پش

 وە کۆکن، کڵ ئگوان لوەی ئی و ڕامانی خۆشیان بۆ زیادکرد، بشک
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".ر نابچارەس ربازییانوازی سش نیا بنگاندنی  ٨٨کورد "تسھ ل

دەنگوەچوونیشدا دیپلۆماتکانی ئمریکی ل تورکیا و ئراندا، وەزارەتی ب

ھاون بوو کاروباری دەرەوە کورتھ نمایی لدا و ڕو دووانوان ئن ئاوازی ل

سر سیاستکیان سبارەت ب ب باوزخانکانی خۆی دا و داوایلکردن ل

 ژیش لگڵ بریتانییکاندا،ی ئاب و ل ڕاو١٤ل  ٨٩کشی کورد ھاوڕکتر بن.

ستی برپرسانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانی ئاماژەیان بوەدا، ئوان سیا

ن ل رندانیان" لبرانبر کورددا گرتۆتبر و بردەوامیشدەستوە"

ئمش نیشانی ئوە  ٩٠ڕەتکردنوەی ھر داوایک بۆ کۆمک و پشتگیری.

ھاوپیمانانی ئمریکا ھبوو، ک دەب  بوو، ک ب گشتی کۆدەنگییک لنو

  ئران ل یارمتیدانی کورد دووربکوتوە.

  

مانگی ئابدا، باوزخانی ئمریکا ل بغدا بوەی رەتای ل س لو نوەدا و

زانی، ک قاسم بانگی ئنجوومنی برگری خۆی کردووە، بکو نخشی 

بشکی زۆریشی ل  ھرشکی سرەکی بۆسر کورد دابژن، ھروەھا

ی ١٧ک ل ھرشکاتکیش  ٩١(فیلق)ی یک" بۆ باکوور گواستوە. لشکری

نی دەستپشخربوو ل تکوپکدان و بئامانجگرتنی بارزاکرد، دەستیپئابدا 

و  رخانی گرنگ و چارەنووسسازانی عراق، وەک خاپوورکردنژ

ئمش بشکی سرەکی  ٩٢وستگ و لوولکانی نوت و گاز. بتاکردنوەی

ن کپسندنی شڕوبیکدادان بوو، ک کاربدەستانی ئمریکا ل بغدا بوایا

گڕانوەی وەھا ک "ھورکی ڕەشی بوو شۆڕشک گیشتۆت خاکی ن وەھا

نی خک و وخۆگری بۆ سر سری قاسموە پوەی." بمرادبو ل باھۆز

" ڕانازەکانژەنو "ی، تا دەھات لبتوانایی ئروەھا بقاسم زیاتر دەبوو، ھ 

رز و ئو چی بل مووبۆ لناوبردن و تکشکاندنی کورد بووە مایی پرسیار 

ماف و زدەماف زۆر و قبو خانوو و کۆشک کشخانی ئفسرە و 

ب گورەی  ٩٣ن و کینی ئو ھموو چکو تفاق جنگییی ڕووسی.ژەنڕاکا

ی سی ئای ئی، ھر لو خادا بوو ک دەزگاربدەستانی قسی یکک ل ک

رککی سنووردار سوەیش ی "بوتوو بسی ئای ئوو" ک  ت "بناعق"
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ڕوخاندندنی ڕژم کس دەستۆیشتووە عراقییکان بن، ئگری پرسی 

   ٩٤بھندھبگرن."

  

 ودەلب ی نیویۆرک تایمز دەستی بیلوولیشدا ڕۆژناموەی ی ئکردن

کرد، ئو زنجیرە وتارەی پاداشتی » دانا ئادەمز شمیت«وتارکی س بشی 

بارزانییان بشوەیک نخشاندبوو ک  ونی ارەکانلسر وەرگرت. وت

پشتیوانی ئمریکیدا دەگڕێ تا  جنگاوەرکی ئازادیخوازە و بئومدان بدوای

 زەییانبکی توندی بڕدەست شی خۆی لکلوەھا دیارە گ زێ، کبپار

وەھات  یکتیی سۆڤیت پشتی دیکتاتۆرکی میلیتاری دەگرێ. ب ئاستم شتی

خریکی » شمیت«یوە، ک وتارەکان ب شوەیکی بابتیان نووسرابن. دەبینی

" بەونتوە، مشتومی مالی سوور"ئوەبوو، ئو نازناوەی بارزانی ھیبوو 

ارزانی کۆمۆنیست نیی، بکو ناسیونالیستکی ئو لسر ئوە بوو، ک ب

وەک قیکی ، ک" زرنکوردە، ب دوای ئوەدا دەگڕێ، عراقکی وەھا دابم

ڕۆژھ ل یمانی ڕۆژئاوابرە قایمی ھاوپتی ناوەڕاسھ تدا." بارزانی ب

ی گوتبوو، "ئم بۆ [وت یکگرتووەکان] بسوود دەبین. خۆ ئگر »شمیت«

زبی شیوعی خزمتی برژەوەندییکانی یکتیی سۆڤیت بکا، ئوا ئمش حی

ەکین." ئو ئیدارەی کندی ب یکا] دی ئمرخزمتی [وت یکگرتووەکان

یی ئمریکا، ئوا ھیچ بباک ختابارکرد و ھۆشداری ئوەیدا، بب دەستگیرۆ

ڤیتییکان تا ی بادانوە نب بۆ سۆەی لدەستدا نامنتوە غیردژارب

 ترکرد، دەکرێ ببسی لروەک بارزانی مشتومزێ. کورد ھی بپارکلگ

یماننھاوپ یری اکرێ لک کبگیرێ. "سھنگی سارددا دەستی لی جرمگ 

ئگری ھر  یوەرەیشونگی ستراتیژی ئم لڕووی کم

ژھتی برەوپشوەچونكی یكتیی سۆڤیت ل ڕی قوقازەوە بۆ ڕۆ

ناوەڕاستدا بک و ئوەت لبیر ب، ک ئم چ ب شڕی پارتیزانی ب یان 

ڕی ڕرەیی خراوی بکشتی ئڕۆژھ ربازین لباشترین س ،اسایی ب

وردەکاری سرنجاکشی ل » شمیت«لگڵ ئوەشدا  ٩٥ناوەڕاستدا."

 نوان وتارەکانی دەرھنابوون. ل کۆبوونوەیکی متمانداری نھنی ل

کاربدەستانی ئمریکا ل بیروتدا، ئو ئاماژەی بوەدا، ک کاربدەستانی 



140 
 

 س ت لداسۆڤیکوچ بۆنتی چەوموەی قردەم بب یان خستۆتۆ

بکا و بیپڕنتوە ئودیو سنوووری خاکی عراق، "ب شوەیک فرەوانخۆی 

گوتی، ک » شمیت«ھاوتخوب ب لگڵ کۆمارەکانی یکتیی سۆڤیتدا." 

بارزانی تا ئستا ئو داوایانی ڕەتکردوونتوە، بم لوانی لگڵ 

  ٩٦شک میلی بگۆڕێ.ری ڕەوی زیاتتکچوون

 

دخۆش نبوو، ھر زووش » شمیت«ئیدارەی کندی ب وتارەکانی 

ھنگاویھنا و خۆی ل کورد ب دوورگرت. ئم وتارانی بشوەیکی 

راو لنو ڕای گشتی ئمریکییکان کارکی وەھای کرد، میلیان بھندھگی

کندی بنن ب وردی دارەی سر ئیبالی کورددا بشکتوە و فشاریش بۆ

 م دۆزە دیاربکا. لڕ ئمستی خۆی لویلوولدا، وەزا١١ھرەتی ی ئ

کاروباری دەرەوە جنگی کوردی ب "پرسکی ناوەخۆ" دانابوو، ک پویست 

ب شوەیکی ناوەخۆییان چارەسربکرێ؛ "ھرچۆنک ب" پشتگیری  بوو

اشتیانی بۆ یکی ئرەسریکوردانی نکرد و ھیواشی خواست چا

لم خا ب دواوە ئم سیاستی ئمریکا بوو دەرھق ب  ٩٧بدۆزرتوە.

، »داڤیس«شۆڕش. لگڵ ئوەشدا، خۆ ئگر وتارەکان بشک بن ل خشتی 

ئنجامی پچوانی لبکوتوە. ڕژمی قاسمیش وەھا دەستی ب پدەچوو 

ئمریكا بن بۆ کورد و  شتگیریک"ی پوتارەکانوە گرت وەک ئوەی "بگی

 ئیدی بووە بنشتخۆشی بن ددانی قاسم بۆ زنجیرەیک ل وتاری

ی ئیلوولدا، قاسم ھۆشداریدا ٣٠ھر بۆ نموون، ل  ٩٨لبلبانانی بجۆش.

ەی "چاالکی تاوانبارانی" ئمریکا خکی عراقی دابشکردووە. بۆ بو

داوای ل  ئمریکا ل بغدا زخانیباو ڕووبڕووبوونوەی ئو گوتانش،

ھوستی خۆی سبارەت ب شۆڕشکدا  وەزارەت کرد ب سیاست و

بچتوە، بم ھیچ نیشانیک ل ئمریکا دەرنکوت، ک ھیچ کردەیکی 

  ٩٩بکوتوە.ل

  

 یلوولی بیستلغدا ئب مریکا لی ئزخانوبا کی کورد خۆی لرندا، نو

 یکی گرموگوڕی بۆ پشتیوانیکرد ل دژی قاسمو داواردەوە نزیکک



141 
 

خستبردەم ئمریکا. ل کاتکدا ئمریکا ب ڕزەوە ئم داوایی ڕەتکردەوە، 

ی سبارەت ب پیوەندییکانی کورد کی زۆر بھندھگیراوییگفتوگۆک زانیار

،ر بۆ نموونڕوو. ھی خستکانی دیکمییرھ بینییل ڕۆگو ک لئوردان 

دا، ک بارزانی پیوەندییکی "گرموگوڕ و دۆستانی" لگڵ  ڕاپۆرتی ئوەیان

شادا ھی، ئو شایی ڕگی داوە ئازادان کا و کلوپلکان ل سنوور 

مانگانیکی کمیش ل سۆڤیت ب بی ھزار دیناری عراقی  دەرباز بب؛

پیوەندی ڕکوپکیشی ەگرێ؛ ) وەرد١٩٦٢دۆالری ئمریکی ل  ٢٨٠٠(نزیکی 

ین." لگڵ میسرییکان پاراستووە، ئوانی "دۆستن بم سوودبخش ن

وەرگرتن ل کوتییکان، بھمان شوەی میسرییکان  ھووتقال بۆ کۆمک

ائیلییکان میلی خۆیان بۆ یارمتیدان شوە، ئیسرببر مایوە. ب پچوان

ائیل ب ریکردەوە، چونک ترسا نبادا "ئیسفا ڕەت مستنیشان دا، بم مال

 تو ونل وەکئاشکرابکا و ئیدی بزووتن زانیارییان [وئ] ستبم

د لگڵ بوبوونوەی عرەبییکاندا زیانی پبگا." کاتک داوانامی کور

، ک بارزانی ب مبستی نبوو، ئاماژەبوو کاتھاو» شمیت«وتارەکانی 

کی دەستی ب ھمتکی نوەدەوتی بۆ دۆزەتگیری انی پشبدیھن

   ١٠٠دیپلۆماتیان کردووە.

  

دا ڕەوشی شڕەک بۆ ڕژمی قاسم زۆر خراپ تشرینی یکمل ماوەی مانگی 

خوارد و ئویش مدەنیی بدیفاعکانی کوردی کردە بوو، زەبری کوشندەی 

دامزراوە ری پالمادا، کورد تشرینی یکمی ١٠/١١ئامانج. ل شوی 

نوتییکانیان دا، چندین کسیان کوشت و چندیشیان بدیلگرتن و ل کۆتایی 

شدا ھکو رمانگ وگپا راق، بوتی عر کۆمپانیای نیان کردە سکی دیکش

نوتکان، ئوانی برەو بغدا دەڕۆیشتن. بمرادان و ل تۆشدا بغدا ییربۆ

ڕشت. ھر بۆ نموون، ل ناوەڕاستی  ییکانمدەن ڕقی خۆی بسر کوردە

دا، کاربدەست ئمریکییکان ل بغدا ڕاپۆرتیان بۆ ھات، ک ژن تشرینی دووەم

 ھروەھا ب بردەوامی ٠١١و مندای کورد وەک قغانی مرۆیی بکارھنراون،

دھاتی کوردی ھم بۆمباباران ھم تانیش کراون و ڕژم "ب ئنقست 

ل کوردستان گرتووەتوە، بکو ل ڕی برسیکردنوە  پۆشاکیراک و خۆ
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کی وای  ١٠٢مۆیان بکا.دەستکار م کاولکارییکشکاندنی کورد، ئبری تم لب

ئمش وای ل باوزخانک کرد بگات ئو  تربن،گرتووکرد ل دژی ڕژم یک

تگیری کان پشانشینئنجام، ک "نزیکی ھموو کوردە شارنشینکان وەک چی

   ١٠٣شۆڕشک دەکن."

  

ا وای ل ئمریکا کرد، شتک وەک قۆچی دبتوانایی ڕژم ل بزاندنی کورد

ی سبارەت ب قوربانی کش و ئاریشکانی بکاربھن، بم ئیدارەی کند

 ک قاسم لکات ،ر بۆ نموونشببوو. ھداب کشوەچوونی کدەنگ تی بچۆنی

 ١٠٤دا ئمریکای ب دەستلپشتدانی کورد تۆمتبارکرد،وەمدو ینیتشری ٢١

وەزارەتی دەرەوە ڕنمایی دای باوزخانکی خۆی و دەستی ئوەشی پدا 

بدا ب شوەیکی تایبت لگڵ قاسم ش نامیک بۆ ڕژم بنرێ و ھویسکا

ا ھر دشڵ ئولگ ١٠٥دابنیشن تا تمی ئو بندوباوە گوتراوە بەوننوە.

دوای دوو ڕۆژ وەزارەت ل ڕنماییکی پاشگزبووەوە، پاشگزبوونوەکشی 

بوە لکدایوە، لوانی ئم بدەموەچوون ببت مایی سلماندنی 

ی قاسم، بکرشوت.ھنگاوەش زۆر درەنگ کو ھڕۆی « ١٠٦م خۆ ئ

یدارکی شتر دغدا، پھسوڕنری نوی کاروباری ئمریکا ل ب» ملبۆترن

دەرەوی عراقی ڕکخستبوو، تیدا  وەزیری کاروباری» جواد«لگڵ بڕز 

کانوونی وەزیر کۆکبوو لسر ئوەی دیدارکی لگڵ قاسم بۆ سرەتای 

ئمش بۆ ئوە سریکشا، ک وەزارەتی دەرەوە ڕنمایی ڕکبخا،  یکم

وپاتبکاتوە، پشی اسم دوۆ بۆ قسیاستی خۆتھنقورتان ل کاروباری ناوخ

بووە" و  ب ک ئمریکا سبارەت بو ھوست نیارانی قاسم "ھدمگرتی

مریکاوە ئاگاداریشی بکاتوە لو زانیاریی ھواگرییانی دەربارەی نیاریی ئ

ئوەشی دەویست، ک خواستی ئمریکای بۆ » ملبۆربن«ھبستراون. 

ە، ھرچندە لسر کشی کوت بکاتودووپاتپیوەندی دۆستانی بۆ 

  بم ئم کۆبوونوەیش ھر نکرا. ١٠٧جیاوازیشن.

  

کورد زنجیرە گورزکی گورچکبی سرەواندە ڕژم و  دا ١٩٦٢ب کۆتاییھاتنی 

 ١٠٨پاکی ب براورد ب جارانی پشوو، گیاندە خای ھرە نزم.ورەی سو



143 
 

بۆ کاروباری جنگ و قاسم  چووکیپدەچوو ئو بازن بڕوبریی ب

ی لکوتبتوە. ھر بۆ فرەوانوانبوونی ب فرماندەکانی ناڕەزایتییکی برب

ە محکمی نموون، فرماندەکانی میدان دەستیان کراوە نبوو، ئو سانسۆر

م حاشایی دەکرد لسر تقمنی سربازەکانوە ھبوو لگڵ ئوەی بردەوا

دا ھب، بمش جنگاوەرانی ل پاداشتی شڕ ب دوور لگۆڕلوەی جنگ 

 ١٠٩بوون، ھمان کاریگری خۆیان لسر ڕەوشی شڕو پکدادان ھبوو.

گرووپ شتکی حتمیش بوو ئم ڕەوش زەمینخۆشکر ب بۆ 

کودەتاچییکان، ھروەک حیزبی بعس، دۆخک ب دەرفت بزانن و تا دەھات 

ن فسپشتگیرییان لرە پلو ئ.دارەکانی سوپا بۆ خۆیان زیاددەکرد  

  

ب نھنی حیزبی بعس و کورد گیشتن  دا ١٩٦٣لو نوەشدا، ل سرەتای 

م بکن. بعس ڕککوتنک ک ب یکوە کار بۆ ڕووخاندنی ڕژمی قاس

دەیزانی ئگر بیوێ دەست بگرت دەست، ئوا پویستی ب پشتگیری سوپا 

ن و ھر کوردیش بوو بتنیا ھپب جنگک کۆتایی راقبووپاش مدەب، سو

ن. لھمان کاتیشدا، بارزانی و گلکی ھەی سوپا بدیبوپیدەکرا ئو ئارەزو

انی بھاردا زەویوزاریان دابچننوە، ک قاسم پویستیان بوە ھبوو ل مانگک

کی زۆری وشکانی سوتماککردنی زەوی، بکتیکت م بوو. ئرانکردب

کانوونی لیکنزیکبوونوەی برژەوەندییکان کارکی وەھای کرد ل سرەتای 

دا بنھنی گفتوگۆبکن، حیزبی بعسیش ل تۆی ھاوکاری کورد بۆ دووەمی

م، قایلبوو بوەی سازش لسر پلیکی برفراونی ئۆتۆنۆمی ڕووخاندنی قاس

کورد و ب دابزینی ورەی  ینکردن)(بالی ب الشڕکردن ١١٠بۆ کورد بکا.

  سوپاش بۆ ئوپڕی نزمی خۆی، میدانک خای بوو بۆ کودەتای بعس.

 غدا لب مریکا لی ئزخانوقا٢٢با ک ،نجامو ئئ یشتردا گسم ی ینای

 واف لوەی شڕانگو ھی ١٩٥٩"لالوازیی م خائ یشتۆتگرگیز نھ ،

کوتووە." ناڕەزایتی ناوەخۆ بوبۆتوە و ان تیکرتکک ئمۆ ل ھموو 

 ب [توانن] یوانل [راقیشع] کداریسوپای چ کی وەھا کخا یشتۆتگ"

." لبر ھوستی قاسمیش ل شویکی کارا بتپشوە و [قاسم] ڕزگاربکا

ای ێ ل خئمریکا، باوزخانک ھستیکرد ک "ڕژمکی بدواداھاتوو... دەکر
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شنیگای برژەوەندییکانی ئمریکا و ڕۆژئاواوە باشترب." دیسان گۆ

خۆی ل ئیدارەی کندی کردەوە، بوەی وەمی وتارە  باوزخانک گلیی

مریکاییدژەئ بانیبلل مریکا لی ئدەنگییو بوە: "ئداوەتکانی قاسمی ن

ۆی لسر نمایشی انی خنری برانبر پالمارەکانی قاسم، ئستا باندۆری

وە ئمریکا لرە و ل ناوچی عرەب نیشان دەدا." پوختی ئنجامک بو

"بئومدکردن لبری ئوەی ببت مایی ھیواپیداکردن بۆ زۆرینی 

ان ئوانی ل قاسم بزارببوون، بم ب شوەیکی تاککسیان عراقییک

، ئمش ھمووی لبر ھیوانت و ب[ھستیانکرد] ھیچیان لدەست نای

ی ئاسایش بوو، ک وتیان کۆنتۆکردبوو." دەزگباسکئستووریی ھزی 

پشنیازی کرد، کۆشکی سپی » ملبۆرن«ئوسا ھر ل ژر ئم ڕۆشناییدا، 

ماسی و زمانکی نوێ لگڵ ڕژمی قاسم بکاربن" و پلۆ"شوازکی دی

ی گشتی بکاربن، ک ئاماژە ب بۆ ڕا وڕەوان"ئاماژەیکی لبلبانی ڕاست

وشی ئاستنگکی نوەخۆی و ڕاستیی بیروباوەڕی خۆی بدا، بوەی قاسم تو

 شنیازکرد، کوەشی پروەھا ئوە." ھکراوەکان بووەتواشچ ب دوانانم لئ

پخشبکرن، "بۆئوەی سنووری سانسۆرە جۆجی  فرەوانشوەیکی بر

ھرچندە بۆ جارکی دیکش، واشنتن ئو پیامی  ١١١بێ."سپنراوەک ب

ی پشتگوخست، وای لکرد بدەستومستی خۆی بم کارە ھبست »ملبۆرن«

ەزیری کاروباری ی و»جواد«می خۆی دای دەست او ڕاستوخۆ سکان

» ملبۆرن«دا ھوای کردەکی کانوونی دووەمی ١٩کاتکیش ل  ١١٢دەرەوە.

» بندی«ای دەستی اری دەرەوە، یکسر گینرکاروب زارەتیگیشت وە

   ١١٣ئویش سرۆک کندی لئاگادارکردەوە.

  

، یکمیانلبر دوو ھۆ سرنجاکش بوو. » ملبۆرن«دەستپشخرییکی 

اننمای بئومدیکی زۆری باوزخانبوو بوەی واشنتن سبارەت ب نیش

، ل دوای تكچوونی یشیانوەمینودعراق چند دڕدۆنگ. ھۆکاری 

بۆ یکمین جار بوو بابتک دەربارەی  دا ١٩٦٢پیوەندییکان ل حوزەیرانی 

واھ وەش، کڵ ئگم لدی. بنزی کر مس راق بگاتعیش کگ ت

 تی لترین ئاستی حکوومردەم بابووبشیننچی ھیچی لمریکا، کئ .
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بارەت ب کمترخمی ئم پرس ن سدیسا، داشوباتی ٢ل » ملبۆرن«

سکای خۆی گیاندەوە وەزارەتی دەرەوە، ئاماژەی بوە دا، ک دووبارە قاسم 

قیوەتوە... ئو ڕەخنی ل ئمریکا گرتووەتوە. "دیسان قاسم ب ڕووماندا ت

ئنجام سیاسی و ڕنماییانی لکدانوەکانی پشتر دەسلمنتوە" ک پشتر 

وە"،کدراوەلو "ب تمریکا، ئر ئس تزی قاسم دادەبو کاتم لب "دەنگیی

 کوەش خراپتر شتل .کی خوازراو" نییگرەوەیی واشنتن "جرمییف

 " راسانتر ببوو. بۆ نموونکی ھزیخۆپار" ریتانی بکی بدەستکارب

وە ھرێ ئمریکا پرسی، "ئدەنگی ئباری بس "رگیز حئاساییانو اشا ل

 ش وای لمن؟" ئناک لبۆرن«شتانم « ک ،نجامو ئئ کرد بگات

ۆت خاک، ک بشوەیکی سادە بردەوامبوون لسر "ڕەوشک گیشت

نییان و ورانبوونی برژەوەندیی ھرمی و بدەنگی لگڵ شکۆی نیشتما

   ١١٤خۆجیکان نایتوە."

  

ی پنجیشانی ئیدارە. ل ی سرنجاکوە جگبو» رنملبۆ«دوایین داوانامی 

ی وەزیر برووسکیکی بۆ بغدا لدا تا ئاگاداریانبکاتوە، »ڕوسک«دا، شوبات

وەی ئاخۆ چۆن خزمتی ک وەزارەت "ب وریاییوە خریکی بھندھگرتنی ئ

ھاوسنگی برژەوەندییکانی ئمریکا دەکرێ بتایبتی ل ڕی بالوەنان و 

وەدوورکر  وتنرانببوەی گشتی لڕووبوونتی ڕووبسیاس ل

کنا دیپلۆمات ئاساییکان کاری خۆیان  داڕسانکانی قاسم، لکاتکدا ل ڕی

ئم خواستی ئیدارەی کندی، بوەی بکن." لکدانوەی ئاوەزمندان بۆ 

و ئی ل ھبوونی خۆی ل عراق بپارزێ، لبر ئوە بوو چونک سی ئای

 ١١٥دا سرقای "ئۆپراسیۆنکی ناوازەی کۆکردنوەی زانیارییکان بوو."کات

 ل ی کو یاداشترەی ئگوندی«دا بۆ شوباتی ٧براق» بردرا، عببووە  ن

 پنت ک لکرە سوود"یبھ وەی زانیاریکۆکردن بارەت بکان سخش

یان ل ناوچ یڤیتازی سۆتکنیکی لسر چک و تفاقی سربازییان و شو

نینامیکی ییشدا وەزارەتی کاروباری دەرەوە تبیشوباتی ٥ل  ١١٦بالینکاندا."

اق ئو توندی ڕەوانی باوزخانی عراق ل واشنتن کرد، داوایکرد دەب عر

دیاربوو ک قاسم ل  ١١٧ئمریکا بسلمن. ب گوتانی خۆی دەرھق
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امک "ھڕەشیکی نوە ک سرنجکدایوای ل ایوە،ننامک ئاگادارکریتبی

،مریکایی ئ"ربازییانس ١١٨س تی گوایری سیاسنلمس کرنجنام

ۆڕکی گشتی وگارەتی کاروباری دەرەوە بوو بوەی "ب دوای ھیچ ئاوەز

لبر ئو کاردانوە زدەڕۆیی، وەزارەت  ١١٩لگڵ قاسمدا نگڕن."

ترکردووە، فرەواندن ڕووبری مانۆرەکیان بروتوکرۆرە تاھستیکرد، ئم ج

شیان تکندا. بم بۆ بدبختی، ـی ل کاتکدا ئۆپراسیۆنکانی سی ئای ئی

وو. ئاخر بۆ ڕۆژی پاشتر، ل ڕی سرلبری مقۆمقۆی وتووژەک ببایخ ب

ش ۆ ھمیکودەتایکی خوناوییدا بعسییکان دەستیان گرتدەست، ئیدی ب

  ی شۆڕشی عراقییان گۆڕی.ڕوو

  

  

  ئنجام

ھوەشاندنوەی کۆمیتی تایبت ب عراق ل سرەتای ئیدارەی کندییوە 

ھبوو،  دا ١٩٦٠ل ھیکی ڕوون و ئاشکرا بوو. وای ئو سقامگییرەیی

وات ل یکمین سای فرمانەوایتیی کندیدا، کچی عراق ب ژمارەیک 

پڕی، ھر ھمووشیان ڕەوایتی دەدای بدواداچوون و ت داگتانسخ

چاودریکردن. مشتوم سبارەت ھوەشاندنوەی کۆمیتی تایبت ب عراق 

 ل کریھ وەی ڕوونوئاشکرا کرد، کدەئی و وەزارەتی زگی سی ئای ئ

 ویست بران بوون و دەیانراق نیگع بارەت بکاروباری دەرەوە س

نیا ی چاودردەوامبت ر بکانی بکرێ. خۆی ھشھاتری پختانگت سی کو

 کو  دا ١٩٦١لب ،نران بکا و بیوروژوەندە کۆشکی سپی نیگدەبوو بایی ئ

ی تایبوەی کۆمیتمان ب گڵ ڕگوە. لراق بدا و نۆژەنیبکاتع ت ب

ی سختانگمبر ئوەشدا ئو کاردانوە ئاستنزمییی ئیدارەی کندی ل ھ

کوتدا، ڕەنگدانوەی باوەڕەکی بوو بوەی عراق و کنداو کشی بریتانیان 

و تیشکۆی ئمریکاش ھر لسر لخۆگرتنی ھووستکانی بزووتنوە 
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کی یکشییکپ ت بوو لوروپاتیی سۆڤیمریکای ئتی ئاسیا و ئڕۆژھ ،

  التین.

  

دیسان ڕەنگدانوەیکی  دا ١٩٦١لولی برپابوونی شڕی کوردیش ل ئی

کاتبوو. ل می کواقیعییانکردنی ڕژمریکا بۆ بنکۆئ بوو گوایدا ئاماژە ھ

،یکیان نیش ١٢٠قاسم ھاندەری شۆڕشکوانچکان پگچی باندا. ک

وو کمایتی اقارەدابوو کوا سۆڤیت ھیوای واببو ئ» شلپین«یاداشتکی 

یمانکانی لسر تنگژەی ئمریکا و ھاوپ سرنجیبردنی کورد ب بالڕدا

برلین بکاربھن بوەی ھڕەشکردن لسر ھاوپیمان ھریمییکان ھر 

ییکی گورەی کوردیان یک ل ئران و تورکیا، ک ھردووکیان کمایت

 ل .وداینوتیشدالر داککی بوەیش ب کن  فرەوانماکی شۆڕشالیل

کی بنخڕەتی خۆجوە بۆ شکسیڕایوەش دەگتی وە بوو، ئ

قاسم و تکتیکی ڕساکی ل  (إصالح الزراعي) چاکسازییکانی زەویوزاری

ش مریکا ل ھفتکانی پئ انیبباکی ڕژەیی ١٢١دا.»بب ک و زاڵب پرت«

 پل دەستوەبوو کارببوو، ئوەی ھدا ڕەنگدانکگیرسانی شۆڕشھ

ئمریکا ل بغدا و تاران ھۆشدارییان دای سرووی خۆیان کانی وەندییمامنا

اشنتن، بوەی دەکرێ شۆڕشک ببت مایی بزاندنی سۆڤیت بۆ قغانی ل و

ی سربخۆی کوردی. ھر لبر ئوەش بوو، ئمریکی و دامزراندنی کۆمارک

دی کنرەی دائی ڕەوابوو، کچی» شلپین«دیاربوو ھۆشداری یاداشتکی 

ھیچی نکرد، ھر ھی بژر ئوەدا ھنا، ک برپرسیاریتییک بۆ 

  بریتانییکان دەگڕتوە.

  

 می قاسم لروا ڕۆیشت، تا ڕژمکار ھکدەستی دا ١٩٦١ی کانوونی ی 

بسر ماف و زدەمافکانی کۆمپانیای نوتی عراقدا گرت، ئوسا 

ر برژەروەندییکان بۆ ن بۆ سراقیاکاربدەستانی ئمریکا ھڕەشی ع

ەوامبوو لسر دەرکوت. کچی تنانت لگڵ ئوەشدا، ئیدارەی کندی برد

بھاری  بکمزانینی ئو گف و ھڕەشی عراق لسر برژەوەندییکان تا

، ئو کاتی سیاستکی دوو ئاراستی لبرانبر عراقدا وەرگرت، ١٩٦٢
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ی دیپلۆماسییان تا قناعت ب ڕژم بھن ر ھوو لسلسرکوە سووربو

تنی پیوەندی دۆستانی لگڵ بوەی ئامانجی ئمریکا ھشتنوە و پاراس

ووخاندنی ڕژم دەگڕا، ی سی ئای ئی ب دوای ڕدەزگعراق، ل کاتکدا 

بکو ڕژمکی دیک جگی بگرتوە، ک باشتر لگڵ برژەوەندییکانی 

وەمریکا ئتمتر. دیابشکانی دیپلۆماسیش پکی  ربوو تکردەی بوو ل

لبر ئوەبوو، ک سی ئای ئی ل  فرەوانژربژر، ئوەش ب شوەیکی بر

کورتھن بوو بوەی  عراقناوەخۆی دزەکردن و ڕۆچوون نو کاروباری 

زێ. لدەست و بشیپارتت بگرسانی خۆی دەسی کڕ ل مان بتوانھ 

دا، سی ئای ئی دەستی لگڵ ئۆپراسیۆنکی گورە تککردبوو، ک کاتیش

ست لی بدەستھنانی زانیاری بایخداربوو لسر سیستمی چکی مب

ھوی دیپلۆماسی تووشی نسکۆیکی  دا ١٩٦٢سۆڤیتی. کچی ل حوزەیرانی 

ندە رچھ -ە گورە ھات، ئوەش ئوکات بوو، ک ڕژمی قاسم ل پکو

ئاستی پیوەندیی دیپلۆماتییکانی زۆر دابزاند. ل  - چاوەڕواننکراویش نبوو

سبارەت بوی پشوەخت » ڕۆبرت کۆمر«ئنجامیشدا، ھراسانبوونی 

دی لنرەک ککان  سدیپلۆمات یوەندییزینی ئاستی پداب

م کی دیکوەی جاری ئکردبووەوە، بووە مایی ارەزوویل و ئئاگادارن

کاربدەست پلباکانی حکوومتی ئمریکا ب عراق نۆژەنببتوە، ئم 

درژەیکشا. تنانت بو حاشوە،  ١٩٦٣ی شوباتودەتای دۆخش تا ک

پی بۆ دابزینی پیوەندییکان وای کرد پیوەندی بدەموەچوونی کۆشکی س

ەوام ل خمی ک بردبجۆرلگڵ وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا خاوببتوە، 

شی بۆ ستکانی ئمریکاشدا چووەوە و خۆعراقدا بوو ھروەھا ب سیا

  نخشیک ئامادەکرد، ک دەبوو قاسم بوخنرێ.

  

و بایخی ل ناکاوی ئران بۆ  و ل ڕی میل دا ١٩٦٢ل سرەتای 

ن پشتگیریکردنی کورد ل دژی بغدا، پرسی کورد بایخکی زۆری ل الی

کانوە وەرگرت. لکاتکدا ئیدارەی ئمریکا ب دوای ئودا دەگڕا، شا ریکییئم

بارزانی پاشگزبکاتوە، بم ھوکی بفیۆ چوو. تنانت  ل کۆمککردنی

یوەندییکان لگڵ بغداشدا، ھشتا ئمریکا بردەوامبوو دوای دابزینی پ
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ئران بوو بۆ کورد، کچی  تیدانییارم لسر ڕاوژەکانی بۆ ئران، ک ل دژی

کی پیالنک بوون بۆ دیاربوو دیپلۆمات بریتانی و ئمریکییکان لبغدا خری

گڵ بارزانی ناردنی ڕۆژنامنووسان بۆ کوردستانی عراق بۆئوەی دیدار ل

دانا ئادەمز «سازبدەن. لکاتکدا بگکان پیوەندیداربوون، گشتکی 

ابدا بۆ کوردستان و وتارە یکبدوای یککانی ل ئ و وزممتل » شمیت

وتیکی ئو خشتی ب ک دایاننابوو. پدەچوو لک دا»نیویۆرک تایمس«

تمی گومانی  سوودی ئوەی ھبوو» شمیت«ھرچندە وتارەکانی 

د شۆڕشک یشی ناچارکرزانی بەونتوە، ئیدارەی کندکۆمۆنیستبوونی بار

لبارەوە بدا. ئمش ب نۆرەی خۆی، ئو بگ  سیاسی دوانیبناس و ل

کردنی تا ئمریکا ب پیالنگی بۆ شۆقسلمنرە پویستی دای دەست قاسم 

دی دژەئمریکاش متکی تونبکا و دەستپشخری ھدۆخی عراق ختابار

 لۆماتدەستپبکا. جارکی دیک کلنکی لیکجیاکرەوەی قووڵ لنوان دیپ

کییکانی بغدا و کاربدەستانی واشنتن سبارەت ب وەمدانوەی وتارە ئمری

لبلبانیی ئاگرینکانی قاسم پیدا بوو، ئاخر باوزخانک داوای کاردانوەی 

کۆشکی سپی بدەنگی ھبژارد ل ترسی ئوەی نبادا بتواوی دەکرد کچی 

کردە سر ئو ھوڵ نی دەکارییاوران چن، ئمش کارکیپپیوەندییکان ب

 ،یشتنگتی لکان. مایوەی زانیارییی بۆ کۆکردنی سی ئای ئالییقو ت

ت ب وتارە یی ئیدارەی ئمریکا بۆ بدەستھنانی زانیاری بوو سبارەپشم

  لبلبانییکانی قاسم ک زیاتر مایی بئومدبوونی باوزخانبوو. 

  

ی ھرەنزمی ئیدارەی کندی ل برانبر عراقدا وەارداناستی کل کۆتاییدا، ئ

ب ڕوونی لبر باوەڕەکی بوو، ک عراق چیدی  ١٩٦٢ - ١٩٦١ل ماوەی 

وە، ھتی کۆمۆنیستی نابڕەشڕووی ھڕووب شی، کوایو بروەھا و ئ

یش، پرسکانی ھرمک باشترە بۆ بریتانییکان جبھرێ. پاش ھموو شتک

کانی برلین، کوبا و ڤتنام تووشی سختانگکندی ل ماوەی دارەی ئی

فشاری داڕسنانی زیاتری جنگی سارد ببووەوە، ھر بۆی سروسودای 

می قاسم زۆر توندوڕەق نڵ ڕژگبوو. ل  
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   ٣بندی: 

   کندی و یکمین ڕژمی بعسی:

  ١٩٦٣ی تشرینی دووەم -  شوبات

  

حیزبی بعس و  یی فبرایر، ھاوپیمانی٨ ا)ی بغد(بکاتدوای نیوەشوی 

. بۆ نیوەڕۆی ئنجامدا» عبدولکریم قاسم«کودەتایکیان بۆ ڕووخانی  سوپا

برزکردەوە،  انا ڕاپۆرتکیئمریکا ل بغد یڕۆژی پاشتر، پاشکۆی سربازی

اوکرد ک یاخیبووان "ل کۆتاییدا دەستیان بسر"شارەکدا گرت و واشیان ڕەچ

کاتی بعسییکان جوی   بۆ ماوەیک پاشاگردان ب" ئمش لو"دۆخک

 ١"تنانت دەستیان ل کۆن شیوعییکانیش نپاراست." ،شیاکانیان بردامیلی

کی خۆتر بوو: "پدەچ کوشتارواستڕی ئی زۆر باری ڕەچاوکردنی سی ئا

اردا نو شاک بی فبرایر، ھو٩بۆ ئوارەی  ٢لبکوتوە." زۆری

جاڕنامیک  ی شو ل تلفزیۆنحوت تل سعا واک بوبووەوە،

ئفسری  ی»الورانت مۆرین«قسی بودەکرتوە. ب گورەی 

لوێ بووە، ل  ١٩٦٤تا  ١٩٦٠ھر ل  ل بغدا، ک ب خزمتگوزاری بیانی

 کیپخش ڕاستوخۆ لئوارەی ڕۆژی کودەتادا، قاسم و یاریدەدەرەکانی 

  ٣زیندووی تلفزیۆن لسدارەدران.

گوای سی ئای ئی "عقی پشت" کودەتاکی بعس  ،ئاماژەی وەھا ھبوون

ی داوە، سرنجی ئوە »پیتر ھان«بم سرچاوەکانی دیک، وەک  ٤بووە.

بۆ  ٥ھیچ بگنامیکی ئاشکراکراوی ئمریکی پشتگیری ئو دەنگۆی ناکن.

یست چندین ھۆکار لبرچاوبگیرێ. ، پوشتومەئو م یکالکردنوەی

ی ھمڕەنگی کی دندەرخۆی چند ئگر بدواتر یکمیان، سی ئای ئی 

ی حیزبی ەپانکردنوو تقلالی قاسم بۆ سر بۆ کودەتاک ناسینوە: ھوڵ

 ٢٠بعس؛ سیاست الینگیریی کۆمۆنیستیانکی؛ شکستخواردنی ھمتی 

لگڵ  داخلدکیدژ ب کورد؛ میدانخوازیی  نییژخادرڕی ش مانگ
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عراق لسر شۆرەتی ھا لگڵ لدەستدانی روەی سرۆکی میسر؛ ھ»ناسر«

ئمش ھمووی ل چاوی  ئاستی نودەوتی، نخاسم لنو عرەبکان،

خای دووەھمیان، بگنام  ٦"کردە شتانکی" ک دەربارەی کوت کردی.

یان پوەدیاربوو ئاخۆ لو گروپ پشوییکی برچاویکان مریکیئ

ستی ەزۆروزەوەندانی پالنگی دژ ب ڕژیم، کامیان ب کردەوە یکم جار د

دەرکوت، ک ب جیاواز لگڵ  تنیاش ئوەدواتر ب  خۆی وەشاندووە؛

کاتی سرچاوەی سی ئای ئی ل نو بعسدا  ، ئودا ١٩٦٢ی تمموز

کردەوە، ک کودەتایک بڕوەی (بوان بندی دووەم)، ئاگادار کانیانییمریکئ

جارەیان ھیچ کسک ل نو ڕیزەکانی بعس ئاگاداری ئمریکای  ئم

 ک لکودەتای کردەوە، کو دا ١٩٦٣ی تشوبانکۆتاییشدا، ل ڕوودەدا. ل 

 ل ی چاالکانوا سی ئای ئگیرببوو، کوە جی ئب اد ١٩٦٢کات  دوای

ی، ئوەی پیالنگییوەی دژی قاسم، ئفسرکی پشووی نو سی ئای ئ

الندا کارا بووە، حاشایی ل ھموو دەستھبوونکی خۆی ڕاگیاند گوای لو پی

واییی حیزبی بعس کردەوە. ئو ڕوونیکردەوە، "کاتک قاسم ل کردەی ئم د

 شتا دا ١٩٦٣ی شوباتلوبرا، من ھنر خ لریکی ھیوەندیکردنپ  بووم ب

ەک ک ل ھوی کودەتا دژی قاسم بگن." وکسانک، ک بتوانن ڕۆ

وا ب ان [لم مانگانی دواییدا] بدەستھناب، ئئنجامکیش، ھر "پشکوتنکم

ل ھمان کاتیشدا، پندەچوو  ٨لناوبردنی ئو[قاسم] بھوودە ڕۆیشت."

دی کارنش یکئیدارەی کوەک یبینپ ،ییانرچکی سکراو، کردەیین

ڕووخاندنی قاسم لئستۆبگرن لکاتکدا عراق ببووە سرچاوەیکی گرنگی 

ی نوێ، ھاوسنگی ھواگری لسر ئۆپراسیۆنکانی سۆڤیت. بدەر ل زانیار

ا بگکان ئاماژە بوە دەکن، لکاتکدا ئمریکا کارایان ل پیالنگیدا بوو ت

ڕاستوخۆ دەستی لگڵ کودەتاکی  ،بووخن، بم دیارنبوو ی قاسمڕژم

  ھب. دا ١٩٦٣ی شوبات

دەستی بسر دەستی عراقدا  بعس کاتی حیزبی ھرچۆنک ب، لو

تشرینی سارد وەرچرخانکی گورەی بخۆیوە بینی. ل  گرت، جنگی

ی کوبا ککانی مووشتن و مۆسکۆ لسر کشنواش دا ١٩٦٢ی یکم
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 19خریکبوو ببت مایی ھگیرسانی کفڕاتکی ،18روتیریان لکدەسووشی

ک ل دووری ھزاران مایلوە ل عراق و سختانگناوەکی. لگڵ ئوەی 

 ١٩٦٣ی شوباتەڕاستوە دووربوو، کچی کودەتاکی بعس ل ڕۆژھتی ناو

ان ھردوو دەوت ری نوبککاتنھا و تنھا پتی گرژی و ئاۆزی ک دا

کشتترکرد. لبر سروشتی سفربوونوەی جنگی سارد، ڕووخانی  یکانزلھزە

ی الینگری ڕژمی سۆڤیت و جگرتنوەی ب حیزبی »عبدولکریم قاسم«

نانی کۆمۆنیستکانی عراق شلکرد، ھمووی وک ڕکفی بۆ ڕاوەد بعس،

تی ناوەڕاست ی ڕۆژھی ساردئاماژەبوون بۆ ئوەی حیساباتی جنگ

وە. لو ماوە کورتی یکمین ڕژمی برژەوەندی کامپی ڕۆژئاوا بشکتل

ماسی و شڕی ھمتکی سیاسی، دیپلۆ دەستی دای بعس، یکتیی سۆڤیت

براقژری دژی عدژی، بنو مکو ڕژڕا بوەدا گکوای ئ و نوخب 

و کاریگری خۆیان  ، ک دەستیان بواو ئاستتوە ئبگڕن» حشع«دیسان 

ھب. ئو دەستوەردانی سۆڤیت بووە مایی ئوەی ئیدارەی کندی 

قورتنن، ناچاربکا ئوانیش ب نۆرەی خۆیان، خۆیان ل کاروباری عراق ھب

اشاگردانی، بتایبتیش بم جۆرە باری سیاستی ناوخۆ بووە حاتکی پ

وەیدوای نوڕی  بوونحوزەیرانی کوش ر دا ١٩٦٣رد لبوونی فرەوانو ب

ی سختانگپشلکارییکانی سر مافکانی مرۆڤ. وای کردەوە سامناککان و 

 لکرد د، کۆشکی سپی واویژدان ل نو عراقدا، بھندھگرتنی جنگی سار

(ناچارکرد) تا ئوپڕی سنوور پشتی بعس بگرێ، ئم بیارەش ڕەخنی 

  گیرا.زۆری ل

مانگی  عراق لماوەی نۆ ب ی دەرھقوارەوە ل سیاستی ئیدارەی کندل خ

دەتا ویزبی بعس کۆراوەتوە، ک دوابدوای کدەستی ح

 یان لکوتووانرکستراتیژ دا ١٩٦٣ی شوباتی ٨س ی کو ماوەیی یھات. ل

                                                           
  ک وات دژی یک وەستابوون، ھبینا شڕ لنوانیاندا بقوم.شیروتیر لیکسووین: ئیدیۆم 18

  کفڕات: کارەسات، بکو ل کارەساتیش بدتر. 19
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 ڕووی کۆمتی ناوەڕاست ڕووبخۆگرتنی ڕۆژھمریکا بۆ لنئکی ئاستگ

، ١٩٥٦ی نۆکندی سوس ل سختانگھر بۆ نموون-  خت ببووەوە س

 غدا لیمانی بی ڕووخانی پوتکراق و لو ئینجا  ١٩٥٨شۆڕشی ع

 دا ١٩٦٣تاکی بعس لسرەتای ئیدی کودە - ١٩٦١ی کوت ل سختانگ

سرکوتنک بوو زیاتر ڕۆژئاوا پویستی پی ھبوو. لکوتی 

 بایخی عراقی ل دا ١٩٦٣ی کوردیش ل حوزەیرانی ەی شڕرسانوھگی

ڕووی جنگی سارددا پترکرد. ب پشتگیری ئمریکا بۆ ڕژمی بعس و 

د، ئیدی کاربدەستانی ییان بۆ کورڤیتیش پشتگیری دیپلۆماتی و مۆڕاسۆ

ھاتن سر ئو بوای، ک عراق بووەت  دا ١٩٦٣ئمریکا ل ناوەڕاستی 

نگی یدانی "م٩سارد."ج ل م و  بر ئسل وەیدانردەھدواوە پ

خوازییی ئمریکا بۆ دەستوەردان ل عراق لماوەی ئو نۆ مانگی فرەوان

 راق لع عس لودا ١٩٦٣حوکمی بستاشی  ، ئی تا ئداکس ی کنجامئ

  لگداب ھر دەزرینگتوە.

  

نگاندنی کودەتاکسھ  

بۆ ئیدارەی کندی  دا ١٩٦٣ی شوباتی ٨ی بعس ل اککودەت ھرچندە

مایی سرسامی بوو، کچی ھمووی بسریکوە مایی بخرھنان نبوو. 

ڕۆبرت « ی ناوەڕاست،گورە ڕاوژکاری کندی بۆ کاروباری ڕۆژھت

پیامکی خۆی بۆ سرۆک ڕەوشکی ڕوونوئاشکرا کردبوو،  ل» کۆمر

و ئاخۆ ل ئنجامی ملمالنی حتمی دەست لنو یانبوەش دنبم لو

» کۆمر«کدا، ک سردەکوێ و دت پشوە. لگڵ ئوەی یم نوڕژ

قاسم باشتر ب" و "[دەکرێ] بوای وابوو، ک ڕژمی نوێ "[دەکرێ] ل ھی 

راق بمریکا و عوان ئکانی نیوەندییپ شرەوپرچاو بکی بوەیوە ش

 لسرنجیدابوو، ک ئو میبشوەیکی ناسراو  »کۆمر«روەک ن." ھبۆ

ی عراق بۆ یکتی سۆڤیت، "خریک بگات پوختی یراماتیکدڕەتکردنوە 
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مریکا لوتی خۆی" بۆ ئتی ناوەڕ دەستکڕۆژھ نگی سارد ل١٠تدا.اسج م ل

  مشیاندا ئو ڕاست بوو.سرنجشدا 

شوەیکی  عراق ب - وەندییکانی ئمریکاپیتاک، ی کودەھر یکسر دوا 

و گوڕییان تکوت. ھۆکارە کلیلئاساییکش کرانوەی ئوبرچاو گرم

توندە دژەکۆمۆنیستی ستوعس بوو. لھکی ی حیزبی بعاتند سماوەی چ

 )20قومی ەسی میلیشیاکانی بعس ک ب (حردەستگرتندەستدا، ئید

اڵ ب دوای سدان بگرە ھزاران کۆمۆنیست و الینگرە مماڵ ب ناسران،

 ل ،غدا بب مریکا لی ئزخانورەی باگوڕان. بکراوەکانیان گی ١٢گومانل

کۆمۆنیست  ٢٤٠٠ماژەیان بوەدا، ک فبرایردا، "سرچاوەی شایست" ئا

 ەی زۆردا بوڕاوەدوونراون و دەستبسرکران. ھروەھا باوزخانک ڕاپۆرتی

ک لسزار کس، ھکوژران. ک ١١ماوەی چوار ڕۆژی دوای کودەتاک  ی ٢٠ل

 ١٤,٠٠٠یشدا، باوزخانک ل ڕاپۆرتکی خۆیدا نووسیبوو، ک شوبات

رکران، واش بسدا دەستبو ژمارەیسیان کۆمۆنیست ١٠,٠٠٠وادەکرا لک

ک قسی ژمارە لسر زۆر لو خک سریان تداچوو، ھرچندە ١٢بووبن.

وە ئاماژەکان "ب سدانن"، ـ»دۆگالس لیتل«یی، بالی دەقاودەق یکگرتوو ن

 حنا«کس دەدەن و  ٣٠٠٠ئاماژە ب » گالیا گۆالن«و » چارلس تریپ«کچی 

   ١٣کس دادەن. ٥٠٠٠تا  ١٥٠٠ژمارەک ل نوان  ش»بطوطو

ب رشکی ببوو، گوافرەوانوەیوە ھوای ئسی یش ب یکی ئای ئی "لیست

 ناوی کۆمۆنیست گومانلکراو و چپکانی دیک" دابت حیزبی بعس، ک ب

ئمش بۆ ناسینوەیان و کوشتنی "ژمارەیکی نزانراو ل گوبژری 

ی »شا حوسن«بنچی ئم گوتانش  ١٤عراقی" بکارھنران.خوندەواری 

  دا گوتبووی:انشستککی سرەتای رئوردن بوو، ئوەی ل دیدا

من ب  وەی لوە دەزانم ئنیاییراق شوباتی ٨دع دا ل

ئمریکاوە بوو... ئرێ ئوە  یڕوویدا ب پشتگیری ھواگری

                                                           
چونک خۆی ھروا واتا  حرەس قومی: من ھر ب ئنقست دەستواژەکم نکردە کوردی، 20

ی خۆی باشتر دەدا. وەرگکشووم  
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 شتدەزانی... لکی شوباتی ھخشی بۆ دا ڕادیۆینی پنھ

راق کرد، لدا ناو عناونیشانو  ڕادیۆک کانی دایی کۆمۆنیست

توانن بیانگرن و لناویان وەی بن بۆ ئدەست کودەتاچییکا

   ١٥رن؟ب

لکاتکدا زۆر ل مژوونووسکان تیشکدەخن سر ئوەی ئاخۆ ئمریکا 

ونکردنوەکی لیستکی داوەت حیزبی بعس، کمکیان لوان خۆیان ب ڕو

گردابوو، گوای بعس "ب ئاستم ئو دەرفتی ھبوو، ک ئو  »21طوطوب«

 تزانیارییتایب ییان ١٩٥٩ - ١٩٥٨ل ب موە، ئیدی بردە  کۆبکاتواوی پت

سوە." رلدرایکان ھکی  ١٩شیوعیینمایش وەیم ڕوونکردنڕاستیدا ئل

نی ک ئاماژەی بوەی حیزبی بعس تواوعیار و پاپشتیش بو بگا

بۆ  لیستی خۆی دروستکردب. ھر ١٩٥٩ - ١٩٥٨بخۆی ل ماوەی نوان 

ی ١٥ھر لINR ( وسینگی ھواگری و لکۆینوە (شۆڤکارانی نووون، نم

وە لدوانیان دابوو، ئندامانی حیزبی [شیوعی] لسر بنمای ئو شوبات

 اوەدونراون و دەسڕلیستانکان لعسیییرە بن غالی ل رکراون کستب 

ای خۆیان موکومھموو ئامادەکرابوو، ئاخر شیوعییکان " ٥٩ - ١٩٥٨ماوەی 

ک بعسییکان "ب وریاییوە بدوایدا چوون و لیستکیان  نمایشکردبوو"

ھر بۆی، ھبوونی لیستک مایی ناکۆکی نیی، ھرچندە ئوە  ١٨بۆکردن."

پرس تۆبی ھرگیز بعس پویستی ب کۆمکی سی ئای ئی مایی 

  یان.زو ناح نیار دنی ئاخۆ چ بیچمکھبووب بۆ دەسنیشانکر

پاش ئوەی حیزبی بعس ھاتسر دەست، ھر یکسر پکھاتیکی نوی 

ی حوکمانی پکھنا. ئنجوومنی نیشتمانی بۆ سرکردایتی دەزگبۆ دامو

نالیست پکھنا و ئوپڕی ئفسری ناسیۆ ٤عسی و ب ١٢ڕش ل شۆ

رۆکایەوا بینی. ستیشی پی وتی باوومحک یتیدەس ت درای

                                                           
ب ڕەگز فلستینی بم ب زۆری ل ئمریکا ژیاوە و ) مژوونووسکی ٢٠٠٠-١٩٢٦( حنا بطوطو 21

ل زانکۆی ھارڤارد وانبژبووە و بایخکی زۆری ب نووسینوەی مژووی سووریا و عراق داوە. 

وەرگ  
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، ک ب سرۆک ناوی ھات »قاسم«ی جگری پشووی »عبدولسالم عارف«

لرەدا  »عارف«دانرا. ڕۆی  سروەزیریش ب»ئحمد حسن ئلبکر«و 

ییانشر زیاتر بۆنە  یفاتی)(تپیالنگ بوو لک نکو یبوو، ئاخر ئ

یزبی بعسی یتی حرکرداس» ئلبکر«بنڕەتییکان. ل سرکی دیکشوە، 

دەکرد و دەکرا پشتبستووش ب ب سوپا. ھرچندە کسی ھرەبھزی 

، سروەزیربوو، ک ڕۆی جگری » علی ساح سعدی«سرکردایتی عراق 

ی عراقسکرتری سرکردایتی ھرمایتی حیزبی بعسی  وەزیری ناوەخۆ و

رھوی حکرد جش وای لمومی ەسبوو، ئدەس قر لخۆی ھ .ت ب

ژفی لعدی«ر ڕکر»سح ەسدا بوو، ک  یارەکانی لن گرنگ سومی کق

بتایبتیش شیوعییکان و سریشیکشا بۆ  ،ژمی پشوو ب ئامانج گرتڕ

  ١٩٣,١٩٦قتوعامی 

دا چی عراقئمریکاش تیشکۆی تواوی خۆی خست سر ئوەی ئاخۆ لنو 

 م ویل«، داشوباتی ١٣ڕوویدا. لکیکاری وەزارەتی » بروبجبری جسکرت

سکرتری ئاسایشی نتوەیی » مکگۆرگ بندی«دەرەوە یاداشتکی بۆ 

ارەت ب سرۆک کندی نارد، تیدا سرەداوی ھنگاوەکانی ئمریکای سب

 کان لکانیش بۆ دیپلۆماتنمایییڕ ڕوویدا ب ی کودەتاکوکاتر لراق ھع

ک  ،کردبووەوە. کۆدەنگیکش ئوەبووی، ڕوونویبربغدا گرتبو

پیوەندییکان لگڵ عراق باشتر بوون، بم ھشتا ئمریکا ھر پویستی 

، ئاگاداری خۆپارز بونوە ل ڕژم نوک بوەبوو سبارەت ب نزیکبو

ئوەیدا، ک "لھر ئاماژەیک بۆ دەستوەردان ل کاروباری ناوەخۆی عراق 

و ھموو کاربدەست ئمریکییکان پویست دوورکونوە ل  ونوە"ووربکد

نیشاندانی ئ" تنن یاخود بووندەسوڕھ کموان ڕژئ ی، کرنجو س

داوەکانی برنامی بھندھگیراو، وەک ماممۆتک بۆی." دوای دانانی سرە

ا، ک بوە دئاماژەی » بروبک«چکی نوێ و یارمتی دارایی و سیاسیی، 

ل دانشقپوە و مڕانگکی دژەھیخشم  وەزارەت ئامادەی نراق، بع

بکرێ. ئو گیشت ئو سرتنیا لو کاتی ک کشی کورد لسرەتادا چارە

ک [پدەچوو] زۆر ل ھی قاسم ینت لو حاتشدا، "ڕژم نوئنجامی، تنا
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] وادابنرێ ک [شکران] ،باشتر ب [دەبر بس  مریکا بن یاخود ئازادبن لئ

مایوە] کوا  وشتکی توندڕەوییانی ھبوو. شتک [وافشاری ناوەخۆ، ک سر

" ئم ھۆشداریی نیشانبردێ زۆر یکانگیر [ماوەتوە] و چندیش برپرسیارە.

 کموەی ڕژر لکی مابوو بند مانگر چھ ک ،نلمبس کشبینییدەکرا پ

  ٢٠قتوە.دا بتو خۆیلن

بینی، ک کودەتاکی  ایانەھولچاوی جنگی سارددا کاربدەستانی ئمریکا 

ڕۆژھتی یکتیی سۆڤیت ل بعس نوشستییکی گورەبوو بۆ سیاستی 

» حشع«ب ھاتنکایی ڕژمی نوێ ل عراق، ک بیاریدابوو ناوەڕاستی. 

رەکییس گت پرکوتبکا، ئیدی سۆڤیی خۆسھک دەستدا.ی لل کمر٢١ 

ئاماژەی پدا، "ھموو  INRھروەک نووسینگی ھواگری و لکۆینوەش 

ک یکتیی سۆڤیت لبن باری شکستی  ،بگ بردەستکان [نیشانبوون]

شوەیکی گشتیش  اق بری ل عراق و وەک دەرھاوشتی کودەتاکی عخۆ

لگڵ ئوەشدا ئم دیمن  ٢٢ندی.یدا نال سیاستی ڕۆژھتی ناوڕاست

 ل .ر بسبوو کۆدەنگی لک نشت شبینییدا ١٩٦٣گ راق بواوی  عت

کانی یللوپر و کشق و ئامو م ربازییانکی سکۆم تیی پشتی بک

سۆڤیت بست. وەک ئنجامکیش کاربدەستانی ئمریکا نیگرانبوون لوەی 

کردنی چک و تفاقکانی سربازییان لگڵ دابین یی بۆمۆسکۆ ئو پیوەندی

ک باییکغدا وەک تشیب ردووالیان لھ نی، چونککچوونی کاربرازەت

وای ئمش، ب گورەی  ٢٣دەدا.کان شتی زۆریان لدەستتواوی پیوەندیی

 22سۆڤیت - ئو لیکترازان وروژنرەی پیوەندییکانی چین» گۆالن«

دا تا لبوان ڕووبڕووی داڕسانکانی و لبردەم سۆڤیتبوک پرلم

ئم  ٢٤کردی.» حشع«ک دەرھق  ،توەبحیزبی بعس ب یتوندوتیژی

  ا بوو.دال برژەوەندی ئمریک ھلومرج خۆشبختییش

                                                           
لیکترازانی پیوەندییکانی نوان یکتیی سۆڤیت و وتی چین ل ماوەی  لرە مبست ئو 22

ماوتسی «)، ڕاستیکی ئمش ب ھۆی سرکردەی چین ١٩٨٩-١٩٦٠ساکانی ( جنگی سارد لنوان

  ـوە بوو ک بیاری پچاندنی پیوەندییکانی دا. (وەرگ)»تۆنگ
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ل سۆنگی ئگری ئو بادانوەی عراق ل جنگی سارد، سرۆک 

ی وەزیری »دین ڕوسک«بۆ ییکی تبین ی فبرایردا١٨ل » کندی«

ڕابکشرت نو کاروباری دەرەوە نارد، ئاخۆ چی بکرێ بۆ ئوەی عراق 

ویستی بزان ئاخۆ ڕەوشی » کندی«توەرەی ڕۆژئاواوە. بتایبتیش 

 رعراق چۆن و ئایا دەکرێ ئمریکا ب پی -  ەندی چکپدانی سۆڤیتپیو

یکانیان [ل ڕووسکان یارمتی ھاتوو "ئگرداواکانی لو بارەیوە بوا، 

دوای چوار  ٢٥عراق] بی، ئایا ل نخشماندا ھی ھیچ شتکیان بخینڕوو؟"

  دایوە:» کندی«وەمی » ڕوسک«ڕۆژ 

ئارام لگڵ عراقدا  یوەندییکی دۆستایتیئم ب دوای پی

 مر ڕژس فشارخستن وێ خۆمان لین، دەمانڕدەگ

خش بسوودوە بخینوە، بم ئامادەین لو ڕوردووک ینو

یمان لوەی ھی پتر بکین... بین بئوەی ئاستی کۆمکی مادد

ب مئ نو مڕژ تییانکی تایبوەیشنیاکردیمان دوە، کۆت

وێ خۆمان لنامان نین. کبقورت٢٦کاروباری ناوخۆیان ھ   

سوڕنری ڕنمایی بۆ کارھا ئو ە، کوڕوونیکردەو» ڕوسک«لوەش پتر، 

دەرکردووە، تا دەستدارە » ڕۆی ملبۆرن«پیوەندییکان ل بغدا 

ئیدارەی عراقییکان ل پیوەندی دۆستانی ئمریکا دنیابکاتوە؛ بالینی 

ل ھرمک بۆ ڕوونبکاتوە، نخاسم ئوەی سبارەت ب  ینییانبال

ئمریکا و جنگی سارد و  یاستی گشتیوەی سییکردنب، لگڵ ش» ناسر«

ب » ڕوسک«بوو،  تفاقیشھرچی دەربارەی چکو ٢٧نیگرانییکانی.

راق لسر ھشتاش عخۆپارزییوە ڕاوژی بۆ عراق کرد، چونک پدەچوو 

لگڵ  ٢٨ب.الین بلۆکی سۆڤیتیوە بردەوام ل مکدابینکردنی چکو

ک پویستبوو بۆ دابینکردنی ئوە بوو،  لسر شتومیم» ڕوسک«ئوەشدا 

لیستی ریکا بکا، ئوکات ئمریکا دەب "چک و تفاقی جنگی عراق ڕوو ل ئم

 وەی کی سنووردار بکا" لکتییندایجۆر و چتردەستی،  دەکرێ بخرب

بۆ  مککاتوە ھات، ک ھر بارکی قب و سرەکی چکو ئمش لو
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ژمردرێ. ھروەھا بل پرس ئاۆزەکان  ئیسرائیلبر سم ل نخاھرمک

تی دەرەوە دەیوێ ب زووترین کات باوزکی نوێ ارەئو گوتی، ک وەز

یاست یستی بگڕتوە سر سبنرت عراق. ب کورتی دیسان وەزارەت و

ی خۆی "چاوەڕکقلیدییر تگراق، خۆ ئر عرانببل "و ببین ربکچ ھی ھ

.ک ببۆ ماوەی تم سیاسئ ب٢٩ن  

، دوو کاربدەستی نووسینگی کاروباری شوباتب درەنگانکی مانگی 

» رئندریۆ کیلگۆ«و » ڕۆبرت سترۆنگ«، ھریک لNEA  ڕۆژھتی نزیک

ڕەشنووسکرد. ئم ڕبرنامی  عراقڕبرنامیکی سیاستی ناوخۆیان بۆ 

 شکر٢لی مارتدا داب وەا، بھۆی تی نزیک لی کاروباری ڕۆژھونووسینگ 

 راقدا پکانی عنیشتمانیی رژەوەندییوەی بچوارچ ل" باوەڕەدا بوو، ک

ییکانیش] بالین (الشڕ) دادەگرێ و [وەک نموونی سکندەناڤ عروبلسر 

شدا، لو حات لنانت ".مر ڕیفۆرمیست و سۆشیالیست دەبکدا ئیکا کات

ەی ر، بم چوار داڕسانی پچاگڵ ڕژمی نوی عراقی "ھبکا"ل یتوانیدە

ناسیبوونوە: شڕی کورد، کشی کۆمپانیای نوتی عراق، پرەپدانی 

ی ئابووری. لھر یک لم حاتاندا، ئمریکا دەستوورییان و پشخستنی بار

سی پرسی  مترتیش لداوای ل عراق کرد سازشی معقوالن بکا، بتایب

ب رچی دەربارەی  کورددا (ککرا). ھورەوە تاوتوکی زۆر گوردەکاریی

کشی کۆمپانیای نوتی عراقیش بوو، ئمریکا بردەوامبوو لسر 

ڵ بگژکردن لمریکایی دارەریتانیا و ھانی پشکڕاوکانئ  ندێبدرێ ھ

رمونیان بن و خۆشحار  ینخۆشیان دەربارەی ھرییدەستپکی عشخ راقی

بدەن. ھروەھا ئمریکا فشاری لسر ڕژمی بۆ کش ناجگیرەکان نیشان

یان نیووکراسییکی قانیمۆفۆرمی دەستووری بوا و دڕعراق نواند، تا برەو 

 یارمتییکی برچاوی، ک خواستی خۆی نیشاندان. بھمان شوەش بچسپ

بئوەی ئاستی کۆمک ماددییکانی  ،بدا عراقپرەپدانی باری ئابووری 

لوەی ھی برزتربکاتوە." سبارەت ب پیوەندیی ھرمییکانیش، ئمریکا 

یبتیش ، بتاببست دالگڵ تورکیا و ئران عراقی دا پیوەندی دۆستان ھانی

یان کوت،  سووریانبوو لگڵ میسر و  دژی دروستکردنی فیدرالیزم
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 -  ب. ل کۆتاییدا، دەربارەی کشی عرەب نھنی نردانک بیابمرجک ک

ئو سیاستی" ھوستکی سایی  ، ئمریکا پویستی بوەبوو لئیسرائیل

الیوان بن ی لوە.و دەو ئیسرائیلنانتنکاندا" بمرەبییع ت٣٠  

ا ب کاردانوەی ئیدارەی ئمریکا بۆ کودەتاکی بعس نیشانی، کو

نی ئمریکا بوایان ڕۆژی ڕوون کاربدەستا کی دخۆش بووە. بوودانڕ

ەوەی ڕژمی قاسمی سر ب سۆڤیت وابوو، حیزبی بعس جگر

برژەوەندی ئمریکادا  ل ک وەرچرخانک بوو ل حساباتی جنگی سارددا

تھنان ل ھرمکدا، کودەتاکی بعس سبوو. دوای ساک ل نوش

بوو ل جنگی سارددا. تنانت لگڵ  ویستی ئمریکازۆر پتنکی سرکو

ئوەی ڕژمکی دژەکۆمۆنیست گڕایوە سردەست لبغدا، ئو 

ویستی بوە ھی ل دژی سیاستی لوێ پیەوکرا نیشانی ئوەبوو، ک پ

  ھوڵ و تقلالی سۆڤیت بۆ ڕیشکشکردنی بپارزرێ.

  

 ردسۆڤیتییکان و کو

و دوای کودەتاک، کاربدەستانی ئمریکا سبارەت ب نزیکبوونوەی زو ھر

بوون. ب فرمی ئمریکا کشی  ڕژمی بعس ل کشی کورد نیگران

کی تپرس" کی کوردی وەھا دەبینی، کھیچ ڕۆ ،راقییواو ناوەخۆیی ع

بووە یش دراستوخۆی تدا نابتوە" و ڕاوژااستوخۆ یان ناڕڕئمریکی چ 

بگرن ک  دەربین و لدوانی وەھا بدوورکان "خۆیان لیپلۆمات ئمریکایید

".ندی بی ڕەزاممایی ککی دووقۆوتنککڕ نو کورد بتوانن بگ [راقع]٣١ 

ئوەش ئو واتر ئمریکا خۆی ل پگیکی زەحمتدا بینییوە، ھرچندە د

دا نانی ڕادیۆیکی نھنیدا کرد و تیاد ن لسۆڤییتییکان دەستپشخرییا کاتی

بدەن پاڵ کۆمۆنیستکان بۆ شکرا، ک داوا ل کوردان کرا پائوەی پخ

بۆ  کرد دیواکانی کوراادیۆک پشتگیری دڕڕووبڕووبوونوەی ڕژمی نوێ و 

کی تواوی ھرمی و پشککی زۆریان لداھاتی نوت ی"بدیھنانی ئۆتۆنۆمی
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ک بن ھ یلمدەھات اوچرھ٣٢."کوردیدا ب  رەککوکان گرمریکییبۆ ئ

ل دۆزینوەی چارەسرییکی سیاسی بۆ  انھناشکستیئوان "ئوەبوو، 

انجی سۆڤیت و کۆمۆنیست کشی کورد، چونک کشک تنیا و تنیا ب قاز

 بم دیاربوو ڕژمی بعسیش بیاریدابوو ب ٣٣عراقییکان تواودەبوو،"

توند لگیان بجووتوە. لکاتکدا دیپلۆمات ئمریکاییکان  یتکسیاس

ھاوسۆزبوون لگڵ خواست و مجزی کوردە ناسیونالیستکان، جووی 

پشتگیری خۆی بۆ ڕژمی » کندی«رەی ی دەگیاند، ک ئیداەسۆڤیتیش ئو

  بکا.بعس زیاتر

ئ :کی دیکدۆز دراویش بوو بدۆزی کورد گرتیویش یرەب بوو.  یکع

بعس دوای دەستگرتن دەستیان ئاماژەیان بۆ ئوە کرد، دەیانوێ عراق 

لگڵ ھریک ل میسر یان سووریا یاخود ھردووکیان یکتییک پکبھنن. 

، پشتگیرییكی لمژینی »عبدولسالم عارف«ژم بۆ کسی ڕاردنی لبژ

عراق، نیشانیکیش بوو بۆ  رۆکیبت سسر، بوەی بییکتی بوو لگڵ م

لگڵ توخم ناسیونالیست عرەبکانی نو » ناسر«ڕازیکردنی الینگرانی 

کگرتنردەم یبورە لکی گم پرسی کورد ببووە کۆسپسوپا. ب ل .ی ٢٢ک

باسی » ناسر«دا عراق نردەیکی ڕەوانی قاھیرە کرد تا لگڵ شوبات

سووریادا بکن. دوو کوردیش یاوەری  میسر ولگڵ ڕوانگی یكگرتن 

تب ی قاھیرە بوون، کردەکن وت. کوردەکان » ناسر«نیاش چاویان بک

ڵ دوو دەوگراق لر ھاتوو عگوەیان بوو، ئی ئورەی مشتومتی گ

 عڕەبەگز یکبگرێ، ئوا دانیشتوان زۆروزەوەندە عرەبکی میسر

دەبا، چونک ئوان ل نو عراقدا نزیکی نلبی عراق دیمۆگرافیای کوردی

٪ پکدەھنن. لبر ئوە، کوردەکان گوتیان، ئوان دەیانوێ ل ٢٠ڕژەی 

بن، تنانت بکو سربخۆش نتۆنۆمییک ل نو عراقدا ئرخایدابینکردنی ئۆ

 ... و کردداواکانی کوردی  وانییتواوی پشت "ب» ناسر«بن، سبارەت بمش 

ب خۆی » ناسر«خواست خرا بگن ڕککوتنک." لگڵ ئوەشدا یھیوا

ڕەشبین بوو لوەی ڕژمی بعس ئو دەستکوت بدەستبن، ئمش 

   ٣٤را.کی سلمنیھسنگاندنک بوو ڕاستی
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ل سرەتای ئازاردا، کاربدەست ئمریکییکان نیگرانبوون ل ھوڵ و 

شخلالی دەستپقری ڕژتم کان لرکردنی گرژییڵ کوربۆ چارەسددا گ

چند » مال مستفا بارزانی«بن. لکاتکدا سرکردەی کورد شکست

دیلی  ١٥٠٠ھنگاوکی نیازپاکی ھاوشتبوو، ھروەک ئازادکردنی نزیکی 

گجدوای ب رگیز بت ھچی حکوومرەب، کعچوو و یاندنی بکانی نن

ئابووری و پسندنامی ن، ھگرتنی گمارۆی وردەکاراوە کل ئازادکردنی گی

بنمایی بۆ ئۆتۆنۆمییک بۆ کورد ل چوارچوەی عراقکی یکگرتوودا.. 

ل بغدا نزیکببتوە و داوا ئمش وای ل کورد کرد ل باوزخانی ئمریکا 

ان ئاشتییل ئیدارەی کندی بکا بکو وا لڕژم بکا، کشکی ب شوەیکی 

کاتکیش ھوای نزیکبوونوی کوردەکان ل باوزخانک  ٣٥رەسربکا.چا

یاداشتکی ئاگادارکردنوەیان سبارەت » بندی«و » کۆمر«گیشت واشنتن، 

  ق نارد.ب ئاۆزییکانی عرا

ھندک ل سووسکارانمان خریکن زۆر نیگران بن 

 ببت [بکرێ]ک کشی کورد  ،سبارەت بو سرچییی

یی تکدانی ڕژمی عراق. زەحمتیش ئوە بگوترێ، ک ما

گفتوگۆکانی بغدا برەو باشی یان خراپی دەڕۆن، بم زۆر 

سرووی  یکان، ناسر و لتورککان، ئرانی -الین ھن 

بدوای ئوەدا دەگڕن قومار  - کانیوە سۆڤیتیھمووش

  ٣٦لسر دندانی کورد بکن.

و بەشندتر،  کییتمر«تایبوێ ۆڕاپ» کۆمشا دەی وەی دا، کرتی ئ

 رکوردەکان بۆ شکاندنی ڕژمی عراق بکاربن، ئو پیوابوو "لگڵ ناسر زۆ

و ناسرەی شا متمانئ ،"بوو. ئاسودەینر«ی پکۆم « وەی دا، کئاماژەی ئ

انی، شی زم ئوەق بھبگرێ" ل عراھۆشداری داوەت شا، ک "دەستئمریکا 

 ،شایانی باس ".یانی کردبژەکی ڕاوگوناچی "بر«شا پسی ئای » کۆم

نۆژەنبوونوەی شڕی ئی ڕاسپارد تا نخشیکی باری ناکاو بۆ ئگری 

لو ڕکاراندا و ل کۆبوونوەی » بندی«کرد بکو کا و داواشیکورد ئامادەب
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وو ڕۆژی دوایی دەبسترا، یک د ک لCI داھاتووی گرووپی تایبت 

ئوە بوو، ئمریکا ل ڕکارکی » کۆمر«بکا. ڕاسپاردەی پشتگیری

 تدەب چونک ،کشوەی کگیرساندانی ھبۆ ڕوون وە بگلزییخۆپار

ل ڕەشم.ھوەی ڕژر مان37س  یاری گرووپکدا وردەکاری بکاتل

ئاماژە بوە دەکا، » رکۆم« شتکیتایبتک ب نھنی ماوەتوە، کچی یادا

ی کورد چند ھڕەشی بسر ک ئمریکا بتنیا نیگرانی ئوەبوو کش

  ٣٨مانوەی ڕژمی بعس.

 للبۆرن«ی ئازاردا سم « ش تالیب«چاوی بی وەزیری دەرەوەی »یبب

ابگین .ی سبارەت ب کورد پدارەی کندعراق کوت، تا نیگرانی ئی

بودا بوو، ک حکوومتکی "ئامادەی سازشک" بۆ پدانی  اماژەیئ» بیبش«

لتووری ب کورد، بم خواستیان نیی لوە زیاتر تپڕن. ئۆتۆنۆمی ک

نخشیدای  ووبارەبتوە، ئوا ڕژم لگوتی گر پویستبکا شڕ د» بیبش«

ک "ھتوەی می جیاواز لر ھسبکا"،  »اسمق«لوئاماژەدەستپەشی ب 

کرد، بتمان خ کورد و عرەب دژەبارزانییکان ل باکوور ھانبدەن و ھر 

یش گوتی کوا گومانی ل »ملبۆرن«ب تاکتیکی گریالییان دژیان بوەستنوە. 

 شڕی ی سربازییان بۆ کشک ھی، ئاماژەی بوەدا، ک کورد "لچارەسر

 ھی، ئفسرە پشووەکانی سوپا ب انارامیگریالییدا سرکردایتییکی ک

شوەیکی محکم مشقییان لسر تاکتیککان کردووە." سروشتی 

ب  ی سبارەت»ملبۆرن«نیگرانییکانی » بیبش«سرچییانی تعلیقکانی 

 دەستپکردنوەی کاری شڕانگری سلماندەوە و بھزترکرد، ئمش وای

پدەچی لسر ئان و ساتی  ک شڕەک" وا ،ەبکاتولکرد ئاگاداری واشنتن 

  ٣٩ب." داتقینوە

 سرنجی سی ئای ئی بۆ» ملبۆرن«ھر دەستبجش ئو ئاگادارکردنوەی 

 شا. لنجالی خۆ ڕاکت» ای کالینڕ«ی ئازاردا، پرایوبڕرپرسی بی یب

رسی ی سی ئای ئی یاداشتکی ھۆشدارییانی سبارەت ب متیھواگر

گیرساھ ڕی کورد بۆوەی شندی«نو م» بر نارد. ئسی لشتوم
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ئوەکرد، "سرھدانی ڕژمکی دژەکۆمۆنیستی ل بغدا کۆسپی سرەکی 

لناوبرد و ئم کشیش پشتگیری سۆڤیتی بۆ کوردە ھگڕاوەکان 

گرنگی بۆ ئودیوی سنووری عراق ھی." ئو ژمارەیک  یکاریگری

ی ) ک پویست ب شڕ دەستپبکاتوە، ئوا ڕژم١: (سکردنی پنادەرەنجام

 ) وای ئو ماوە٢( م کاراتر ناب بۆ بزاندنی کورد.نوێ ل قاس

یتدا، کچی ئو کۆمۆنیست یكتیی سۆڤل تاراوگی دوورودرژەی بارزانی 

ە الین ڕۆژئاواو بم دەکرێ پشتگیری سۆڤیت پسندبکا ئگر ل نبوو

) لبر ھبوونی کمینیکی زۆری کورد ل ئران و تورکیا، ٣( ن.وەبنربال

ھردوو دەوت سبارەت ب بوبوونوەی ناسیونالیزمی کوردی و بنو 

یبتیش ئگر ھاتوو بارزانی ھوستکی سر ب سنوورەکانیان نیگرانن، بتا

 ی وایبارزانیانی ) سرکوتنی سربازی٤ھروەھا ( .سۆڤیت بگرتخۆ

خۆی ھب، ئمش ئوە ڕووندەکاتوە، ک ب  وە متمانی زدەی بولکرد

براورد لگڵ ئوەی ڕژم سازشی لسرکردووە، داوای پلیکی ھروازتر 

بج تگیشتبووە ئو ئنجام، ئگر ڕژم دەس» کالین«کا. ل ئۆتۆنۆمی ب

گیرسانوەی وا ھورد، ئئامادەی سازشکردنکی شایست نب بۆ ک

  ٤٠می دەب.شڕوشۆڕ شتکی حت

، کاربدەستانی ئمریکا دا ١٩٦٣ڕوون و ئاشکرا بوو ل سرەتای ئازاری 

ن. کۆدەنگیکش سبارەت ب ھگیرسانوەی جنگی کورد نیگران بوو

ئوەبوو، ک جنگ تنیا و تنیا خزمت ب برژەوەندییکانی مۆسکۆ دەکا و 

ش لسر مانوەی ڕژمی بعس. لبرئوە ئمریکا و ھڕە گف دەشبت

کو خۆی لراق کرد، بع داوای ل.نڵ کورد بگونجگ  

  

  چکفرۆشتن ب عراق؟

 و دا ١٩٦٣ی نیسانلکی گرخانمریکاوەرچکانی ئیوەندییپ راق  - رە لع

ورەی بھۆی داوایکی عراق بۆ کینی چکی ئمریکی ڕوویدا. بگ
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سۆڤیت  ییپشتریش قاسم یک دەرزەن ھلیکۆپتری ل یکت» رنملبۆ«

بڕادان دابوو، بم "ھوستی تازەی سۆڤیت سبارەت ب پرسی کورد" وای 

و ئئ راق کرد بگاتع ھیچ چاوەڕوال ک" نانی نجامدەستھکی بۆ بنیی

ای ل ئمریکا داو »بیبش«ک نب." ب یاریکردن ب کارتی شڕی سارد، داوا

کرد بکو "کۆپترە ھاوشوەکان ب عراق بفرۆش و لماوەیکی 

ئم داوایشیان ھاوپچ بوو لگڵ داوای  ٤١دیاریکراویشدا بردەست بن."

ییکان ل واشنتن، ک ل وەزارەتی دەرەوەی ئمریکا دیپلۆمات عراق

یان ەرەوکگوزەتان ١٢تانکی سووک و  ٤٠نزیکبوونوە و داوای کینی 

مایی لتگیشتنیش بوو، ک داواکی عراق سلمنرا و ھر  ٤٢کردبوو.

بڕاستیش ئم وەرچرخانک بوو ل شڕی سارد، ھرچندە ئوەش بووە 

وەی ھی ئمی  مایوەی ڕژندرێ، بندووەکاندا بھرەسپ رانییر نیگژ ب

  دەکا.تیار د سازوبعس خۆی بۆ ھگیرسانوەی شڕی کور

وخۆیاندا سبارەت ب سیاستی کرد ئاژانسکان لن داواکی عراق وای

 چکی ئمریکی پداچوونوەی خۆیان بکن. لم بارەیوە کۆدەنگییکی ڕوون

حکوومتی ئمریکادا ھبوو، ک ئم حات خاکی ئرنیی  ئاشکرا لنو و

ی سارد، بم ئگری نگو جاق عر - لچاو پیوەندییکانی ئمریکا

ی ھگیرسانوەی شڕی کورد پرسکی ئاۆزکرد. دەستی نزدەبوو

گشبین بوو، ھر  ربو داوایی عراق بۆ چک زۆ JCSھاوبشی ئرکان 

 کینووسراوبۆی  ل (کییامپ)یدا ٩کرد، تھاتبوو، ی ئازار دەستاودەست پ

کی لبرژەوەندی جیھانی رفتدا "دەستکی بغژەکۆمۆنینوی و د ڕژمی

کاریگری خۆی ل ناوچکدا  ئازاد، نخاسم ئمریکا ھناوەتکای، بۆ ئوەی

سر ئوە بکا" و ڕاسپاردەکشی ئوەبوو، پویست سیاستی ئمریکا لزتر

نو تی حکوومگپشتی پ" وە، کتببچراق بگرێ، ڕوخسارەیی عک 

کوابو ب دژەکۆمۆنیستخکانیۆبرەشوە دژی ھنجوو بارەت بوونی س 

بکا و پیوەندی دۆستانی لنوان عراق و کۆمۆنیستی و مراییکان بھزتر

" مایی سرنج، دەستی ھاوپیمانانی ئمریکا ل ناوچکدا لباوەشبگرێ.

دەکرێ ڕەوی  ومکبوو، فرۆشتنی چک ئرکانی ھاوبش بوای وا
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انی عراق بگۆڕێ و ل سۆڤییتوە اقی سربازییدنی تفابینکرپیوەندی د

وەربچرخ بۆ دابینکردنی چکی ڕۆژئاوایی و ڕاسپاردەشی وابوو، ک ھر 

یا ب و ھاوسنگیش ب دەستگیرۆییکی سربازییانی ھر دۆزک بتن

، ئیسرائیللگڵ پابندییکانی دیکی ئمریکا ل ھرمکدا (وەک میسر، 

 ٤٣).ی بریتانیادن، عرەبستانی سعوودی و شانشینی یکگرتووئورن، رائ

 وەزارەتی کاروباری دەرەوەش بو ڕاسپاردان قایلبوو و وردەکاری زیاتری

ۆشتنی ررد. سبارەت ب پرسی ف بغدا نال پۆژەکی بۆ باوزخانی ئمریکا

دا و دوو نملیھتی نیشاننرەکان، وەزارەت ناڕەزایشیکۆپتبۆ  وون

تی پشنیاز، بم فرۆشتنی تانککان وزخان دیارکردن، بکو بیانخات لیسبا

 راق لکو عبوون، بوە ھر ئسکان لرانیینیگ ۆزتر بوو، چونکزۆر ئا

بکاریانبن. ئمش بووە مایی گرکورە.  ئیسرائیلان ل دژی دژی کورد ی

کردە سر پیوەندییکانی اپی دەۆری خرئاخر ڕەتکردنوەی فرۆشتنک باند

ڕووی عراق و لوانش بوو عراق بۆ دابینکردنی چک دیسان  - ئمریکا

بسووڕنتوە؛ بم جۆرە وەزارەت داوای ل برەو سۆڤیت خۆی 

انی خۆی کرد، ئم کشان بھندھبگرێ و ڕاسپاردەی خۆی باوزخ

نارد، ئوەی » بندی« بۆشتکی یادا» کۆمر«ل کۆتایی ئازاریشدا،  ٤٤بنرێ.

ر و چ تلیکۆپکردبوو، ک ئمریکا حزی لی ھردوو شتکان چ ھتدا دیار

"ئایا  تانککان ب عراق بفرۆش، بم مرجی خۆپارزی ھن. ئو پرسی،

 و ڕوون ٤٥ئم ب شوەیکی کاریگران لبارین بۆ قۆستنوەی ئو دەرفت؟

وەی الی سیاستداڕژەرانی ب پرۆشوە کاردان عراقاکی وائاشکرا بوو د

ئمریکا وروژاند، ھرچندە ئو دەرفتشی زدەترکرد، ک ببت مایی 

  نوبوونوەی شڕی کورد.

 کردن،  و دوای نیسانی دوولتاوتو ل فتھال ساندەرس«دوو ھ «

کاری ڕۆژھنشرۆڤ نتی ناوەڕاست لنجوومو ستافی ئیشی ی ئاسا

ھلیکۆپتر ب  ١٢ڕاگیاند، ک دەوت قایلبووە بوەی » بندی«تمانییدا ب شنی

» ساندەریش«بفرۆش. ڕاسپاردەی ب عراق ملیۆن دۆالر  ١٥ - ٤ ب بھای

بجوونوە، ھۆشداری  ب وریاییوەنزیکبوونوە ل عراق  وابوو، ل باری
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، بئوەی تیدەرب [بۆ عراق]مێ یارئوەشیدا، ک ئمریکا پویست "تا بکر

خۆی ل قرەی برنام کۆمککی نوی نامسۆگر بدا." ئو تبینی ئوەی کرد، 

ژە) (پۆ ک داوانامی عراق تمومژاویی و ئوان وەمی پشنیاز

دەستپشخرییکی ئیدارەی ئمریکایان نداوەتوە. وای ئمش، ئو 

ھیچ ک" کی ڕوەھای بینی، کقیشکی استفرۆشتنی تانکی سووک، چپ ل ن

[پیوەندی] یان تنانت فۆکی  بچووک و [تقمنی]، ئامیرەکانی

".وەشدا نییوەی ٤٦گواستنش مریکا "بو، ئی ئندنامسپ مایی" بکی بن

، ئوەش بیارک بوو باوزخانی ئمریکا قایلبوو تانککان ب عراق بفرۆش

دا گیاندیی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی عراق. لو نیسانی ١٢دا ل ل بغ

ڕبرنامیی درای باوزخانک، ئوە ڕوون و ئاشکرا بوو، ک ئنجوومنی 

وبگو بکی ئاسایشی نیشتمانی ئیڕەشراق ھع الوەنابوو گوایندەی ب

اوایکرد ریکا دەی ئم، تورکیا و ئران. ئیدارئیسرائیلسربازییانی لسر 

ککان پبپستی " پکردنوەی پویستی برگری ڕەوای عراقی و تان

پاراستنی ئاسایشی ناوخۆیی،" ئمش ڕۆژئاوا ب شوەیک دەخات بردەم 

ەیکی شیاوە بۆ چکی سۆڤیتی، نیشانشی بوە کرد، ک عراق، ک جگرەو

نابن توانستکی  - یشدانیکراوپشبی یل ئایندەیک -چککان کورتھنن و 

بم لگڵ ئوەشدا، ھر  ٤٧لۆژیکی گف و ھڕەش بسر تورکیا و ئران.

اند ئوەندە ک ئمریکا قایلبوو چک ب عراق بفرۆشی، واتای ئوەی ندەگی

  ڕککوتنک مسۆگر بووە.

 راق بع ک بفرۆشتنی چ دی بنیاری ئیدارەی کب ،ک برچۆنڕوونھ 

اری ل بن سری بھندھگرتنکانی جنگی ساردەوە بوو. ھۆک ییئاشکرا و

گۆڕ کانیش لکبوو دژەفرۆشتنی چر  -دا ھسترسی لری مگوەک ئ

کچی ھشتا ئیدارەی  - وردیشھا لگڵ ک، ئران و تورکیا ھروەئیسرائیل

ە. بخاتوە دووری ھر ھوەدای ئوە بوو، عراق ل بازنی سۆڤیتوکند

رەی سیاسنزە پاو ھوە، ئرئبعسلرەو بمریکای براق  یتی ئع

ڕاکشا، شتکی کم پیوەندی بو بھندھگرتنانی ھرمییوە ھبوو، 
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نیگران بوو سبارەت ب ھوستی ئمریکا ل برانبر  بکو ب پچوانوە

  وو. ھیبرمکیکتیی سۆڤیت و ئو ھڕەشیی لسر ھ

دا، ئاواتی ئیدارەی کندی ل ڕی ئایارو  نیسانل ماوەی مانگکانی 

چکفرۆشتن بوەی عراق ل سۆڤیت بکاتوە، سریکشا بۆ برزبوونوەی 

رەت ب ھگیرسانوەی جنگی کورد. ئمش وای ل نیگرانییکان سبا

مریکا کرد فشار بخاتکانی وەک ئیمانر ھاوپتورکی سوەی ا و ئران ب ک

شڕەک دەستیپکردەوە ئوان خۆیان تھنقورتنن، ھر لو کاتشدا داوای 

ل ڕژمی عراق کرد بکو ب دوای دانوستان لگڵ کورددا بگڕێ. ھروەک 

داوایکرد، "برژەوەندییکانی عیراق دەبوو باشتر بدیبن ئگر » ساندرس«

نبادا لوەی  ،ۆی کوردەکانی کردبا] کۆنتبانییتوای [بھاتبا و حکوومتک

کو دۆخکان بۆ نرانییت یان ئشانی سۆڤیڕاک ڕی یاخیبووانی کورد لش 

وتووبرکمری ٤٨.سدەستانی ئڕاستیش کاربر بھواویکا بت  ل

، چونک دەبووە بربستک ل ھمبر نیگرانبوون نوبوونوەی شڕی کورد

عس، بمشیان ھڕەشش بسر مانوەی ڕژمی ب دەبووەشتن و چکپفرۆ

 ستی بدی ھنکیش، ئیدارەی کنجامت قازانجی دەکرد. وەک ئر سۆڤیھ

  خاتوە.شڕکی نوێ دوورب عراق ل بوەی ،ئرکک کرد

 نیسانی دوول کانی خۆی لزخانوی بۆ بادا، وەزارەتی دەرەوە برووسک

نقئ ک لر یاران لرە و تھگدا، تا پرسی کورد ل تداردوو حکوومڵ ھ

ک مشتومی لسر ئوە بوو، ک نوبوونوەی شڕ ل برووسکباسبکن. 

تنیا قازانجی  برژەوەندی ھیچ کام لو حکوومتاندا نیی، بکو

 ھی و ئمش ئگری ان یان ھزەکانی سر ب ناسرەوەکۆمۆنیستک

ھاوت ڕینکا"ڕاپریب ران زیاددن" لتی ەبنتورکیا و ئتیش خواخوایسۆڤی ،

ڕەوشک بتقتوە. وەزارەت لو بوایدابوو، ک برژەوەندییکانی ئران، 

مریکا "بو تورکیا و ئوە لباشترین ش  تدەکرێ کزرێ و خزمبارەدا دەپار

 مش ل... ئ چارەسرییکی دادپروەران بۆ کشی کورد بدۆزرتوە

ک پشتر حکوومتی خۆجی لسری  رڕەوتی ئو فۆرم [ئۆتۆنۆمییی]ب
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ڕککوتووە." خۆ ئگر شڕەکش ھبگیرستوە ئوا ئمریکا ھستدەکا 

دوورکونوە ی ئران و تورکیا بکاتوە تا "اروەک ئرکک لسریتی ئاگاد

ن بۆ بازییالوەی ک دەکرێ ناوچک ببت زۆنگاوکی سیاسی و سر

داگیرییپ کان بکدا تورککاتکی بیانی." لتدەو وە لوتبوونوە دوورک

کاروباری عراق، بم وەزارەت نیگران بوو سبارەت ب خۆتھقورتاندنی 

ش لو کاتی تاران "ب مجزی ئوەی پشتگیری شۆڕشگە ئران، ئوە

 ک بلالیقوڵ و تکو ھالی کوردەکان بکا بتل تخۆییا دوژمنکار 

کردەی کورد لسر خاککی خۆی دووربخاتوە." ئم مجزەش ھر وەک 

ت مشتومی لبارەووە کردبوو، دەکرا مایی "کورتبینی ئرانییکان و ارەوەز

  ٤٩برژەوەندی ئاسایشی ھمالینیشیان ببتوە."ب دژی 

ەھدانوەی ی پردری پتردا، ئمریکا دەستی ب ئامادەکائایارل سرەتای 

ڕنمایی  ریکشا بۆ ئوەی وەزارەتی دەرەوەشڕەک کرد، ئمش س لسر

غدا تا بب کانی لدیپلۆمات می  بداتڕڕژ جدی ل مریکا "بئ نن، کیابگ

وەھا پشکش ب کورد  اراستی ڕووداوەکان دەگا" و داواش دەکا شتکیئ

تاندنکی بۆ دانوسا ڕگب... بۆ ئوەی ھاوشانبکن، ک "پۆژە پشنیازکی 

بکا." ھروەھا ئو ڕنماییش درابووە باوزخانک، ک ب ڕاستقین خۆش

 ھا دەزان ک بشتکی وە ، لو کاتی ئمریکا کشک بڕابگینڕژم 

تواوی کاروبارکی ناوەخۆیی، "بم ل سۆنگی ڕۆشنی و دۆستایتییوە.. 

 مئتوندوتیژی گرەوەکھیچ ج وە... لوتنخواستی دوورک دەر لب یمان نیی

 ھر تنیا دوژمن داخلدکانی عراق، کۆمۆنیستکان لی سوودمند نب، ک

، ئویش گوتی؛ »بیبش«دا گینرای ئایاری ٤ئم پیامش ل  ٥٠دەبن."

گڵ ن. لھاوشا حکوومتکی ل پرۆسی ئامادەکردنی پۆژە پشنیازکی

  ٥١ھشتا ھر قناعتی نھات.» میلبۆرن«ئوەشدا 

 ڵ » میلبۆرن«دا ئایاری ٢٢لگک لروەزیرتوانی دانیشتنسە نوکڵ یگل ،

ا، ئو ئفسرە سربازییی بعس ک مسۆگربک» ئحمد حسن ئلبکر«

 دا ھبوو. کۆبوونوەک زۆرشوباتڕۆکی سرەکی ل کودەتاکی 
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یکمین نموون بوو، ک کاربدەستانی ئمریکا ، چونک ئم داربووبایخ

ماوەی  ، دواتر ل23ی مامی سددام حوسن»ئلبکر«ببین. » ئلبکر«

 عس لمی بناری ١٩٧٩تا  ١٩٦٨دووەمین ڕژرکی بی برازاکو کاتتا ئ ،

کدا، کرد، ڕابرایتی عراقی کرد. ھرچۆنک ب ل کاتی کۆبوونوە

کرد ب نیازباشی گفتوکۆ لگڵ کورد بکا، » ئلبکر«داوای ل » ربنمیلبۆ«

زۆر » ئلبکر«وو، ک ڕژم میلی لنبوو کارکی وەھا بکا. بم ئوە ڕوونب

دانابوو "شتکی نامۆن و  نیازەکانی بارزانی بالوەنابوو، وایتوندبوو، پۆژەپش

ر بھ ن  ڕاستی بوە نایکی ئبک ببنمایژکردن." بۆ ک بۆ نوتوو

ھروەک ھی کورد ڕەق بوو، ئوەی گوتبوو » ئلبکر«ھوستی » میلبۆرن«

زییرککی المشی کورد بکا "ئیدارەیشکپ م وەن24باشترین شت کب " ب

ب ".کی سیاسیی" بوە  "ئۆتۆنۆمییداگرتنکر«پلبنادا » ئ گو "ڕگوتی؛ ئ

 عراق لوە زیاتر درژەبکش." بۆ ئوەی ب روەریۆسر سداڕسانی کورد ب

ی »ئلبکر«ب » میلبۆرن«دوای دەرەتانکی نرموشلی دیپلۆماتیدا بگڕێ، 

زخانیان گوتبوو، کوا گوتبوو، نونرانی کورد ب ئفسرەکانی باو

 کی تواون" و ئمش بنمایک بۆنپۆژەپشنیازەکانیان مایی "دانوساند

ەوە، ھردووالیان رووونیکردبوو» بۆرنمیل«سرکردن. لرەوە تان لدانوس

ن و بیسنن تا ئوکاتی دەگن ڕککوتنکی یدەبکن، بدەکرێ سازش

"ھیچ » ئلبکر«اندۆر بوو، ئاخر سازشییان. کچی ئم بگوبندە ب ب

دا ئاقارەدنیاییک یان ھیچ ئاماژەیکی وەھای ندا، ک حکوومتکی بم 

ای تمومژاویبوونی و ٥٢دژی کورد دەست بۆ چک ببنوە." ا... لبو

، بم ھوست توندەکانی لسر دانوستاندن، ئاماژەیک بوو بۆ »ئلبکر«

  کورد ھبگیرستوە.ئوەی وا پبچ شڕی 

  

دا، دنی نووسینگی ھواگری »ئلبکر« لگڵ » میلبۆرن«ئو گفتوگۆیی 

پبکا، ک تدا یاداشتک دەستاودەسئایاری ٢٧ی دا تا INRینوە لکۆیو 

                                                           
23 .ر وەھای نووسیوە. وەرگنووس  
24 “ministrative decentralizatioad  
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سرەداوە نیگرانییکانی نووسینگکی سبارەت ب ھگیرسانوەی شڕی 

اوازی نوان ڕژم و سوپا دەردەخا، کورد تدا بیانکرابوو. ڕاپۆرتک جی

چی وە، ھربوەی ڕژم ختابارە لوەی دۆخکی برەو بنبست بردو

ووە بۆ ھگیرسانوەی شڕوشۆڕ" و پدەچوو ل ی "زۆر پرۆش نباسوپ

 ،ر بۆ نموونھ .مراد ببکاروباری سوپاش ب عس لدەستوەردانی حیزبی ب

نی سوپای ڕەتکردەوە ک داوای ئوەی حیزبی بعس نخشیکی ئۆپراسیۆ

ی نخشککردبوو "تا بکرێ کمترین ھز" بکاربھنرێ، ھرچی بعس بوو 

ی و ل جیاتیدا نخشیکی دیکی دانا، ک نووسینگی ھواگری و گۆڕ

یکی گریمانیی قکردن"ی وناکردبوو. ب "نخشINR لکۆینوە 

خرایی ڕەھندەکانی  ەی شڕوشۆڕ بنووسینگک پیوابوو دەستپکردنو

 جنگی سارد لخۆدەگرێ، ئاخر دەبت مایی الوازکردنی ڕژمکی

و دەکرێ وا ل مۆسکۆ بکا ھم کۆمکی دارایی ھم ب نھنی  مۆنیستدژەکۆ

ک بداتران بۆ  چر تورکیا و ئبک لندە پرسی ناردنی چرچکورد، ھ

بوو. ورای ئوەش، نووسینگی  باکووری عراق گرفتی گورەی لپش

ب ی کورد یھواگری و لکۆینوە، لسرئوە سووربوو ک سرکردایت

کی "گوماناوی و تانۆشینوە" سیری مۆسکۆیان دەکرد و ل کۆتا چاو

دەبوون. بۆی ڕنمایی نووسینگک انیشدا تنیا ب چکی ڕووسی قایلدەرەت

مش ل ڕی ناوبژیکرکی بالین، ک دانوستاندن بکرێ، ئ ،ئوە بوو

گڵ ب. ل ناوبژیکارکی موسمانی ناعرەبی وەک مانگی سووری نودەوتی

گیرسانوەی شڕەکشدا ئمریکا ڕووبڕووی ھوستکی ھراسان ھ

لوەی ھاوسنگی لنوان خواستی خۆی بۆ سقامگیرکردنی ئاشتی  ،دەبتوە

   ٥٣ڕژمی عراق ڕابگرێ.و پویستی خۆی بۆ پشتگرتنی 

  

لو وە. بم ینوان ڕژم و کورد تقی یگرژی دا١٩٦٣لسرەتای حوزەیرانی 

ی ل ٤٥,٠٠٠کی، وات نزیکی سوپاعراق نزیکی دووسیکی دا خا

ی حوزەیرانیشدا، ڕژم ژمارەیک ل ئندامانی ١٠ل  ٥٤کوردستان کۆکردەوە.

ل باکوور باری حوکمی عورفی ڕاگینرا؛  ٥٥نردەی دانوستانی کوردی گرت.

رد ا کودتاسع ٢٤ئاگادارینامی ئوەشی بوکردەوە، دەب لماوەی 
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ککانی دابن و و جاڕی ئوە بدا ڕەگڵ میری بکوێ دەنا "دەب ئۆباکی چ

یش دەستبج برووسکی بۆ واشنتن لدا تا ل ـ»میلبورن« ٥٦ل ئستۆ بگرێ."

ڕەکتی شتمیتاندووە  حخمیش خۆی وەھا ھوە و ڕژئاگادارییان بکات

ب وێ. گوایردەک٥٧ئاسانی س  

  

ی حوزەیراندا، ئوە ڕوون بوو، ١٠کردنوەی شڕەک ل دەستپماوەی  لبر 

وەی کردەی  کناوە بۆ دوورخستننگاوی کارای ھدی ھنئیدارەی ک

بکا. ژمی بعس بکو خۆی ڕکفدن ل ڕشڕانگزی، ب ڕاوژپدان و داواکر

 مریکا داوای لوە، ئشپتکی خراپتر بوەی دۆخھۆی ترسان لب

وەی ی خۆی، ھر یک ل تورکیا و ئران کرد، لکاتی ھگیرسانانکاناوپیمھ

یانی ئمریکا، دیاربوو یشڕەکدا خۆیان بدووربگرن. ورای ئو نیگران

یاریدابوو براق بمی عرکوتبکا. ڕژکورد س ربازییانکی سوەیش  

  

  

  کورد یشڕ

دە سر کورد، کری ھرشحکوومتی عراق  دا١٩٦٣کاتک ل حوزەیرانی 

 ت، بری سۆڤیرانککی وئامراز تنگ دەبوەی جمریکا بکانی ئرانیینیگ

دروستی سلمنرا. ھرزوو لگڵ ھگیرسانوەی جنگکدا، یکتیی 

ت بکی  سۆڤیتمھ ی دەستی برشچی دیپلۆماسی کرد، ئیدھرانی بان

یک ل  ردی کرد و داوای لکو ۆمیتۆنئۆ ڕژمی بعسی کرد، پشگیری داوای

کرد تا پرسی جینۆساید ل دژی  - منگۆلیا -دەوتکانی پاشکۆی خۆی 

رچی ژمی بعس ل نو ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکاندا بنت سرمز. ھڕ

ئمریکاش بوو ھویدا ل ناوەڕاستی میدانکدا بمنیتوە، داوای ل بعس 

وستان دوای دان کرد بکی دیپلۆماتی لیپل کدا بکاتڕێ، لڵ کورددا بگگ

سنووردار و کۆمکی سربازییوە پشتگیری عراقی کرد. ھرچندە پشتگیری 

ناچاری پاپشتی  یش بی کندکورد زیادیدەکرد، ئیدارە یکتیی سۆڤیت بۆ
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وو جیاتی د دەکرد. ب دەستوردانی ھردوو زلھزەک لخۆی بۆ عراق پتر

دوژمنکار چوون نو کشک، بم شڕی کورد ل شرکی ناوخۆیی  یھز

  خۆجیوەی گوازرایوە بۆ برەیکی نوی جنگی سارد.

  

 تی تا١٥لرمی سۆڤیکی فس ی حوزەیراندا، ئاژانسTASS  عسیمی بڕژ

ی فاشیستی" بۆ ئنجامدانی SSب غدری "ھیتلری" و بکارھنانی "تیپکانی 

ک جختی لسر ئوەکردبووەوە، ک سیاستی بارکرد. لدوانتاوان نۆسایدجی

یکگرتووەکان  عراق لمڕ کورددا ڕاستوخۆ پشلکردنی بوانامی نتوە

ش دەبو پرسبب و ئمای ت ش لم ڕەوشتان. ئموو دەورانی ھی نیگ

فرمی  دیکی میکیی حوزەیراندا بدواداچوونی بۆ کرا، ئوکاتی ڕۆژنا٢٠

، ھمان ختابارکردنی دووپاتکردەوە، بم ئمجارەیان »پراڤدا«سۆڤیت 

شی ئوەشی لگدابوو، ک سۆڤیت کۆمکی خۆی ل عراق ھڕە

ارە دەسپکی ھمتکی چوپی دیپلۆماسی سۆڤیتی ھپسرێ. ئم دوو وت

 - عراق کشی بسر و پوپاگندەکانی بوو دژی عراق و ئنجامکشی

دا بوە شکایوە، ک ڕووکی گرنگی بایخپدانی لنو جنگی سارددا دکور

  ٥٨وەرگرت.

 

 وەبوو کئ کتاوانبارکردن بارەت بمریکا سدەستانی ئی کاربشڕاستی ک

تار، ۆژک لگڵ ھگیرسانوەی شڕوکوشتدابوو. لماوەی چند ڕ

ت ب کردە ک ڕاپۆرتیان سبارەمارەیغدا ژکاربدەستانی ئمریکا ل ب

 ل ،ر بۆ نموونیشتن. ھگکوردەکان پ کان دژ براقییکانی عکاولکاریی

دەنییکان ی حوزەیراندا، باوزخان برووسکی دەبارەی کوشتارگی م١٩

 وتنچی کدەھاتن ککان ھخانبا کان لی قوربانییو کاتوەش لدا، ئل

سربازییکانی عراقی و ژن و مندایشیان وەک قغانی ھزە  تقی ب ئاگری

ی حوزەیراندا ٢٠لبرانبر ئو ڕووداوە سامناکاندا و ل  ٥٩مرۆیی بکارھنان.

) ھنا، ک گرووپکی پلبای CIتایبتییک (قناعتی ب گرووپ » بندی«

نوەکان. گڕادژە ھ نوان ئاژانسکان بوو، برپرسبوو ل ھووتقالی

وونوەک ل ھرچندە کۆبوونوک ب نھنی مایوە، بم وردەکاری کوب
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 ،گرەوەکان دزەیان کرد. بۆ نموونرچاوە جر «سکۆم « ی حوزەیراندا ٢٠ل

دا ڕنماییدابوو، ل کاتی کۆبوونوەکدا ، تینارد» بندی«کی بۆ برووسکی

ی سرھندێ سو ھ "رەکی ب"توند بسن. ۆ لرڕۆیشتن دەسنیشانک

بخۆی بایخی ب » کندی«ک یاداشتک ئوەشی گوتووە، کوا سرۆ

ملمالنک داوە و پرسیاری ئوەی کردووە ئاخۆ چ یارمتییکی ئمریکا بۆ 

اق وای ل سۆڤیتییکان کردووە پشتی کورد بگرن، "بدوایدا ئم دەب عر

پرسی » کندی«یشانی ئوەبوو، ک ژیک نئم لۆپشتی عراقییکان بگرین." 

وە، یی سارددا بینکوردی ب دەقاودەقی ل چوارچوەی ھلومرجی جنگ

سیارتی." یش گوتی ئم بووە "ھستکی گونجاو بۆ کۆمک برپر»کۆمر«

 وەیکدانو لوەزارەتی کاروباری دەرەوەدا دژی ئ دەستان لندە کاربرچھ

سرۆکی نووسینگی کاروباری » یپس تابوتفیل«ش ایبتیبوون، ب ت

و سی ئای ئی » کۆمر«، ئو کسی کNEA ڕۆژھتی نزیک 

کشی » کۆمر«ھروەھا  ٦٠.زۆر ب منگمنگ» تابوت«"ھستیانکرد 

[کارکی وا ناکا] ک زۆر  "بۆ کوردەکانی وروژاند، داوایکرد یشتیوانی (شا)پ

انیش چککردنی عراقییکان بدا و تورککتی پا یارمباش ب بۆ [ئمریکا] ت

سنوورەک دابخن ئگر ئرانییکان ھر تفاق و شت بۆ کوردەکان بنرن. 

ەی ک لو خادا ل کوات بشی ھرە چارەنووسساز ل ھر سیاستک ئو

نردرا، » کندی«ی حوزەیران ک بۆ ٢١یاداشتکی دیک ل  ٦١شا بدرێ."

و ا بوو، ک گرووپک بیاریداوە پشتگیری ئابووری وی تدژەی ئئاما

وە بۆ »بروبک«سیمین یاداشتیش لالین  ٦٢سربازی بۆ عراق پتربکا.

پترکردنی فندی پشتگیرییک ل  ژە بوە دەکا،ادا ئامنردرا، تی» بندی«

دن ل دۆالرەوە بۆ یک ملیۆن دۆالر برزکرایوە بۆ بشداریکر ٨٠٠,٠٠٠

نیک و بۆ ی مشقپکردنی کاربدەستانی عراق، بۆ تکبرنام

پروەردەکردنیان لسر خاکی خۆیان ب شارەزایی پسپۆرە ئمریکاییکان؛ 

دۆالر بۆ حاتی  ١٠,٠٠٠خۆراک؛  جبجکردنی ناونیشانی چوارەمی کۆمکی

 ٥٠٠تانکگوزەرەوە و  ١٢تانکی سووک،  ٤٠الفاو؛ لگڵ پفرۆشتنی 

گری قبارھ ندە وردەکاری  ١٥وڕس ورچورەش، ھری گلیکۆپتھ

ڕوون و ئاشکرا بوو پاپشتی  ٦٣فتوگۆ لسرکردن بوون.فرۆشتنکان مایی گ
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کندی کرد ڕەزامندی خۆی یکتیی سۆڤیت بۆ کورد وای ل ئیدارەی 

  بۆ عراق دەرببێ. فرەوانلسر پشتیوانییکی قب و بر

  

عراق بۆ سر کورد، بووە  - و پیوەندییی سۆڤیتنی ئەرگڕالکاتکدا و

مایی ئوەی دەرفتکی لبار بۆ ئمریکا بەخسن، زانیاری ھواگری 

 بکا، ئوەی عراق ل) پیداSOV - MATلسر چکوتفاقی سۆڤیتی (

ی حوزەیراندا، یکک ک ھر ب س ٢٧ل  ٦٤سردەمی قاسم وەریگرتبوو.

ی » تۆماس ئا. پارۆت«دەکرا وا بوا -خۆی ناساند » TAPتاپ «پیتی 

کۆشکی سپی بووکارب و کات لل ،ی بی سی ئای ئبا ٦٩ - دەستی پل 

ک ناویشی ئاشکرا داری زۆر نھنی بۆ یکک نووسی، یاداشتکی کۆد

  نکردبوو: 

  

لسر پشنیازی عراقییک، پۆژەپشنیازەکی کلوپلی 

ھگیرا. ئوەش لبر ئوەبوو، ئوان  نادیاراتکی گورە بۆ ک

تییدا ل ئاسایشپارزی جبجکردنی خۆیان لو کات تایب

دا باری تمموزدەترسان. بو ھیوایی ل یکمین مانگی 

ینرێ. تانککان، مووشک، دەمانچ، تقمنی و ھوایی بگ

   ٦٦شتکی تایبتی دەگرتوە.

  

: عراقییکانیش لیک لو دوو شتان توەشیبکر و ڕگئمش دەکرێ ب دو

نیگرانبوون، نیگران بوون سبارەت ب پدانی "شت گورەک" یان 

ستمی ئاسایی چککی پچوانکی، یاخود لوە نیگرانبوون ک زانیاری سی

SOV – Mat ـ ت بدەترسان سۆڤی مکان بمریکییدەست ئ یان داوەت

م زیاتر ل گوین بوو. ەوە. دیاربوو کاردانوەی دووەستتیان بوتوندی دژ

 ک لیرت سترۆنگڕۆب«برووسک «یزە نووغداوە بۆ باب مریکا لی ئک

وە کردەوە، ک نخشی وەزارەتی دەرەوە لدرا، جختی لسر ئ

ی ئمریکی ھی بۆ دەستکوتنی زانیاری لسر یئۆپراسیۆنی ھواگر

گوتبووی؛ حکوومتی » سترۆنگ«. ل برووسککدا SOV - MAT سیستمی
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 وەی بکان بتییی سۆڤیقینکی ڕاستترسییبوونی مری ھگئ راقی لع

ئمریکییکان بکا، ئوەشی ڕادەستی  SOV - MATپرسک بزانن، پندەچوو 

ر خستسر، دیارە عراقییکان بۆ ڕادەستکردنی شتک داوای نرخکی گرانت

ن. دەکوە، ڕاور ئبر لكی ھزییموو خۆپارمریکا "ھو وابوو، ئژی ئ

شکی سبارەت ب شتک بشارتوە،" بۆ ھست زۆر پرۆبخاتکار تا 

وە ل ورانکردنی برژەوەندیی ئوەی "مشووری خۆی بۆ دوورکوتن

و ئپرسی رکانی بکاربن،" و ڕنمایشی ئوەبوو، ک ئو ب بنواەبرفر

ارەبوونوە و بدحایبوون رێ تا ل دووبھاوڕیکیی ئۆپراسیۆن دابن

ئاشکرا کرد، ک ئمریکا  و ئم ڕاگۆڕینوەیش ئوەی ڕون ٦٧بن.بدوور

ونی بغدا ل مۆسکۆ وەربگرێ، بۆ ئوەی زانیاری ھویدەدا کک ل بھیوابو

، تا ل ستبھنی بدەھواگری لسر تکنلۆژیای سربازییانی سۆڤیت

ای دوودی بارەی تکنلۆژیاوە پشتربخا. وڕیوە پوەرگلی خۆی ل

اوی سیاستداڕژەرانی چ عراق لپەوە زیاتر ل - عراق، پیوەندی ئمریکا

  بایختر بوو.پئمریکا 

ی حوزەیران، تا دەھات بگ لسر دەستورەدانی سۆڤیت گب کۆتاییھاتنی مان

ع لراق لر یس یشتنمریکا گدەستانی ئدەبوو. کارب کو ک کئ

بدەن خۆیان ل شاننی "لوە دەرچووە وائنجام، ک یكتیی سۆڤیت 

ازیان وابوو "عراق بکن کاروباری نوەخۆی عراق ھناقورتنن" و نی

د و ی پوپاگندەی الینگیری کورتپش ل ٦٨کراوەی جنگی سارد." گۆڕەپانکی

ە ئی بۆ بو بموەی پارە کیش ب (یسی ئای ئ) ،رخانکردبووارزانییان ت

یان بۆ دا بارە تفاقی سربازیئایارگی زانی ک سۆڤیتییکان ل کۆتایی مان

ھستی کرد » ملبۆرن«خکش زیاتر کپی سند ک دۆ ٦٨عیراق وەستاند.

:وە لناچارە واشنتن ئاگاداربکات  

  

ی ڕووخاندنی حکوومت بدا، تی یارمسۆڤیتئگر یكتیی 

تنانت ئگر بۆ ڕژمکی دیکش بنک ناسۆنالیستان ب، ئوا 

وەک لکوت بۆرە ئومدکی ھردەب بکو ژینگک ھندێ 
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ر ب بۆ کۆمۆنیستکان و دیسان ھژموونی خۆی لبوردەییانت

   ٧٠ڕۆبنتوە.

  

ت بن سۆڤیالیل کوە، گرژکردنی ڕەوش»وای و» نمیلبوربوو،  اەھب

وەش لت، ئۆیشتنی سۆڤیردەم دەستب ست بخاتربب مریکا دەتوانئ 

بۆ ڕی دامزراندنی پیوەندییکی دۆستان لگڵ عراق بۆ دابینکردنی چک. 

گیشتن بم مبستش، ڕاسپاردەی ئو ئوە بوو، ک باوزخانک پیوەندی 

تا خزمتگوازری و تفاقیان بکا زیاتر قکانی فیلگڵ ئفسرانخۆی ل

زووی دنی تراالسنگکربکا، ئو شتانشیان بدات ک نبت مایی پشکش

  ٧١تدا.اسھز ل ڕۆژھتی ناوەڕ

  

یکتیی سۆڤیت دژی عراق ل سرەتای تمموزدا ھمتی دیپلۆماسی 

 یشتگولووتکویش ئئ ، نگۆلیای ھاوپی میمانی کاتھخۆی قت پنا ناع

نتوە یکگرتووەکاندا بابتک  یل کۆبوونوەی داھاتووی کۆمی گشتی

ل کی جینۆسایدانڕش وتۆتوەی کنی براق بجوتی عر حکوومسل 

کاتی ئو داوایی منگۆلییکان ھرایکی گورەی نایوە،  لو ٧٢.دژی کورد

نکی ل اوی ئیلوولدا مۆسکۆ لدنۆ وو. لکچی شتک تنیا سرەتایک ب

ک جگرەوەی پیماننامی بغدا بوو دا، بوەی » سنتۆ«دژی ڕکخراوی 

بدژی کورد گرتۆت یان" لشانکاری ھاوبڕ" رەی تاوانبارکرد گوایگور. ب

غدا بی بدوانو لژرابوو تا ئوە داڕبۆئ" دوانم لی، ئوا سی ئای ئی وت

کات گوتی کشی کورد پرسکی تواو ناوخۆیی و بۆ ئوە بوو  ،کاتوەڕەتب

بنمایک بۆ داخوازییکی نتوە یکگرتوەکان یان کردەی نودەوتی دیکی 

کان ھویاندا شڕی کورتی سۆڤیتیی ب سبارەت ب دۆزەک بتپیشوە."

ۆ ارد. بنگی سشن نو نخشی جکورد بنودەوتی بکن و تواو ڕایبک

ۆژی پاشتر، نردەی سۆڤیت ل نتوە یکگرتووەکاندا ئوەیان ڕاگیاند، ک ڕ

ھیان بکندشتنی ھنجوومردەم ئب نبب مان دۆزەکتدەگرن و ب

ا لوەش زیاتر، پشنیازی سۆڤیتییکان ئوەبوو، پرسی ئینج ٧٣ئاسایش.

کۆمیتی ئابووری ردەم بن بجینۆسایدکردن وەک سکایک ل دژی عراق ب
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ی ١١ل کۆتاییشدا و ل  ٧٤).ECOSOCو کۆمیتی نتوە یکگرتووەکان (

دا سۆڤیتییکان نامیکیان بۆ سرۆکی ئنجوومنی ئاسایش نووسی تمموز

وشکی ترسناک ب، ک وەک دەرکوتیک ەاوایان لکرد "ئاگاداری ڕو د

ستوردانی دەوتکان ھۆی دەق و ببھۆی ڕووداوەکانی باکووری عرا

 ٧٥اقییوە لدژی گلی کورد ھاتۆتئارا."لالین دەستی عر کئۆپراسیۆن

استی ڕەوشی کورەوەری کوردان گیشت باترین ئ ۆ یکمین جاریش بووب

  ئمریکا الینگری ئوان نبوو. ،دیپلۆماسی نودەوتی، بم بۆ بدبختی

  

کندی خست بردەم کشیکی سختوە.  ەیئیدار نۆسایدپرسی سکای جی

کشی ئوەبوو، ک حکوومتی عرەبەگز ل ھمتکی یڕاستی

زەییدا بوو لبەق و بی دربازییانکی  ستییمایز جیاوازەوە، دژی کڕەگ

اتیان ب شوەیکی ڕو کف ەکانیانتیرئامانجی مدەنییکانیان کردبووە 

ندکخر کھراق تاوانی جینۆسایدی نابووەوەاو ڕع ب کناسرەی پگوب .

کشکش ئوەبوو، ئمریکا و ھاوپیمان ڕۆژئاواییکان دووبوون  ٧٦کردبوو.

 ی وایئیدارەی کند ٧٧تی سۆڤیت بکن.لوەی لو دۆزەدا پشتگیری ھوس

انۆڕە ستی مب مبدەبینی، سکای جینۆساید لالین سۆڤیتییکانوە زیاتر 

بارەت بر تا سوە و سوساندنکانچکوتکردنی کۆمۆنیست ل عس  تۆب

  :بکاتوە

 

پرسی سکای جینۆساید لالین منگۆلییکان لبردەم 

ا کشیکی گورەی بۆ حکوومتی وت نتوە یکگرتووەکاند

ب ممریکا دروستدەکا. ئکگرتووەکانی ئم دژی  یئاست

دەبین، تنانت ئگر دژی ماددەکش ن شتکا اکردنیون

بین... ھرچندە ل ڕوانگی بارودۆخ تایبتییکی دۆزی 

کوردیش، ب سروشتی وروژنری داڕشتنی وشییانی 

کردووە تا  ستییی ک سۆڤیت بۆی وایماددەکش و ئو ڕا

 تۆ ل وتک بکاتوە، ک سیاستکی کمتر بالی بلۆکی

وەسۆڤیوە تییوەزارەت دژوەستان وە، بۆیی بایداوەت
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و ماددە دەستنیشانکراوەکب کوەی ڕەوشل  ب

   ٧٨ھندھدەگرێ.

  

ک تووشی ئمش سیاست تواوعیارەکانی جنگی سارد بوون. کات 

ی سۆڤیتی بووەوە، ئمریکاش یردەرانی دیپلۆماتاھمتی توندی پالم

رناچاربوو پشتی ڕژاق بگرمی عفش ککمر ڕژگت ئناناتی ڕێ، ت

  کوردیش کردب.ب دەرھق 

  

ەکانی دیپلۆماسی مۆسکۆ ل نتوە یکگرتووەکاندا تنیا ڕپدەچوو مانۆ اەھو

ی ٣ییکیان ل عراق. ل سعات زووەکانی ڕۆژی بشک بووبن ل ستراتیژ

کرد، ایکیان کودەت راقداکانی سۆڤیتی لنو عەرادا، الین ھوادتمموز

دا گرت، ئو سربازگ گرنگی »ئلرەشید«دەستیان بسر سربازگی 

 یکوتبووە باشووری بغداوە. بۆ خۆشبختیش ب گورەی پاشکۆی سربازی

ل مریکا کو  ئ ڕدەستانراق "تزەکانی عزە ئاسایشپارگیر ببوو، ھغدا جب

وی کودەتاکیان " و ھنوەبگورەی سیستمکی پشوەخت جوو

یکان لپشت یسی ئای ئی بوای وابوو، سۆڤیت ٧٩پوووچکردەوە.

  دا:تمموزی ١٣پوختی ھواگری ل کودەتاکوە بوون. بگورەی 

  

کانی عراقی دوو ئندامی زیاتری تۆڕی ھزە ئاسایشپارزە

ی ی بلۆکی سۆڤیتییان ل بغدا گرت. دانپدانانکانیھواگر

تۆڕەک لالین ستوخۆ ئوەی سلماند، ک نیش ڕائوا

راوە و ئاراستکراون و سۆڤیت [گوبژرک] ڕکخ

کان دەستیان تدا ھبووە... ئمش ھر ل دەستپکی یخۆجی

   ٨٠وە بوو.ـ ١٩٦٣ی تمموزی ٣اکی ھوی کودەت

  

 وە لشک بوودەتاک بڕاپۆرتکی دیکی سی ئای ئی ئاماژە بوە دەکا، ک

  وانتری سۆڤیت ب ئامانجی کۆنتۆکردنوەی عراق:ەکی برفرستراتیژیت
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ل لرەدا بگی بھز ھی ک بلۆکی سۆڤیتی دەستی 

دا ھبووە و تمموزی سل  »ئلەشید«ڕاپڕینی سربازگی 

ردپھ ت بتیی سۆڤیكی وپشدەچری پندەی وو ساگ

ل  سلبرئوەدابووب بع وەرەبژمیدیایی و کردەی ژر

عراق بنکۆبکا، ئوان حیسابیان لسر ئوە کردووە، ئو 

ڕژمی بدوای بعسدا دێ باشتر لگڵ برژەوەندییکانی 

   ٨١کۆمۆنستیدا دتوە.

  

و ئاشکرا کرد، ک  کستی کودەتاکی سربازگی ئلەشید ئوەی ڕوونش

یکی بھادار دەبینی، شایستی ۆپۆلیتکی جییکتیی سۆڤیت عراقی وەک نرخ

وەبری بۆ بکا ئژربی کردەی ژڕچوە.  ،سۆڵ بکاتی کۆنتکمکو ڕژب

  ئیدی عراق جارکی دیک بووەوە میدانی جنگی سارد.

  

ی باوزی نوی ئمریکا ل عراق »ڕۆبرت سترۆنگ«بر ل کودەتاک، ھر 

رەوە کرد بکو بۆنیکی بۆ یری دەڵ وەزگیشت بغدا و پیوەندی لگ

خۆی پشکش ب  یانیڕکبخا، تا ل سرەتای تمموزدا باوەڕنامی دیپلۆماتی

دا تمموز ی٧کاتکیش ھردوو پیاوەک ل  ٨٢بکا. سروەزیری »ئلبکر«

  یکدیان بینی، بایخی جنگی سارد دیاروئاشکرا بوو. 

  

ی کۆمۆنیستی ۆ کۆنتراق لڕوونیکردەوە، ئگر ع» ئلبکر«

دووربخرتوە، ئوا پویستی ب پشتگیری دەرەکی ھی. ئو ڕووبڕوونوەی 

کی ئمریکی ڕھروەک ئوەی "ش ،کردونالگڵ کۆمۆنیستکان بو شوە 

"ب  تڵ وگی ل"کی دۆستانیوەندییوێ "پو ڕوونیشیکردەوە، دەی

وە کردەوە، ک ئارەزوویتی سر ئتیشی لیکگرتووەکاندا ھب، بم جخ

نانالیتی دەرەکی بسیاس  .ب (ڕالش)»مریکا »سترۆنگیش گوتی؛ ئ

نی اوە، ب سیاستی دەرەکی بالیندەیوێ عراق ب سربخۆیی بمنت

و ب راق قایلبۆ  ع راقدایلالی عقوڵ و تھ رژەوەندی لیش بقوو

ی ل ڕژم کرد بردەوامب لسر داواش ۆنیزم.برەنگاربوونوەی کۆم
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ی کۆمۆنیستی بدرێ و لئافراندنی ھوەوەی ڕۆمکردنتی کیارم ک کرجوم

لگڵ دەوتکی  گوتیشی بخرھاتنی عراق دەکا ل ھر ھوکی یکگرتنوە

وەک لسر بنمای خۆبخشان ب. ل ھیچ خاکدا ندیک، کات یکگرت

امی ک خریکبوو لبارەی نیان ئو ڕککوتنکورد  ی شڕیباسوخواس

  ٨٣چکوە بکرێ، نھاتگۆڕێ.

تاکتیک دوژمنکارییکانی یکتیی سۆڤیت دژی عراق، قناعتی ب ئیدارەی 

تر بکا. ل فرەوانبازنی پشتیوانی خۆی بۆ ڕژمی نوی عراق  ،ئمریکا ھنا

یاداشتکی بۆ » سۆالنفرانک «دا جگری وەزیری برگری تمموزی ١٠

دا ھی بژر ئو جۆرە پشتگیریی سربازییدا ھنابوو، ک نارد، تی» کۆمر«

ە دەکرێ بدرت عراق. پاش ھفتیکیش وەزارەتی برگری دەستیکی نارد

عراق تا باری پویستیی سربازییکانیان بخمن و ئو بوارانش 

ئنجام  یان بکا. ئوەش بوکۆمک مریکادەستنیشان بکا، ک دەکرێ ئ

، M - 14لکدرایوە، وای کۆپترەکان و تانکی سووکی جۆری 

تانکگوزەرەوە و بارھگرەکان ک پشتر ل لیستکدا نووسرابوون، عراق 

فۆکی  ١٠و  S - 61Rکۆپتری سیکۆرسکی جۆری  ٦اوی لسر کینی چ

 ی جۆری فۆکی جتاھنرڕ ١٢، C - 119سربازھگری جۆری 

یان  F - 104دان) ل فۆکی  ٣٦شکوتوو، دوو پۆل ((تکاندەر)ی پ

ئاگادارکردنوەی  و دەست ڕادارکی F - 100فۆکی شڕکری جۆری 

نردراوەک ڕنمایی  ، دەستوو. وەک کۆمککی گورەشپشوەختی تواو ب

ی ئمریکی وارتزجۆری ھو س تۆپی  F - 86چاککردنوەی پنج فۆکی 

سردەمی پاشایتی دا، ئو تۆپانش پویستی ب تیمکی ڕاھنر و بالی 

ورزە چک نزیکی گشتی تچوونی ئم گ تۆپ ھبوو. بلولگ ٥٠٠٠کمییوە 

جارکی دیک ئمریکا ل کاردانوەی تیختیخدانی  ٨٤بوو. دۆالرملیۆن  ٥٥

  کرد.فرەوانرراق بسۆڤیتدا بازنی پشتگیری خۆی بۆ ع

  

سۆڤیت ل ڕی پشتگیری کورد بۆ ڕووخاندنی ڕژمی  یھوکانی یکتی

 نتوە یکگرتووەکان و بعس، ھمتی پالماردەری دیپلۆماتیانیان ل

رکردەی ژژمووی ربەشید بوو، ھلی ئربازگی سش کودەتاکگب ک ،
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ق. ئم کردەوانش ی عرانوەخۆدەستتوەردانی سۆڤیتی بوو ل کاروباری 

بووەت ب نۆرەی خۆیان بوایان ب کاربدەستانی ئمریکا ھنا، ک عراق 

 ک لرخانی وەرچش بووە مایمنگی سارد. ئکی گرنگی جیدانم

عراق و دەرفتکیش بوو بۆ پترکردنی  - دنی پیوەندییکانی ئمریکاباشترکر

کیش بوو بۆ بدەستھنانی ەرفتچۆن د یارمتی سربازییان، ھروەک

ی پشکوتووی سۆڤیتی، ک پشتر مۆسکۆ زانیاری ھواگری لسر چک

کا ی حکوومتی ئمریکاندەزگدابووی ڕژمی قاسم. لکاتک ھندک ل دامو

ی بسر ئو گنجین زانیاریی ھواگرییدا کوتوون، ەخۆشحابوون بو

دا ھبوون ب قووی ەەتی دەرەووەزار لنو کچی کاربدەستی وەھاش

 ب خکیدتنگبوون لو کفڕات و ڕەفتارتوندییی ڕژمی بعس دەرھق 

 ختانگکوردی نواند، کویستیسقاند و پی خوکی ویژدانییان  ب

  ڕاستکردنوە ھبوو.

  

  

  یکمین کنای نھنی

نبر عراق و راب ل ، سیاستی ئمریکادا ١٩٦٣تی تمموزی اسل ناوەڕ

کانی وەزارەتی دەرەوە سبارەت ب یشڕی کورد ل کاردانوەی نیگرانی

مانوەی ڕژمی بعس و توەگالنی لوەی پدەچوو کردەی جینۆسایدی 

ک وکردببار ب ،رخا کڕوا ەرچر کورددا نسمریکا دەستی بھۆی ئب .

دوای ڕووخانی ڕژمدا  یش بلدەستدەرچوونی پوشکی شڕ و سۆڤیتییکان

شگیرییانکی پتدی سیاسنڕان، ئیدی ئیدارەی کدوای  یدەگر، ببگرت

ئوەدا گڕا بکو ئاگربستک بۆ شڕی کورد بنتکای و سقامگیریش بۆ 

وە.  راقعتنڕبگ  

  

 مموزی ١٢لین«دا، تمس سپتی وەزارەتی » جری سیاسستافی پالندان ل

تیی ی نووسی، کوا عراق برەو ئوە دەڕوا لگڵ یکداشتکەدا یادەرەو
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ی لنوان بغدا و یسۆڤیت و کورددا ڕووبڕوو ببتوە. ب کپسندنی ناحز

بوو، ک مانوەی ڕژم ڕەنگ ب  لوە نیگرانن» سپین«مۆسکۆدا، 

ند بمریکاوە بزی ئھکی بو چوارچ ،پشتگیرییستا لوەی "ئوەی ئل و

ارەی ئستادا ھی." مایی کشنانوەش ک سیاستی ست سنووردسیا

کورد ل ئستادا ھاوشوەی کردەیکی  ب "توندڕۆییانی عراق" دەرھق

  نووسی:» سپین«جینۆسایدە. 

  

سیاستی عرەب ناسیونالیستکان، ک بسر حکوومتی 

ورەی د. بگینۆسایبغدادا زان، لڕاستییدا نزیک ل کردەی ج

 :ل بریتیی کردەک ی عیراقی بباکی پلرفسی ئقس

ک زانیارییان لوەردەگرن پاشان  ،نیبردنی ئو دیل کوردا

شدا کمکردنوەی یکسر گوللبارانیان دەکن، ل جوھری

ڕژەی نرە لنو دانیشتووانی کورد بۆ ڕژەی دەیکی ئوەی 

ەی تنیا خۆیان داڵ بون و منردنی ژئستا ھی، بڕەک

بکن و دەرکردنی خک و نیشتجکردنی بژوی خۆیان پیدا

  ٨٥عرەب لجگی ئواندا.

   

مریکا تا پشتگیرییردەم ئبک لتییش بووە زەحممی بۆ یکی دیپلۆماتئ

قوڵ و تو دامولھنتی لالکانی بلۆکی سۆڤیت دەزگودەوکان ینی

وە یکگرتوەکان ڕۆبن. کشیکی دیکش ئوەبوو، تنی وەئھروەک 

پیوەندی ئمریکا ب کوردەوە سنووردار بوو، وات ئمریکا ئو دەرفتی 

تکانیان ھب. تا ئم خا وسب ھۆیوە کاریگری لسر ھلدەستدابوو تا 

. بوا اددبکردەوە ئمریکا ھوی ندا شتکی وا بچن دەستی ل نو کور

یش مشتومی لسر کرد، ئم ھیک بوو، چونک ـ»سپین« وەک

"کردەکانی ئایندەی ئمریکا و دەستپشخرییکانی ل عراقدا دەب لودیوی 

رجتی بی سیاسنووکسنووری ھ ".نڕیپو ت شوودا بکراوی پست

  ی کرد:ەئیدی پشنیازی س سیاستی جگرەو
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بۆ لالی ھمڕەنگ بۆ ھاندان... و تقھوڵ  اوڕکی(ئا) پرەپدانی ھ

ویستییوەی باری بازرگانی و پئ راق پشت بدانی عرەپکانی پ

  سرچاوەی گورەتر و دابینکردنی ڕۆژئاوایی ببست؛

ابندییکی ئمریکا... بۆ پشتگیری عراق ل دژی (ب) وەک پ

و سیاسی مترسییکانی کۆمۆنیست و فشارەکانیان ل بواری 

ان... ئم ب ڕاشکاویشوە، لگڵ (پ) نونرایتییکی ئاسا

راق، ئم ئو ، پشتگیری کورد ناکین ل دژی عپچوانی سۆڤیتوە

ناکین و کورد پسند رەی حکوومتیش دژ بسیاست سرکوتک

ناشکرێ ھموو ھزی خۆمانی بۆ بکاربنین... تا ئوکاتی لسر ئو 

دەڕسیاس تدەزانین... ۆن پا مش وەک ئمای ئشتیان بکرێ؛ و

ژی کورد سرکوتوو نبووە وەک ئوەی کردەی سربازییان ل د

  ٨٦خۆیان دەین.

  

) ئمریکا ١ن: (نبھندھگرت ئو دوو پشنیاری سربارکردن کمایی

ا رزانیدپویستی ب پیداکردنی "پیوەندی نھنی یان نیمچنھنی" لگڵ با

 اخۆ تاو تا باشتر زانیاری لسر چاالکییکان و نیازەکانی ئو پیدابکا و ئھبو

) دەکرا ئمریکا دنی ٢چندیش ئمریکا دەتوان کاریگری لسر ھب؛ (

ھۆیوە بتوانن لگڵ ڕژم  ھوی چاکخوازان" بدا بکو بالینی سیم "

ی لسر برچاو دۆرکیبان» نسپی«پشنیازەکانی  ٨٧ن.بک دانوستان

عراق و کشی کورد ھبوو، سریشیکشا بۆ  ب سیاستی ئمریکا دەرھق

ڕاگرتنی  یدەستپشخرییکی ئمریکا، ک مبست لی گیشتن بوو ب حات

  نیان.ال نوشڕ 

  

 مموزی ١٨لنماییدا وتی ەزارەتی کاروباری دەرەوە ڕکتی سیاسنام

بارەت برع ساق بۆ ھدا  و موو پلکمرھ کانی خۆی لدەرکردپۆست ،

بوو. وەزارەت لو بوایدابوو؛ شڕی » سپن«ک ڕەنگدانوەی لکدانوەکانی 

جکی نموونیی بۆ ناوبژیکردن تزگیک ھاتووە و ھلومر یکورد تووش

کی "پرس دانابوو کشی کورد ھاتۆتپشوە. لکاتکدا بردەوام ئمریکا وای
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راق"، کچی ل سرکی دیکشوە ھاوسۆزبوو لگڵ داخوازیی خۆیی عناو

کی قبی" لسر مانوەی ڕژمی نی کورد. ھرچندە ئمریکا "گرەوڕەواکا

ربوو ل ھموو ڕژمکانی برێ زیاتر ل بعس کردبوو، ئاخر دیا

ئوەی کرد، داوای امک برژەوەندییاندا بوو. لبر ئو لیکترازان، ڕنمایین

ی بۆ یکی خۆجیلتووری و بڕوبرایتیڕژم ھانبدرێ بکو ئۆتۆنۆمییکی ک

بکی بنیادکورد دەستکۆم تیبدا لکردربکا؛ یارمدان و نورەپوەی، پننان 

ڕووی برنامی خۆراک و پۆژەی  درنیزەکردن)ی ھرمی کوردان؛ ل(مۆ

ل ڕژم بکا بکو ب  داواش بگرێ وبھاناوەھاتن دەستی عراق 

ۆیان" ڕەفتار لگڵ ھاووتییانی کورد بکا. سبارەت ب "ئاوەزمندییكی نرم

ت وەزارە نتوە یکگرتووەکاندا،پرسی سکای جینۆسایدیش ل بارەگای 

میلی بالی ئوەدا شکایوە، خۆی بکشتوە و ھانی ھاوپیمان عرەبکانی 

بجوبدا دژی پرس وکنمریکا فشاری وەھای ووە، ئکریسمووشی بە. ھ

ی کورد ب شوەیکی ئاشتییان خست سر ڕژمی عراق، ک کش

  ٨٨شرت نو ملمالنک.شی ھوی دەدا ڕانکچارەسربکا، ئم و لکاتکدا خۆ

  

» سایروس ھابیبی«یش ھنابتی و ھر لھمان ڕۆژدا چارەنووسھروەک 

زیکوە ، ک ل ن»تورز«کونسولخانی ئمریکی ل شووی ندی پکارم

وە ڕادەستی ی ل بارزانییگڵ کوردی عراق ھبوو، نامیکپیوەندی ل

بکو یارمتی  ،کردبوو» کندی«دا داوای ل سرۆک کونسولخانک کرد، تی

 دیش بۆبدەموەچوونی ئیدارەی کن ٨٩ناوبژیکردنیان بۆ ئاگربستک بدا.

وە بوو. ـ»سپین«ڕاسپاردەکانی  یھر لژر کاریگریازەکی بارزانی پشنی

ڕنمایی دای » یولیوس ھۆلمز«باوزە نوکی ئمریکا ل ئران 

، ٩٠وەرندان بۆ بارزانی دووبارە بکاتوەکونسوولکی، ک سیاستی دەست

ەتای ل سرتکیش بیرۆکیکی جیاوازتری ھبوو. کا دەرەوەبم وەزارەتی 

مکی بارزانی بۆ کۆشکی سپی برزکرایوە، ئاماژەبوو بۆ مانگی ئابدا نا

 ژێ و بکی دوورتر بھاونگاووێ ھوەی کۆشکی سپی دەیش ـ»بیبیاھ«ئ

گ کیامنراوگوترا پوەزارەت و کونسوی تی وەتجیاتی حکووم لیش ل

ک تنیا ب  ،کرانمایش "وەھا ئمریکاوە وەمی دایوە. ئو زانینش لووە
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شوەیکی ھماییان دەربی نیگرانییکان و میلی ئمریکای ک بۆ الی کورد 

کت بینییو تڵ ئگنی نیشتمانیش لنجووموە." ستافی ئی شکاوەتکوپ

 زلراوندکرا؛ کۆکبوون.پسدا نووسیبووی: پکنامگنمایی  ٩١ی بئیدی ڕ

 ابۆ تئابدا ی ٧نوێ ل ش لجردرا و دەستبی ئابدا بۆ ١٢ران ن

ئمش دەریخست ک  ٩٢ناوبژیکرەکی بارزانی، پرسک سرڕخرا،

  بادانوەیکی نھنی سبارەت بکورد لئارادابوو.

  

ڵ ئگل دانی ١٥وەشدا لکپباری" چتی "لی ئابدا کۆشکی سپی سیاس

ب  تی خۆی سبارەندنامدا پسعراق لخۆگرت و ل کۆتایی ب دەرھق

گوژم چککی تایبت نیشاندا. ئو سیاست نویی چکپدان، 

ی زییکانی عراق بوو ل چوارچوەانی داخوابدەموەچوونکی ئری

نامی دابینکردنی چک ل سرچاوە ئمریکییکانوە؛ سیاستی پسند

کی رەستیھر کڕادەستکردنش دەبوو تا بکرێ تڕدەستان ب؛ 

 ئامادەکراویش لسر بنمای نختینی کاش ب؛ مرجی متمانی تنیا لو

ک باندۆرکی پچوانی لسر ئابووری عراقوە  ،بارەیوە ڕکدەخرا

ەشوە ڕاوژ ب ھاوپیمانکانی ئمریکاوە دەکرێ بۆ ئوەی بار نبووای؛ لو

  ٩٣فرۆشتن بگرنبر.چکپ یاستیئوانیش ھانبدرن ھنگاو ھاوشوە ل س

 

ئو بادانوەی ل سیاستی ئمریکا، سرنجی بارزانی ڕاکشا، وایکرد کنالکی 

رلتن کا«نوی پیوەندی لگڵ حکوومتی ئمریکا بکرتوە. بگورەی 

 ناسراوی ئابدا کوردکی ١٦، ل » تورز«کی ئمریکی ل و، کونس»کوون

یان لو "ئمریکا ڕۆکی ڕابری ،کردداوای ەوە وک بوویزل کونسولخانک ن

دانوستانی دەستیپکردووە بگێ، بتایبتیش ک دەربارەی شڕڕاگرتن یان 

بارزانی، ئم یکمجار بوو  ب جیاواز ل نامی پشووی ٩٤ئاگربست بووە."

ل  نوەندگیرککورد داوا ل ئمریکا بکا ڕاستوخۆ ڕۆی خۆی وەک 

دا بگێ، ئمش دنی وەزارەتی دا تا برووسکیک بۆ باوزخانی ناانوستد

خۆی ل بغدا بنرێ بکو ڕوانینی خۆی لو بارە بخاتڕوو، ئمش ل کاتکدا 

 ٩٥ی ڕنونینامی زیاتر بکا.بكو چاوەڕداوای ل تاران کرد  بوو
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 غدا لب ی لکزخانو٢٠باوە نییانری ئابدا ئمیدایی وە، ئستو ئاگرب

رکی واش دەکا ئو بنی دەمک ڕژم ب بارزانی دەروویکی خرە و کا

ڕڕاگرتن ەکدا سردەکوێ، ئیدی دەتوان شخکی خۆی داوە، گوای ل شڕ

ش ل ەککی بفرۆشتوە و ئابووی خۆی پبکتوە. ھرچندە ئوب خ

ک ب ب خای الوازی یان وەربست ی ئاگگۆڕدابوو، ک ڕژم ئو داوای

فکی معالنان بۆ لباربردنی ڕاستگۆیتی بکاربھنرێ. وای ئمش 

وەک  بنیی، شتک ئوە دەھن ئمریکا بۆی بجو و باوزخانک وای

 کویزخانژی بام ڕاوب ،ت و بچغدا دا بوان بارزانی و بن ک لیکپ

ی نوەندگیری ڕاستوخۆ بدووربگرێ. شایانی ل ڕۆ کا خۆیئوەبوو، ئمری

دەستبج بجوو بتایبتیش ک  ،ردباس، باوزخانک داوای ل وەزارەت ک

ھۆیکی  ٩٦د ل زستانی ئایندەدا.ھندک دەستپاچبوو ل برانبر کور سوپا

ل کزخانوی باکداگیرییی پوەبوو دیکو ،ترسی ئبادا ئیوە نی ندییاپن

 بارەت بک سیارب نوەی بگرلوە دزەبکا و ببارزانیی مریکا بئ

ڕەوشک، ھواک بزانرێ. بنمای ئمش ھمووی بۆ بھندھگرتنکانی 

ۆژەک ایوە؛ دەکرا ئوەش لکبدرتوە ک سرتاپای پجنگی سارد دەگڕ

تی بکی سۆڤیوەب ،پیالنمریکا تکو ئنرێبو گلو و لشییوەندی ڕە پ

   ٩٧عراق درزی تبکوێ. - ئمریکا

  

 ٢٣لڕ ل رانییانو نیگغدا، ی ئابیشدا ئب ک لریھ وە بدانلی برووسک

وەزارەت ڕنمایی ئوەی دا، ک باوزخانی بغدا تاران و لندەن گینران. 

و ب نانالیدارەوە دەستب "بکی متمانوەیشب ج راق حکوومتی ع

باڕابگ ک ،نیستئاگرب نوێ بگی رزانی دەیکمك" و ئامادەشن وە

ان ب بگیننوە شونی خۆی. کاربدەستانی ئمریکا ل تارانیش ڕاسپردر

ران ڕابگینن، ک بارزانی بۆ اتمان ب تی تایبت و پ ل مشوەیک

ی بغداش لسر ئوە پاردەک"؛ ڕاسمبستکی وەھا لیان نزیکبووەتوە

ا وەنب لگڵ وەک پیکک ھسوکوت دەک پداگیربوو، ک ئمریکا "تنیا

 کرد ب» کوون«ب"؛ ھروەھا وەزارەت فرمانیشی ب ئراندا ھاوئاواز

نونرەکی بارزانی ب، ک داخوازییکیان بۆ دانوستان ب حکوومتی بغدا 
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دەب" ک ڕۆی ئمریکا بشوەیکی داگیر"پ ویشئ دەگینرێ. ھروەھا

ئاسان ھروەک کردەوەی پیکک، ناوبژیکارک دەب. ل کۆتاییشدا  و سووک

و لیکنزیکبوونوەی بریتانییکانیش ل پویست دەکا بوو ت بوای واارەوەز

   ٩٨ئاگاداربکرنوە.

  

 کیش لی بارزان» سترۆنگ«ی ئابدا ٢٥کاتشنیازەکپ ک«ی بلبی »رئ

و ئامادەیی ئمریکای و بۆ وەرگرتنوە و گیاندنی  ندڕاگیا سروەزیر

وەمک دەربی، سرکردە عراقییک "سرسامی خۆی دەربی" ک ئمریکا 

ئاخۆ بۆچی بارزانی لڕی سۆڤیتییکانوە پیامی بۆ  ھاتۆتنو و پرسی

یش جختی لس ـ»سترۆنگ«وون. نناردووە، ک دیاربوو ئوان ھاوپیمانی ب

ئوە کردەوە، ئو تنیا زانیارییک دەگین و پیوەندی ب جوھری کشی 

.کیش  ٩٩کوردەوە نییھۆلمز«کات « ٢٦ل ی بکواباس «ی ئابدا ھع

ی وەزیری کاروباری دەرەوەی ئران ڕاگیاند، ڕاپۆرتی بۆ واشنتن ـ»ئارام

یرە ئرانییک "یکالکرەوە نبووە و زەو گڵل انناردەوە، ک وتووژەکی

یش ڕاپۆرتی خۆی دا، ـ»کوون«بۆ ڕۆژی پاشتر،  ١٠٠نگیشتن ھیچ ئنجامک."

و ڕاگی ئوەندگیرەکن ی بۆ بارزانی بکیامپ ١٠١یاند.ک  

  

 یلوولی ١٢لد«دا ئنیامین ڕکا» بجبی وەزارەتی یاریدەدەری جری نو

نامکی بارزانی بۆ سرۆک سبارەت ب دەکاری ور كی پتدەرەوە، یاداش

ئیدارە و نارد، تیدا باسی بدەموەچوونی » بند«کندی بۆ 

چوونوەی ی بیانکردبوو. دوای بسردا»رزتو«لیکنزیکبوونوەکی 

سرۆک ل نامک » بندی«وەھابوو، » کۆمر«بگنامکان، ڕاسپاردەی 

ەکردنکی باشبوو بۆ کۆبوونوەی کۆمی ۆئامادمش خئاگاداربکاتوە، ئ

ڕوبڕوو ل سرۆک بپرس ئاخۆ گشتیی نتوە یکگرتووەکان، "نبادا یکک 

الینی ھستیاری  جختی لسر» کۆمر«گوی ل ناوی کوردان بووە." 

سیاسییانی پرسک کردبووەوە، ھی بژر ئوەدا ھنابوو، ک عراقییکان 

گیشتنی نردەی کورد بۆ نیویۆرک بۆ کۆبوونوەکی  ارن بھستی زۆر
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ی وا بکن دەی زۆریشیان داوە بکو لۆبییککۆمی گشتی و ھوی بھو

ن ردەی کوردان بگاتڕێ نگنمریکا لئ.وەک١٠٢و کۆبوون  

  

ئاشکرابوو، ک ڕژمی عراق ھیچ میلی  و ڕوون ەدا ئوئیلوولل ناوەڕاستی 

ك بۆ نزیکبوونوە ل کورد، ئمش وای بوو ئمریکا ببت کناوە نسر ئل

 ک چ » سترۆنگ«لر کردەوەیھکو "خۆیان لوەزارەت ب ژ بداتکرد ڕاو

بدووربگرن، مگر یكک یان  عراقکوومتی لگڵ بارزانی و چ ل گڵ ح

او بیاری اننکرچاوەڕوب شوەیکی  ١٠٣ھردووکیان دەستپشخری نیشانبدا."

بارزانییدا وای ل ی پیوەندی لگڵ ئمریکا بۆ خۆبدوورگرتن ل کنا

ژەنڕاڵ «دا، ئیلوولی ١٦ بژیننوە. ل رد خۆیان ئو کنائرانییکان ک

(سرۆکی ڕکخراوی ھواگری و ئاسایشی ئران » پاکەڤان حسن

کوت. » ھۆلمز«وی ب ورد چا[ساواک]) لسر گفتوگۆکردن لسر شڕی ک

رزانی بینیبوو، بارزانیش سکای سبارەت دیاربوو یک دوو ڕۆژ پشتر شا با

گوتی، شا دەیوێ ئمریکا » پاکەڤان«ب شکستی ھوی ئاگربستک ھبوو. 

 ) ئو دانی٢) ئو کۆمۆنیست نیی؛ (١سبارەت ب بارزانی ل پنج شت تبگا: (

) فشاری ئو ٣"تنیا کارکی گمژانی"؛ ( نکوردا بخۆییداناوە ک سرە بو

) ئو دەیوێ شڕ بوەست و ٤تنیا بۆ پلیکی ھرەکمی ئۆتۆنۆمیی؛ (

یستی ب مسۆگرییکی ) بارزانی پو٥بگڕتوە سر مزی دانوستان و (

"دەست ڕەحمتی حکوومتی بغدا." ھی بۆ ئوەی گلکی ندرت  دەرەکی

» کندی«، ئمان خای معقوولن و ویستی ئیدارەی تیکردش ھس»شا«

فشاربخات سر ڕژمی عراق تا کۆتایی ب جنگ بھن. ھرچندە شا 

زان ئمریکا ھوستی چۆن. "دۆشدامابوو ئاخۆ دوای ئوە چیبکا" و ویستی ب

رین یش ب شای گوت، ک ئمریکا لسر ئوە کۆک، ئاگربست باشت»ھۆلمز«

و ھیوای ئمریکای بۆ ھاوکاری ئمریکا و ئران بۆ گیشتن بو  اردەیبژ

دبختیش گیشتن بم مبست شتکی کشداربوو، مبست دەربی. بۆ ب

ی ک باشترین ڕژم بوو بوەی ئمریکا ھیوا چونک لو کاتی ڕژمی بغدا،

و پرس و ن بنداپنابوو، کچی بعس "کموکورتی گشتی ل گودلسر بنیا

 ١٠٤بۆ ھووتقوالی پشتری ئمریکییکان بۆ گیشتن ب شڕڕاگرتن دەربی.
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جختکردنوە بوو لسر ڕۆی پشتگیرییانی » پاکەڤان«ئو نزیکبوونوەی 

کورد، ئمش یکمجار بوو شا لجیاتی بارزانی ھوی  ئران بۆ

مریکا دژی فشارەکانی تانی ئربدەسدیپلۆماسییان بدا. بۆ دەیی داھاتووش، کا

ەیی شا لگڵ ئران بۆ کۆمککردنی کورد بوونوە، بم ئو ناسنامی کراو

ز و کۆمۆنیستخوا ،کورددا تمی ئو بیرۆکیی ڕەواندەوە، ک بارزانی

.کان بووبتییرزباری سۆڤیق  

  

 راقعدژی دا ھمتی توندی دیپلۆسیتی سۆڤیتی لئیلوولل ناوەڕاستی 

پووچبووەوە. بھۆی دژوەستانوەی دەوتانی عرەبوە، یکتیی سۆڤیت 

کرد، پرسی جینۆسایدکردنی کورد ل ئجندای  »منگۆلیا«فرمانی ب نردەی 

ی کۆمی گشتی نتوە یکگرتووەکان بستوە. یکم کانوونیی ١٦ڕۆژی 

کان ڕگیاندا ییسۆڤیتبۆچی  ئمش بووە دەرگکرانوە لسر ئوەی ئاخۆ

ل کج پرسو ئنن یرەی ڕۆژنامگووە بک ڕوونکردنوە. یتدا بسداک

 ب قنیویۆرک تامیز، ئوەبوو، ک منگۆلیییکان پشتگیریکی شایستیان دەرھ

وەزارەتی دەرەوەش ڕوونکردنوەیکی جگرەوەی ھبوو،  ١٠٥دۆزەک لنکرا.

ان ب منگۆلیا کرد داواکی بکشتوە، ئمش انیرمن فکایبوەی سۆڤیتی

لبرانبر نیشاندانی نیازپاکی بوو ل ھمبر ڕژمی عراق، بو ھیوایی ئم 

ھرچۆنک ب  ١٠٦سیاسییان.کردەی ڕخۆشکر ب بۆ لیکنزیبوونوەی 

کشانوەی سکای پرسی جینۆساید بۆ ڕژمی بعس سرکوتنکی ھرە 

  وو.اسیی بستی سیپوی

  

  ی لوکاتمی ١لکوە تشرینی یتی گشتی نبارەگای کۆم دا و ل

ی وەزیری »شبیب«چاوی ب ب » ڕوسک«یکگرتووەکاندا وەزیری دەرەوە 

باوزی عراق ل نتوە یکگرتووەکان کوت. » یعدنان پاچچ«دەرەوە و 

بارەت ب خۆی سینی پخۆشحای ھمال» ڕوسک«ل میانی گفتوگۆکاندا 

عراق دەربی و جختی لسر ئوە  - ڕەوشی پیوەندییکانی ئمریکا

کردووە، ک ئمریکا چاوی نبیوەت عراق بکو تنیا دەیوێ "باری 

ربوتووی سشکپ ."زراو بی پارکخۆی خۆی، خۆشگوزەرانی و ئاسایش



192 
 

ی خۆراکی برنامۆمکی یش پرسی ئوەی وروژاند ئاخۆ ئمریکا کـ»شبیب«

وەسفی  ئاخر ئوساڵ ساکی سختی وشکسای بوو، ل بۆ عراق دەکا،

بدەموەچوونی ئمریکاش بۆ داخوازییوەک گوتی ئوان" ھیچ پرۆش 

ڕوونیکردەوە ک ھۆکارک بۆ ئم ھوست ھبووە.  یشـ»ڕوسک« نبوون."

ھوست توند و ق ب "ی عرائمریکا ھویدا دوورکوتوە ل ھراسانکردن

 پرسیاری ڕوانینی» ڕوسک«دژوارەکی." ب گڕانوە بۆسر پرسی کورد، 

یش ـ»بیبش«سبارەت ب ھنانکایی سقامگیرییکی ئاشتییان لکرد. 

وەیکی  شا گوتی، گوای ل جوھردا بارزانی تکشکاوە. شڕیش "بلوەمد

تی کۆتایی ھاتووە"، و بھتایب راسیۆناتنی زر لئۆپ ی ستانیش "دەب

یش دەیزانی ئم شت وا نیی، بۆی فشاری ـ»ڕوسک«سربازییان تواوبکرێ." 

الیان  زیاتری خستسر و پرسی بکو ئو مبستی ئوە ب، ک ھردوو

 نان برەوەی کۆتاییھکی جیاکوەک شت کی سیاسییانئاشتیی" یشتبنگ

 یشـ»بیبش«د دندەری وەمکی توند ب، رک وای شڕوکوشتار." ئمش

گوتی "پشکوتن و دیسنترالیزم (المرکزی) ل کوردستان تنیا لوکاتدا 

ش لمئ ".بکداری کۆتاییپی چڕەشھ دیدێ کاتڕوون  ب ژەکوتوو

ارھنانی چک تاک بوو، ک ڕژم ھشتا ھر لسر ئو باوەڕە بوو، بک

  ١٠٧ردە.کوی کشچارەسری 

  

تشرینی کوشتار ھگیرسایوە، ل شڕ و ب خستی  دیسان پاش مانگک

یشدا شتکی حاشاھنگر بوو ک ھردووالیان، چ عراقییکان و چ کورد یکم

اق بوو، لبر ربوو. ھرچی سبارەت ب عھ کشیانو تفاق  ل چک

ت لی سۆڤیووقڕ ئابدا دەستی بەماوەی شک کیشت و کان چدەگن

دا نردەیکی ناردە قاھیرە تشرینی یکمدەستپاچ ببوو، بۆی لسرەتای 

بکا، تا درژە دابین بکو قناعت ب میسر بھن چک و تقمنی سۆڤیتی بۆ

بۆ داواکی بغدا  »ناسر«شڕەکی بدا، کچی وردەکاری وەمکی  ب

.ردەست نییر بشتا ھرھ ١٠٨ھوەیان کرد، سووریا ڕاپ وەھاکان باسی ئۆرت

ڕی دژ براق ناردە شتی عربازی بۆ یارمزار سنج ھی پ١٠٩کورد. نزیک 

ری مووشکی انی، ک ئران چندین بالو نوەشدا سی ئای ئی بوەی ز
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ھر  ادیۆی گیاندە کوردستان،ڕو نرەرکی  ١١٠،بازوکا و چکی ورد

 مووشیان لوروھوە کپائ.وەی  ١١١ابوونختکردنای جوەی  »شبیب«وب

بوو تکبشکن، کچی ھووتقلالی عراق بۆ پکردنوەی ەکورد نزیکی ئو

 ئاشکرا پچوانیو  ونوجبخانکی ب چک و ھنانی سوپای سووری بڕ

وە ئوروپادەرخست. بۆ دنیابوونیش دابینکردنی چک بۆ کوردان ل  قسکانی

  بۆ ئوەی ک جنگک زیاتر کپی سندووە. ووکیش بنمایش

  

ی ئمریکا ل عراق ل سیاستی کۆنی ە، نزیکبوونو١٩٦٣ب ھاتنی پایزی 

خۆی "چاوەڕکرد بککڕا بۆ دەستتوەرگ "و و ببیننجامی ئئ ش لمن. ئ

ت و جڵ سۆڤیگراق لکانی عیوەندییکچوونی پت وە ھات کرانیینیگ نگ

ی لگڵ کورددا پگی مانوەی خۆی کوتۆت بر ھڕەش. ل کاراکنا

مریکاوە، تاکی ئر ڕوانگندە  ،چارەسرچبوو. ھ کی ئاشتییاندانوستان

شنتن ھبوو، بارزانی دەرفتکی وای ب ئمریکا وەرگڕانکی بیرکردنوە ل وا

،تیدەر بدا یارمنانی ئاگربدیھب کو لش دا بمکا ئ ل کدا بوو کت

کورد دامزرا. بۆ بدبختی  ییھکی پیوەندی ڕاستوخۆ لگڵ سرکردایت

دەموەچوونی پشنیازی ئمریکا، ب شنبوونی بغدا بۆ پرۆ

کرییشخدەستپ ی ئڕۆ دا بوو، کو خاگرت. ئیدی لریننگی سج ران ل

وەی پیوەندی نوان ردنن ل کتھبووبوو، نخاسم دەسکورددا زیاتر ئاشکرا

ئمریکا و کورد و مسۆگرکردنی چک بۆیان. ئمش ب نۆرەی خۆی ئو 

کرستلپبارزانی ھ زکرد، کھمریکا بدەستانی ئالی کاربی لڕامان ،

 وەی ئامانجوەربگرێ، بۆ ئ وە بکیر گۆشھوێ پشتگیری لدەی کسک

  ببا.شوە ستراتیژییکانی برەوپ
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  ڕووخانی حیزبی بعس

ملمالنی دەست لنو ڕژمی عراقدا لسر پرسی  دا ١٩٦٣ل پایزی 

ک دنی نرمەوەکان، بای سربازی عرەب سریھدا. ملمالن ییكتی

(ک » ارفعبدولسالم ع«و سرۆک » ئلبکر«حیزب بسرکردایتی 

علی «دا، وات بای مدەنی ک ل  کانندڕەوەدژ ب تو لڕاستیدا بعسی نبوو)

ە ڕۆیشتووەکی پشوو و وەزیری ناوەخۆی سروەزیر »ساح ئلسعدی

» ئلسعدی"«وەسفییان دەکا، » پتری«ئوکات برجستبوو. ھروەک 

کی کات بھزترینیان بوو لنو س ئندامکدا، ھرچندە دەستوئ

ل » ئلسعدی«ی دەستۆیشتنی کانگ ئویش ب کشمکش نبوو."

زترین ایتی حیزب بوو، ئمش بھپگکیوە بوو، ک برپرسی ھرم

ەشدا، ڕۆی خۆی وەک سرۆکی پگی نو بای عراقی حیزب بوو. لگڵ ئو

 یقومی بووە مایی نیگرانیی ھرە زۆرەکانی ھزی سربازی حرەس

ھبوەشنتوە کچی  ومیق رەسراق. زووتر لشکر ھویدا حع

پشتیوانی خۆی بۆ  »ئلسعدی«دا، کاتک ئیلوولشکستیھنا، بم لسرەتای 

جوو وتنیارەکانی کی، ئیدی ندەستی خ ،مارکسیزم دەرب کو بیان ۆب

ب گورەی باوزخانی ئمریکا ل  ١١٢بکنوە.چارەی پرسک بکن و لکۆی

بوو ک ب پشتیوانی سوپا » عارف«و » رئلبک«  بۆبغدا ب، نخشک

دوورخنوە، دەست بسر  و بعس ل میکانیزمی دەست» لسعدیئ«

لگڵ میسر حکوومتدا بگرن، پرسی کورد چارەسربکن و وتووژی یکتی 

ل ژەکوتوو وە، کبدەنگ  کزخانووتبوو. باکیکدا پکرەتای ساس

دا، شوەی ھموارکردنکی کابینی وەزارەت ڕوودەش ل و، ئمبوای وابو

بوەی سرھ توندەکان ل کاربدەستانی بعس وەدەرنرن، وەک چۆن 

دەران ئینجا ھزی نک بنردرت ھو وەک باوز بگیرێ» ئلسعدی«

تاییدا ئم ل کۆ ولکاتکدا دەبو ١١٣قومی الشڕ بب. سربازی حرەس

ی باروودۆخی پشبینینکراو جبجکردنی پشوەی ھاتنا، کچڕوویداب

  دواخست. تشرینی دووەمنخشکی تا ناوەڕاستی 
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 ندە لرچوتھمی حکعدی«دا تشرینی یلسکان» ئمم ی گورزی خۆی ل

دا وەشاند، ئمش لکاتکدا بوو، ک حیزبی بعس جاڕی گۆڕانکاری نو سوپا

یک وەزیری نابعسی ب بعسیی ھرە ژمارە جۆرکل کابینکدا کرد، ب

ی »حازم جواد«و وەزیری میانەو، بوادارەکان گۆڕی. ھر بۆ نموون دو

ە، ل ی وەزیری کاروباری دەرەو»بیبش تالیب«وەزیری ناوەخۆ و 

فرماندەیی نیشتمانی دا دەرکران، ئو فرماندەییی ئۆرگانی حوکمانی حیزب 

جوویی ب "بعسیکردن"ی ل بغدا ئو  مریکائخانی باوز ١١٤بوو.

ارکی ھنای پشوە بی» ئلسعدی«لوەش زیاتر،  ١١٥ناوزەدکرد. کابینی

سریکوە، ب قومی بھزتر بکا. ئیدی ھمووی ب بوەی حرەس

دا » ئلسعدی«قومی یارمتی  دنی کابین و بھزترکردنی حرەسبعسیکر

تر بکت تۆکمتا دەسل کدابوو ککاتل مزراوەی ا، ئردوو دامو ھن

حکوومت و سوپادا میانەوەکان الواز بوون. مایی سرسامیش نبوو، 

دەستیانھبوو. » عارف«و » ئلبکر«ھموو ئوانی ل جموجۆی پیالنی 

  ١١٦داوی پرسکان بگرنوەدەست.ەبکن و سر دەستوبرد

  

ماو ش، لمای ئمنگی وەی ماکعس، تشرینی یی حیزبی بردوو بادا، ھ

ھی سووری و عراقی لسر پالنکانی خۆیان بۆ یکگرتنوەی ھردوو 

 دا ١٩٦٣ زاریئای ٨سووریاش ل  - وپشوە ھنگاویان دەناەوتک بر

 راق کرد. لی عکودەتاک ک لر دوای مانگراق ھوەی عکی ھاوشکودەتای

جاڕی یکگرتنوەی سوپای سووریا و » عارف«دا، کمی ینیتشری ھشت

عراقی دا و دەستیکی ھاوبشی سربازییان ل س نونر بۆ ھر 

 ١١٧نو یکتییک. بوو بننا. میسرییکانیش میلیان لسردەوتک پکھ

دا، حیزبی بعس کۆنگرەی تشرینی یکمئیدی لماوەی باقی ڕۆژەکانی مانگی 

سازدا تا کار ل چوارچوەی کۆتایی  خۆی ل دیمشق ششمیتمانی نیش

زیش ب، کۆنگرەک میب گورەی ڕۆژنامی نیویۆرک تا ١١٨یکگرتنک بکا.

یاریدا لدا بکرێ ماوەی دوومانگدا ڕاپرسی بۆ  بکتردوو وھ ل کتییکی

نو تو دەویبگوترێ کۆمارییش پرەبی دیـموکراتی م کو یللیی ع

   ١١٩تختکشی بغدا ب.پای



196 
 

  

دا، ملمالنی نوان باکانی میانەو و تشرینی دووەملگڵ دەستپکی مانگی 

، فرماندەی داتشرینی دووەمی ١ کانی نو حیزبی بعس تقییوە. لڕادیکا

بم ڕەتیکردەوە  ،ل پۆستکی الدرا» مونزیر ئلمنداوی«قومی  حرەس

، ھاندانکیشبوو بۆ سوپا بکو ازی دەوتک بووی الونیشان بوا، ئمش

ھرچندە برلوەی سوپا  ١٢٠ھوکبدا بعس لسر تختی حوکمانی البدا.

 »بیبش«و » جواد«ی یرکردایتب س -بجوو، گرووپکی دیکی میانەو 

-  رەتا دەستیانکردەوە. لوتشرینی دووەمی ١١سرەدا، کۆبوونی ھمایییت 

عراقی حیزبی بعس ل بغدا بسترا. ل کۆبوونوەکدا، ھرشیانکردە سر 

ب  تبارکرد، "ک ھسوکوتکانی دژو الینگرەکانیان بوە تۆم» ئلسعدی«

مت و حیزب بووە." کۆنگرەش لسر تۆمتکان کۆکبوو، سیاستکانی حکوو

ئامادەکردبوو تا  ن بۆکیایۆککخان یاوەرییان کردن، ک فۆئیدی بۆ ف

بیانگینن تاراوگ ل ئیسپانیا. ئینجا ھر پرسی چند سعاتک بوو، دەرکوت 

ای ک بای توندڕۆی نو حیزب ل دەست پاکتاوکرا. ھرچندە کات ھو

قومی دابزیی سر  بوبووەوە، حرەس» ئلسعدی«نی دەربدەرکرد

ی و شڕە دەندووک ل ناو دەمقاەست و شقام و پگی گرنگی گرتد

ی بعس، ک یی نیشتمانیپیدابوو. ھر ل ھمان کاتیشدا سرکردایت شارەکدا

 کی بردەیدا دەکرد، نکتردوو وھ رشتی حیزبی لرپتی سرۆکایس

 ١٢١ی ماممۆتک و ئایدیۆلۆجستی بعس ڕەوانی بغدا کرد.»میشل عفلق«

  و.وبودەرچو لدەستڕەوش ل عراق 

  

 کرا بۆ باوزخانی ئمریکا ل بغدا ب» ئلسعدی«ئو جوویی دژی 

ی بوو. لی کتوپواوی مایت  ل زخانوکدا بایلوولکاتی  ئوھ و ب

ک دەزانی، ل برەبیانی ڕۆژی کودەتا» ئلسعدی«دژی پیالنگی 

نجامو ئک بینامالرد گیرا، "لبۆ واشنتن نوانڕ  کاتویستی بم پژ

ر بوەی ھرلب ک یان دوو ساڵ بسا دەچپ ،بکی  ھڕاستی داڕسان

وویدا ۆژی پاشتریش، باوزخانک لوەی ڕڕتنانت بۆ  ١٢٢ڕووبڕووببتوە."

 وە کرد کرچاوە ئاماژەیان بندین سبوو: "چنیانعدی«دلسئ ...« ل
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ب کورتی، ن  ١٢٣ر نفیکراوە."ی پشتەک شوماوەی ڕۆژەکدا نو

 وەزارەتی دەرەوە نیانزانی چی لبغدا ڕوویدابوو ئمش نباوزخانک و 

ل کۆشکی ئوکاتی ژووری ڕەوش  تشرینی دووەمی ١٣درژەی کشا تا 

سپی سرۆکی ل کودەتاک ئاگادارکردەوە. بۆ بدبختیش، ئمریکا "نیدەتوانی 

چونک ئو ڕاپۆرتانی ل بغداوە دەگیشتن  ی بدا"دای خۆبیاری مو

 سپییشدا، کۆشکی تشرینی دووەمی ١٥تنانت ل  ١٢٤"کورتھن بوون".

» کۆمر«و ڕۆژە، بغدا ڕویداوە. ئ ئاخۆ چی ل کوتدەر یبزەحمت بۆ

ئۆفڤال «نارد، تدا ڕوونیکردبووەوە، ک سخت » بندی«یاداشتکی بۆ 

وویداوە خبردار بکرتوە، چونک ڕەوشک ڕغدا ب ەی للو »ئۆفیس

"".ۆقدار شکی متماننگاندنسشتا بۆ ھ١٢٥ھ  

  

دا وەمتشرینی دوی ١٣ەسند و ل دکپیانکاتدا ڕووداوەکان ل بغدا  لو

ن و دقومی خۆپیشاندانی ل ناو شاری بغدا کرد و داوای دەرکر حرەس

ل ماری پۆلیسخانیکیان ای ئوە، پالووش دو. ھرزیان کرد»جواد«الدانی 

لنو میدانی سرەکی دا و لگڵ دوو بارەگای دیکشیان داگیرکرد. بغدا 

سرەکی داگیربکا، بم  ئینجا ئاپۆرایکی دیکش پیدابوو، ھویدا ڕادیۆی

ئینجا تپپ دەبابیکی دسۆزی ڕژم بریپگرتن و ناچاریکردن بوەی لبکن. 

ی بیانییوە پۆلکتربوون، ئویش لوکاتی ٩دوای سعای  ەکان لڕووداو

راقی لزی ئاسمانی عکی ھیۆکن  فلوەنداوی«الینرا و ـ»ئسوە ھی

مووشک و ئاگری ڕەشاشکی و توانی  کۆشکی سرۆکایتی دای بر

، بب داررینی بەم بب ئوبدا، ب» عارف«بۆمبکیش ل ژوورەکی سرۆک 

ڕایکردبوو. ل کۆتاییشدا ھزی ئاسمانی دسۆز ب ڕژم توانی فۆککی 

بو  ١٢٦م ئو توانی بۆ سووریا ھب.بخاتخوار، ب »وەنداویئل«

نی ناو بعس و ڕووداوەکانی ی توخم توندڕەوەکایی و پشلکاریزدەڕەو

خا  ھموو فرمانی ب سوپاکرد» ئلبکر«قومی، ئینجا  حرەس

ت و جاڕی قدەغکردنی ھاتووچۆ بدا و ستراتیژییکانی بغدا بگرتدەس

کاتی  مایی تبینیی، لو ١٢٧ھموو قباغی سر شقامکانی بوەپکرد.

قومی کرد، ک  ساییکی حرەس ٢٣ی ب فرماندە فرمان» ئلبکر«
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بمش ڕقی دەوە، ڕەتیکرمیلیشیاکی بکشیتوە نو مۆگکانی خۆی، ئو 

دواتر ل ئنگۆرەدا،  ١٢٨عراقی ئستوورتر کرد. یئندامانی ھزی سربازی

بانگی کۆبوونوەی فرماندەیی ھرمی عراقی دا تا دۆخک بر ل » ئلبکر«

ق«یشتنی گفلتی» عرکرداییو س  نن. بنگبسغدا ھنیشتمانی بۆ ب

و » جواد«دا ھر یک ل یاریب» کرئلب«سی ئای ئی ب، گورەی 

گیشت و ئوانیش » عفلق«یش بنردرن تاراوگ، بم کات ـ»بیبش«

   ١٢٩دەرکرابوون، زۆر تووڕەبوو چونک لو بارەیوە ڕاوژیان پنکردبوو.

  

شتا ڕە لھ ،ک دووڕۆژەی دوای ڕووداوەکو یر گرژ و وماوەی ئھ کش

سربازی ناچاربوو ل چند شونک زی نت ھبوو، تنادەئاۆزتر 

 ل .و بجوو کاربتیتشرینی دووەمی ١٥دەستبرکردایی ینیشتمان یدا، س

 عس جاڕیدا، کوی حیزبی براقجوە عتش لدەگرمودەست، ئ  داکات

نوخۆییکانی  تی ھرمایتی كش و دەمقایبوو ک سرکردای

 رشتیاری سوورییکان بسرسرپ ستیچارەسرکرد. دیاربوو دە

دۆخکدا بۆ ناسیونالیست عراقیی شانازەکان لنو سوپادا شتکی زۆر بوو. 

 وتشرینی دووەمی ١٧و  ١٦ئیدی لکانی نباپل ندامدا، ئ  م، بڕژ

یوە ک یشـ»ساح مھدی عماش«و ژەنڕاڵ » کرئلب«و » عارف«

باعسی پلکی برفسئو س بوو لوازییاننرە  وپادا، بانگفسبۆ ئ

وەک ھر سوورییکان پلباکانی نو سوپاکرد و نخشیکی وەھایان دانا، ن

تشرینی ی ١٨دەی ل سپ ١٣٠قومیش دەربکن و بالوە بنن. بکو حرەس

قومی  مانی ب سوپاکرد ک بعس و حرەسدا، سرۆک عارف فردووەم

قومیدا کرا بگڕنوە  نیشدا، فرمان بسر حرەسیارەبب ل ١٣١بپچنوە.

دابنن یان ئگر وانکن ئوا  نو مۆگکانی خۆیان و لوش چک

شوەکی سرەکی پشتگیری سربازەکانیش ب ١٣١.یان پدابننناچاردەکرن چک

جوی وتکی کوتدەست. » عارف«کودەتاکیان کرد و ل نیوەڕۆشدا 

  .ڕۆژی ئاوابووھر ھیچ نب جارێ  کڕژم ئیدی
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دا، کاربدەستانی ئمریکا بھۆی تشرینی دووەمی ٢١دوو ڕۆژ و ل  پاش یک

دا پویست ب سرۆکی دەوتک مایوە، بۆی بیاریان» عارف«ئوەی ھر 

نو مڕژ کی نوێ بوانیان و داننانی نوەی دیپلۆماتنامگۆڕینوە یک

کوژرا، » دەلس«ل» جۆن ئف کندی«شتریش، سرەک پا ۆژیڕۆ ب ١٣٣ناکا.

م جۆرە لب پ.ی کۆتاییھاتکتییرۆکایوە سک  

  

  

  ئنجام

ی جنگی سارد ، عراق میدانکدا ١٩٦٣ی تشرینی دووەمو  شوباتلنوان 

بوو، سریکشا بۆ دەستتوەردانی ھردووکیان، ئمریکا و یکتیی سۆڤیت. 

، "دەستکوتکی پوخت" بوو دا ١٩٦٣تاکی بعس ل ، کودەدوچوونبب چن

ئاخر  ١٣٤بۆ ئمریکا ل کبکی میدانی جنگی سارد لگڵ یکتیی سۆڤیتدا.

ژمکی واداری سۆڤیت ب ڕشتک، خۆ ڕژمی قاسمی ھ دوای ھموو

 کیشاوی ناسیونالیستی عرەب ک دەستی ل ا، ڕژمکدردژەکۆمۆنیست گۆڕ

ەقانددژ ب  بووراق ھکانی عکۆمۆنیست،  بوون بخۆشحا رکار. بسھات

دی بنکانی، ئیدارەی کدەرەنجام تی لونی دۆستایی  دوای ڕاچاندنی تڕ

یوەندی سڕا، بۆ بازیی، ئارپراقدا گڵ عگتی لیبووری و پشتگیری کۆم

ڕایبکش. وای یکاوە ی ئمرئوەی برەبرە زیاتر برەو الی سیاستکان

و  ئو جختکردنوانی دەن گوای سی ئای ئی لپشت کودەتاکوە بووە

دواتریش لیستی ناوی کۆمۆنیستانی داوەت بعسییکان، لرەدا بایی ئوەندە 

  .رسیار لسر ئوەی ڕوویداوە دابنرنگ ھن نیشانی پب

  

انبر عراقدا ئوەبوو، لبر کندیئامانجی ھمالینی سیاستی ئیدارەی 

گات سقامگیرییکی نوەخۆیی و دووریش بکوتوە ل جپنجی ب

 ت بناوەوەی سۆڤی ندە ھاتنرچوە. ھتییۆیشتنی سۆڤیدەست

کورد و بیاری یکالکرەوەی ڕژم بۆ سرکوتکردنی کورد  پشتگیریکردنی
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ترسی  ازکرد. ئیدی لنی الوانجکابشوەیکی سربازییان، بدیھنانی ئام

، ئیدارەی کندی فشاری خستسر دا ١٩٦٣خۆنگرتنی ڕژم، ل بھاری 

حیزبی بعس بکو لگڵ کورد بگات سازانکی شایست، بم سرکوتنکی 

 راق لمان کاتیشدا، خواستی عھر لبینی. ھخۆوە ن١٩٦٣ی نیسانوەھای ب 

ئیدارەی کندی خست بن وستی سان ھیکی دیبۆ کینی چکی ئمر دا

بارکی قوڕسوە. لکاتکدا کۆشکی سپی دەیویست حیزبی بعس کشی 

کورد ب مریکا "بربکا، ئچارەس کی ئاشتییانوەیکی ب شوەیش "ماییانن

ندھھر ببگل .راق بفرۆشیع ک بنگی ساردەوە قایلبوو چرتنی ج

پفرۆشتن، عراق ل سۆڤیت دوورتربکاتوە کتنی چڕککواش باوەڕکرا، ەھو

بتکای. ھرچندە لگڵ  ھژموونی ڕۆژئاوایی بسر بغداو 

خرایی ، شڕەک بدا ١٩٦٣ھگیرسانوەی شڕی کورد ل حوزەیرانی 

ت گمارۆی ی وەرگرت. لوکاتی یکتیی سۆڤیڕەھندەکانی جنگی سارد

شتی داوای کوردی بۆ ئۆتۆنۆمی اق، پرۆ عچک ب خستسر ناردنی باری

و ڕژمیشی ب کردەی جینۆساید تاوانبارکرد، ئمریکاش ڕککوتنی  گرت

ی فرۆشتنی چب ند ٥٥کی بسو  یشیکرد، چاوملیۆن دۆالر پکارە ل

فرانکاری و کڕوھاوپ راق پۆشی و داواشی لی عکان یاتییانرەبع مان

دژی سکا و برپرسیارتی جینۆساید ل  اسی لدیپلۆمییكی کرد بکو پاپشت

ک درابووە پاڵ ڕژمی عراق. ل ھردوو  ،نتوە یکگرتووەکان کۆبکنوە

تا  ،خۆی عراقباری ناون دەستیان خست نو کارودۆزیشدا، زلھزەکا

ر 25ڕۆژەڤکان پجیاوازیی بدەن.ەئایدیۆلۆژییپ  

  

دا گیشت لوتکی خۆی، ئويش تمموزتای  سرەپیالنگی جنگی سارد ل

یی دژ ب حیزبی بعس ووکاتی سۆڤیت پشتی کودەتایکی شکستخوارد لو

 ش بمدگرت. ئنئیدارەی ک بژانۆرەی خۆی، وای ل ی ردەی دیی کرد لک

بکاتوە، ب پفرۆشتنی چکی زیاتریشوە. وای بۆ عراق بکۆتوە و تاقیان

دا قناعتی کفڕاتییکانی عراق دژ ب کورد ل کۆتاییدەر و رە تکئوەی کا

                                                           
  ڕۆژەڤ، ئجندا 25
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ب ئندامانی ئیدارەی کندی ھنا، بکو ھوک لپناو بدیھنانی ئاگربست 

دا سرینگرت، دەستھبوونی ئیلوولیک ل بدەن. کاتکیش دەستپشخری

قوویی بوو،  ئاشکرا و ڕوون کورد برەوپشوەی دانیئران ل تکان

ئرانیشی بدەرخست. تنانت لو حاتشدا، دابینکردنی  - ەندی کوردوپی

ک لد چنن ئیدارەی کست الیی ئاگربکاینانری بۆ ھشخی دەستپ

وان کورد و ڕژنند لھمی بوەی ڕژمریکا مانئ وەی نمایشکرد، کمدا، ئ

   بوو.ھگرتبوو، بۆ جنگی ساردیش شتکی گرنگ 

 ر خۆیدا لسم بوەی ڕژقینمریکا بۆ تدا ١٩٦٣ی تشرینی دووەمدیسان ئ 

م بوو. لوەخۆی ڕژناکاو نکی لری و  شتڕکاب مریکا ئاگای لکدا ئکات

سبارەت ب پرسی یکتی لگڵ سووریادا ھبوو، دابشبوونی نوەخۆیی 

و سرسامان  وپکی کتبۆ ئمریکا شت» ئلسعدی«کچی دەرکردن و الدانی 

و پکدادان کوت سر شقامکانی بغدا و بعسییکانی  بوو. کاتکیش شڕ

ئیدی ھموو  سووریاش ب دوای ئوەدا گڕان جوی عراقیش بگرندەست،

ی توانی بیکا، تنیا چاودریکردنی ڕووداوە ارەی کندئوەی ئید

» عارفلسالم عبدو«ئوەی سربازییکانی عراق بوو، ک سریکشا بۆ 

الشڕ بکا و جوی تواوی وت  قومیش حیزبی بعس دەربکا و حرەس

بگرتدەست. لبرئوەی کاربدەستانی ئمریکا سبارەت بوەی ل بغدا 

یکیان نبوو تا جدەستیان بسر ابوون، ھیچ ڕگپشۆکڕوویدابوو 

  ووداوەکانوە ھب.ڕ

  

کۆتاییدا، سیاس دی ارەی کتی ئیدلن قدەرھ ڕی بعس و شمی بڕژ

کورد، باشتروای ھر بپی باوەڕەکی خۆیان ڕوونبکرتوە بوەی عراق 

پشتیوانی بۆ کورد ک یکتیی سۆڤیت  ،میدانی جنگی سارد بوو. ئوکاتش

زدەترکرد، ئمریکاش بوە وەمی دایوە زیاتر پشتی ڕژمی عراق بگرێ؛ 

نانوت واشنتبن تن ھست لی ئاگربکای نانھیدا "کارتی کورد"یش ب

انی بایخی عراق لو ملمالن دەستی مۆسکۆ دەربن. ئمش نیش

دنی ڕۆژھتی کرۆری بۆ کۆنتی نوان ئمریکا و سۆڤیتفرەوانبر

 فرەواندووپاتکردەوە، ئمش ڕاستییک بوو ب شوەیکی بر ناوەڕاست
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ڕووی لکدانوەی مژوونووسییوە جنگی سارد ل  ک لدەریخست، 

  توە پشتگوخرابوو.اسڕۆژھتی ناوەڕ
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   ٤بندی: 

   جۆنسن و ناسیونالیست عرەبکان:

  ١٩٦٧ حوزەیرانی -  ١٩٦٣ی تشرینی دووەم

  

دا، دامزراوەی سیاستی دەرەوەی »جۆن ئف کندی«ل کاتی کوژرانی 

کودەتاکی ناسیونالیست  نوارینی شوئمریکا خریکی ھسنگاند

بعسی لسر  عرەبکان بوو لسر عراق، ک ھر چوار ڕۆژ بوو حیزبی

ب  خوارێ. وای ئو زەبرەی ب کوژرانی کندی تختی دەست ھنابووە

دامزراوەی سیاستی کاروباری دەرەوەی ئمریکا کوت ل واشنتن، کچی 

ڕەوانی بڕوەچوو، لبر  ب» جۆنسن بانیس«گواستنوەی دەست بۆ 

ژکاری ئوەی زۆر ل کس ناودارەکان ئوانی لسردەمی کندیدا ڕاو

ن وەک؛ ھرەگرنگی سیاستی دەرەوە بوون، وەک خۆیان مانوە، نموونشیا

ڕۆبرت «)، ١٩٦٦وەک ڕاوژکاری ئاسایشی نیشتمانی (تا » ماکگۆرک بندی«

یش وەک ـ»دین ڕوسک«)؛ ١٩٦٨(تا رگری زیری بوەک وە» ماک نامارا

دا سایی شڕی »جۆنسن«وەزیری کاروباری دەرەوە. ل ماوەی سرۆکایتی 

یدا ھو» جۆنسن«ڤتنام بسریاندا باکش بوو، تنانت لو کاتی 

زنجیرەیک ڕیفۆرمیش ل بواری مافکانی مدەنی، ئاسایشی کۆمگ و 

باندۆرکی گورەی  دۆخکھروەھا  ١کا.ییدا بمشوورخۆری باری تندروست

  بسر سیاستی ئیدارەک دەرھق ب عراقوە ھبوو.

ھگیرسا،  دا ١٩٦٧شدا شڕی شش ڕۆژە ل حوزەیرانی یھر لو ماوە

ست اڕەش برەو جمسرە دژبیککانی ڕۆژھتی ناوزلھزەکانی

ئمریکاش  میسر، لگڵ وەرسووڕان، ب خۆئاشتکردنوەی یکتیی سۆڤیت

دولکریم عب«اق باشترکرد. ڕووخاندنی ڕژمی پیوەندییکانی لگڵ عر

، قچۆکردنی شیوعییکان کات بعس لسر ١٩٦٣ی شوباتل » قاسم
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، دا ١٩٦٣انی مۆسکۆ بۆ کورد ل ڕاشکاووەھا پشتگیری دەست بوو، ھر

سرەکی  رچاوەییت سھموو ئمان نیشان بوون، ک یکتیی سۆڤ

ن لدەستداوە. وەک ئنجامکیش، کرمل مکدادەستۆیشتنی خۆی ل ھر

ھوکانی خۆی وەھا بگڕخستوە، پیوەندییکانی خۆی لگڵ سرکردە 

، ئو کسی ھزی سربازی »جمال عبدولناسر«، لگڵ کاریزماکی میسر

دانقی بوو و نائومندا چمزۆنگاوی ی م پ لویستیھ  م بک و ھچ ب

پشتبستنی  زیاترلتگیشتن بوو،  شایانی ٢.، گردایوەڕاوژکارانیش بوو

 ناسر ب سۆڤیت بۆ پشتگیریی ل یمن بووە مایی ئوەی پیوەندییکانی

.کبچمریکادا تڵ ئگ٣ل  

 - دا، پیوەندییکانی ئمریکا»جۆنسن«لو کاتشدا و لژر سرۆکایتی 

ی ناسیونالیستی عرەب »عبدولسالم عارف«ماوەی سرۆکایتی  ق لعرا

 ی لناکاوەکل ی ١٩٦٦(تا مردنکەحمان عارف«) ئینجا برایبدولع «

 وەی لکان ڕوو دا ١٩٦٨(ئعسییوە بشرەو پرە برەبخاندییان)، ب

 و؛ ئونوێ نبوعراقدا بیچمکی  یلسر شانۆی سیاس» عارف«دەڕۆیشت. 

گا و ل ماوەی حوکمانی یکمی  دا ١٩٥٨ی ل شۆڕشی ۆی کلیلئاساڕ

» عارف«بعسیشدا سرۆکی وت بوو. ب پشتگیریی بھزەکی نو سوپا 

امزراندەوە، ئایدۆلۆژییکی ناسیونالیستانی پیوەندییکانی لگڵ ناسردا د

تی کۆمۆنسخۆجی دژەعرەبی گرتبر، پشدەچوو لسر سیاستی 

بردەوامب. ل ھمان کاتیشدا، دیاربوو سیاستی دەرەوەی عراق لچاو 

حیزبی بعس ھاوسنگتر ب، ئمش سریکشا بۆ ڕاچاندنی تونی پیوەندی 

ۆکی ڕۆژئاوا و ڕۆژھت ل میانی جنگی سارددا، دۆستان لگڵ ھردوو بل

بھۆی ئو  ٤بوو.اسراو یان ن(الشڕبوون)ی ئر سیاستک ک ب بالینبوون

یڕوو گۆڕانکارییتیییاریدا ڕووی  ائیدارەی جۆنسن ب ،کایراقدا ھاتع ل

ب زەقی  ک وەربگێ، ھی کندی واتخۆی ل سیاستکی پش خۆی، 

گڕایوە سر سیاست کۆنکی  ئینجا شتگیری حیزبی بعسی دەکرد،پ

"و ببین بکدوا ،"چاوەڕ ب و نی پی ڕۆناک کی دۆستانیوەندیی

ب شوەیکی ڕژەییش،  ٥ڕووبڕووبوونوەی ھژموونی سۆڤیتدا دەگڕا.
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لگڵ نیشاندانی ئو ڕووە نرمونیان ل ھمبر عراقدا، بووە مایی بارگرژی 

رەنزیکی لیمانی ھھاوپ ران و  سریتانیا، ئوانیش بدا، ئکمرھ

کی ئابووریی و سربازییان دەدای کورد ن کۆمموویابوون، ک ھ ئیسرائیل

پشتگیری ئرانی ب . ھرچندە کرێبکو ڕژمی عارفی الینگری ناسر شۆق ب

ی ئایاری ھندرن ل سوپای عراق ل شڕ توانیکورد ییکان ئیسرائیلو 

تکبشکنن، ئنجامی پچوانی لکوتوە، ئو شڕەی ک ھر  دا ١٩٦٦

 کۆتاییو » عبدولسالم عارف«خوارەوەی فۆککی کوتندوای  مانگک

ننامیکی بۆ کورد بوکردەوە، تیدا ب عراق. پاش ئوە، حکوومتی ھات

بۆ وەستاندنی شڕی  ڕکاری برچاوی ل ئۆتۆنۆمی، ڕخۆشکردن

لخۆگرتبوو. ب چارەسرکردنی کشی کورد، ئمریکا و عراق توانیان 

کن، تا گیشت ئوپڕی خۆی، بوەی پنج ژەنڕای باشتربیکان پیوەندی

 راقی لردانی کانوونی دووەمیعنیاش  »ئۆڤال ئۆفیس«دا ست ن و ببک

وەزیرە نو رۆک جۆنسن چاوی بسی کاریراق کوباری دەرەوەی ع

ل  کوت. بۆ بدبختی زۆر دەستکوت »عدنان پاچچی«

عراق ک ل ژر سایی  - انی ئمریکاکەندیینی پیووبرەوپشووەچو

دا بدیھاتبوون، لگڵ برپابوونی شڕی شش ڕۆژە »عبدولەحمان عارف«

 یوەند دا ١٩٦٧لراق کرد پع ش وای لمدەستدران، ئیلکانی  یدیپلۆماسیی

 – ١٩٥٨لگڵ ئمریکادا بپچن. ئم ماوەی، نموونیکی سیری نوان 

ل وت یکگرتووەکانی ئمریکا و یکتیی سۆڤیت  کام ھیچ ک ـ١٩٧٥

  ڕاستوخۆ دەستیان ل کاروباری ناوەخۆی عراقوە وەرنداوە.

  

  ھسنگاندنی عارف

ک کندی، دامزراوەی سیاستی سرۆ کوژرانیھر ڕاستوخۆ دوای 

رۆک دەرەکی ئمریکا ناچاربوو ب سیاستکانیدا بچتوە، تا تیمکی س

ی تشرینی دووەمی ٢٣لبکا ب خرایی ب ڕووداوەکان ڕابگن. ل  واۆنسۆن ج

یاریدەدەری وەزیری کاروباری دەرەوەی وت بۆ » فلیپس تالبۆت«، دا ١٩٦٣
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ی وەزیری دەرەوە »دین ڕوسک«یاداشتکی بۆ  کاروباری ڕۆژھتی نزیک،

 راقیش،ب ع نارد، ب پوختی ڕەوشی ھرمکی بیانکردبوو. سبارەت

گوتبووی "ھشتا زووە تا دنیابین" ئاخۆ کودەتاک چ کاریگرییکی » تالبوت«

ک... [دیارە] خۆی یرژەوەندییکانی ئمریکاوە دەب، بم "ڕژم نوبسر ب

وومتکی بعسی میانەو دروستکردۆتوە، ک ب قوڕسی پشتی ب وەک حک

ی »ڕۆبرت سترۆنگ«یشدا، میکونی نوکال سرەتای  ٦بستب." سوپاھزی 

» ڕۆبرت کۆمر«تایبتی بۆ باوزی ئمریکا ل عراق، نامیکی 

بۆ کاروباری ڕۆژھتی ناوەڕاست نارد، تیدا » جۆنسن«ڕاوژکاری گورە

ی ئو ھنگاوانی بیانکردبوو، ک باوزخانک لو ساتی کودەتاک سرھ

اندنی خۆی بۆ سیاستی دەرەوەی سنگگڵ ھڕووی داوە گرتبوویبر، ل

عرەب،  یی وەک کسکی الینگری یکتی»عارف» «سترۆنگ«عراق. 

وەسفکردبوو، ئوەشی گوتبوو، ک » کۆمر«میانەو، دژکۆمۆنیست بۆ 

پشتیوانییکی بھزی ل نو سوپادا ھی، ئمش خاکی » فعار«

رھنابووەوە، ک ی ببیئوەیشجوھریی بۆ سقامگیربوون، ھروەھا 

پیوەندییکی دۆستانی گرموگوڕی لگڵ سرۆکی میسر، » عارف«

دا ھی. بۆ بدبختیش، ھشتا ڕەوشک نامسۆگر بوو، »ل عبدولناسرجما«

ول مریکادا چونکدەستانی ئردەم کارببناسراو لدا زۆر ھۆکاری ن

» سترۆنگ«ڵ ئوەشدا، ە. لگبکنوتھبوون، تا ئنجامکانی خۆیان پشتاس

لو باوەڕدابوو، ئگر ھاتوو ڕژم توانی لسر سیاستی دژەکۆمۆنیست 

وانیاندا بدۆزنش لیدانی ھاوبری ممریکا ڕووبوا دەکرێ ئئ ،نوە.بم٧ت  

سرباری ھوستی خۆجی دژەکۆمینیستی عراق، ھشتا ئیدارەی جۆنسن 

ی ٩بوو. ل  ک ل جنگی سارددا نیگرانیم نوسبارەت ب سیاستی ڕژ

یاداشتنامیکی  INRدا، نووسینگی ھواگری و لکۆینوە کانوونی یکم

 -  دییکانی سۆڤیتتوژینوەی سبارەت ب ھسنگاندنی داھاتووی پیوەن

؛ وای ئوەی عراق دەستاودەست پکرد. یاداشتک ئو ئنجامی تدابوو

مۆنیستت و کۆسۆڤیعس گمی براق پیالنیان بۆ ڕووخاندنی ڕژکانی ع ،ا

"کچی ھیچ کامکیان ڕۆکی ھستپکراویان ل کودەتاکدا نبوو... ئمش 
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سبارەت ب کاریگرییان لسر  نیشانیکی دەربە لسر بتوانایی

 وە لیکبوونیکان خۆپارزبوون ل نزیپشھاتکان ل جیھانی عرەبدا." سۆڤیت

و ئاراستی  »عارف«ی یو کاتیشی دەویست تا باری سقامگیرڕژمی نوێ 

 INRنووسینگی ھواگری و لکۆینوە ھبسنگنن. لبرئوە،  سیاسی ئو

کرێ مۆسکۆ بردەوامب ل فشارەکانی بۆ ا بوو، ک دەبوای و

وەی بکردنی ماندوای بنکۆ ی کورد، بشرکردنی ککچارەسعسیی ان ل

نو ڕژمدا دەگڕا و ھانی پکھنانی حکوومتکی برەی نیشتمانی لگڵ کورد 

یستکان دەدا، ئمش ل ڕی زیادکردنی پشتگیری و کۆمکی و کۆمۆن

. ھرچندە ب حوکمی ئوەی ڕژمی نوێ بوو ی خۆیئابووری و سربازییان

ستکاندا کۆمۆنیلگڵ پندەچوو سازش بۆ کورد یان بۆ ھاوپیمانی خۆی 

 کنووسینگ دەکرێ پشبکا، بۆی" ک ،نجامو ئئ یشتووی خۆگریی گ

   ٨کورتخاین ب." یشسۆڤیت

ی سر میدان ل بغدا لبر ئو ھسنگاندن ئریانی ل الین دیپلۆماتکان

 ی لوانکانی واشنتن، ئباپل دەستگری و و کاربوای ھنووسینگ

ئیدارەی جۆنسن گیشت ئو  دا ١٩٦٤دەرچوون، ل سرەتای   INRینوەلکۆ

 وە دەتوانھۆی ناوە، بکھکی پتکۆتاییدا حکووم راق لع ک ،رەنجامب

مش سر بۆ ڕەوک برەو بارودۆخی وت سقامگیربکا و ئ

  کش.بپرەسندنکان سر

، عس وەرگرتبوول ب قاسم وپندی ل ھردووکیان، ل  »عارف«لو کاتی 

 ش بمدەست. ئتی گرتز و دەسوگرتنی ھنگاوی جھ جئیدی دەستب

 میان، لکنجدوو قۆناغ بوو. یی یپن » «عارف«، رنایسد ححمئ

کی وەک جگری سرۆک الدا و وەک باوزک یل پۆست نوی »ئلبکر

یکک » ئلبکر«ونک بوو، چجاکشناردیی تاراوگ. ئمش ھنگاوکی سرن

دا جپنجی دیاربوو؛ بم بوو لو کس کمانی لنو ڕژمی بعسی پشوو

تی ھدەس ی کعسدا بردەم بب ی لگو، ڕالبردنی ئ جۆرە، ب.ھی  ٩ب

ڕووی خۆی وەەرسووڕاندەوە سر کشی کورد و » عارف«دووھمیشیان، 
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سرکردەکیان،  ی»فا بارزانیال مستم«ەم جۆرە سازشکی خست برد

بوەی دان ب مافی نیشتمانییانی کورددا بن، ئابوقی ئابووری سر 

ا کوردستانیش ھبگرێ و باری ئابووری باکووریش بژینتوە. ئم خ

 ش لرەواننیاکدا ١٩٦٤ی شوباتی ١٠د ستوەی ئاگربش نرا.لی١٠کدا ڕاگ 

ا دنبوون، کچی لنو پلدارەکانی کوردریااوی ئ ھنگلکاتکدا ئمان

و » جالل تابانی«سبارەت ب ڕککوتننامک لیکترازان پیدابوو، 

کراتی یمۆی نو پارتی دوەک دوو کاربدەستی پلبا» ئیبراھیم ئحمد«

ک لدابینکردنی  ،کوردستان، ڕککوتنامکیان بوە شرمزارکرد

ناوە. ئم دابشبوون ل کۆتاییدا سریی) شکستیھیی (خۆرایتخۆبڕوب

   ١١پارتکی کردە دوولتی کبککار.

ئمریکا، ھاتنسردەستی ڕژمی عارفی ب پشھاتکی ئرنی بینی، ئمش 

 ر پشتگیریی لبم، لی ڕژکنی دیاری دژەکۆمۆنیستیر الیبزۆری ل ب

ناوەخۆ  یک ل توانایدا ھی سقامگیری ،ش بووالین سوپا و لبر ئوە

خستنی حیزبی بعس و پراوز، »ئلبکر«دابینبکا. لوەش زیاتر، الدانی 

ک نیشانبدا، ک ب کس» عارف«کرد  شڕاگرتن لگڵ بارزانی، کارکی وای

وەی ڕەوشی عقامگیرکرنرتوانای س کدا بوو، ککاتش لمئ ،باقی ھ

لگڵ میسر زیاتر خۆی ڕەپشکرد. ھرچندە ڕوانگی  گرتنیک نیھوەدابوو

سپاندنی ھراق و چکردنی عۆی ناسر بۆ کۆنتر ناوچسژموونی میسر ب

ککانی ئمریکا وەک بریتانیا، ئران و دا، نیگرانی ل نو ھاوپیمان نزیکنداو

  پیداکرد. ئیسرائیل

  

  دۆستان بگرەوبردەی

برانبر عراقدا ڕاستوخۆ  ، سیاستی ئمریکا لدا ١٩٦٤ی ل نیوەی دووەم

جیاواز بوو. لو کاتی جیاوازییکانی  ئیسرائیللگڵ ھی بریتانیا، ئران و 

زیاتر ب کشی کورد و زیادبوونی سرپی بوو و  ئیسرائیللگڵ ئران و 
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ڵ کا لگھژموونی ناسر لسر بغداوە ھبوو، کچی جیاوازییکانی ئمری

ڕەنگدانوەی داڕمانی  - زیاتر ل کش و ملمالنی یمن دەچوو -یتانیا بر

ئمریکی بوو. داڕمانک  - ئوەی پیدەگوترا "پیوەندیی تایبتی" ئنگلۆ

ھستیکرد » سترۆنگ« دا ١٩٦٤ی تشرینی یکمو، تا ل ئوەندە پشچاوبو

 ک لریرمی" بۆ ھکی "نافیو» بوتتا«ناچارە نام »دا » رکۆمت ،بنووس

  ١٢بکاتوە. یانی سیاستی بریتانیا ئاگادارل سروشتی دووسرە

وو خای چقدا گیرسابوونوە: برژەوەندییکانی ھرس الین ل دەوری د

ووقۆی ل ناسر، ئو ناسرەی ک ئستا ھژموونکی ینی دڕکوک

بر نتک براو دەوھردو بھندھگیراوی ل بغدا ھبوو، ھروەک

کن و کوردیان وەک یجو کیاسگورگ و گیسکی ھتیی  بۆ ڕووخاندنی

عارف بکارھنا، بارودۆخکیان ب جۆرک شۆقکرد یان سوپای عراقییان 

رقاک سجۆرب وە، بستیان بکان کرد و دەستوپناوخۆیی شی ک

کانی بریتانیا یان ییژەوەند کكی ھڕەشکردنی لسر برشوەیک نتوان

 نگی دژ بج بارەت بیاخود ھیچی س بنداو ھک ران لئیسرائیلئ 

پبکرێ. ئمریکاش ل مترسی توانستی ھژموونی ناسر بسر عراق و 

(نابینا) نبوو، بم ئیدارەی جۆنسن  رژەوەندییکانیدا چاوبستکنداو و ب

عراق. ئمش نیشان وومتی رین حکلبارتبوو، ک ڕژمی عارف  بوای وا

، سیاستی ئیدارەی جۆنسن دا ١٩٦٥ - ١٩٦٤بوو بۆ ئوەی، ل ماوەی نوان 

اوی دەرھق ب عراق ڕەنگدانوەی ھسنگاندنی واقیعیانی داڕژر

ھلومرجی جنگی سارد ب، ئم و لکاتکدا، ھاوپیمان ھرە نزیککانی 

ھلومرجی  یایبت ل دوتوویکی ت شوەئمریکا عراقیان ب

  برژەوەندییکانی خۆیان ل ھرمکدا دەبینی.

وەھا پدەچوو  -برپرسکی بریتانی  دا ١٩٦٤سروەختایک ل ئابی 

ی دەزگل سرۆکی  - ببوو ٦سربازی ھۆبی  ییھواگر MI6برپرسی 

رەی . بگوبووەوەسی ئای ئی ل باوزخانی ئمریکا ل بغدا نزیک

وەکوردەکاری کۆبوون ک کیاداشت کریتانییب دەستیانکردبوو، کاربی ب
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(تایبت) دەگڕا تا پشتگیری ئمریکا بۆ کی "ب دوای بنمایکی کس

عیراقی بدۆزتوە." حکوومتی  - ب ناسر و یکتیی میسریھمتکی دژ 

ل » ئلید دۆگالس ھۆم« یروەزسر یبریتانی ب سرۆکایتی 26واریکۆن

دا ھبژاردنی گشتی لپش بوو، ئیدی بیاری تشرینی یکمناوەڕاستی 

ئوەبوو، "ناتوانرت لگڵ ناسردا ھبکا و پویست شتک بکرێ و ... لبر 

 رژەوەندییکانیشیان ل کنداودا ھی ئوەش نبوو برگی یکتیی میسریب

یکش، وەک کاربدەستک نی یکتیڕوودا رتن لعراقی بگیرێ." بۆ ڕگ -

پردەی لسر ھدایوە، برتیانیا "بنیازبوو ل دژی ناسر و ڕژمی [عارف] 

دابوو، ک ھنگاوی  کار لگڵ ئراندا بکا." یاداشتک ئاماژەی بوەش

واشنتن ھ مریکا لدەستانی ئوەش بۆ کاربکی ھاوشوەینراوە، ھنزیکبوون

ندەھی ورد رچستگرپرسی وب .ردەست نییی بکەکارییدەزگ 

ھواگرییک "وەمکی نرنی توندی دابووەوە" پشنیازی بریتانیا، مقۆمقۆی 

ھ" و داوایوا ئوەبوو، کر ئستی لرانیش دەرەقئ ریتانیا و نب و ن "ی

لوەش زیاتر، ل  ١٣.دبنمئوە ناین ئۆپراسیۆنکی وەھا سرکوتووان ئنجا

ک سکرتری یکمی ان، یدەستانی ئمریکا ل بغدا، زانیمانگی ئابدا، کارب

و کوتبوو  گرووپک ل کوردچاوی ب » ستیڤن ئگرتن« اباوزخانی بریتانی

، داوای لکردبوون بکو کش بننوە و سربازییان لگڵ بغدا تھبچنوە

ر و بنی کۆمک و دەستگیرۆیی گرنباسر" بی دژەن"سرھکی توند

ھمان ھی » ئیگرتن«ل کۆتاییدا،  ١٤بریتانیاشیان لڕی ئرانوە پداون.

گرتبر. » 27ت ئاکرەییشوک«لگڵ کوردکی الینگری بارزانی ب ناوی 

جیم «ئمش لو دانیشتنی ک لگڵ ناوبراو ل مای کاربدەستی ئمریکی 

باسی کۆمکی » ئیگرتن«دا بینیبووی، ھرچندە لو دانیشتندا ل بغ» تکینئا

ن مووی بسریکوە، ئم ڕووداواھ ١٥نھنابووە نو ناوان.بریتانیای 

کاربدەست ئمریکییکان دژی ھوڵ و تقلالی ئاماژەبوون بۆ ئوەی، کوا 
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ردنی ڕژمی عارف کق شۆدژ ب دا ١٩٦٤ بیبریتانییکان بوون تا کورد ل ئا

  بکاربھنن.

 بوو، کرسامی نی سکان، مایریتانییی بپیالنگ ل و ڕاددەیھۆی ئب

پیالنک دا تونییان شکست ب ئیلوولھزەکانی ئاسایشی عراقی لسرەتای 

سر دەست.  بھنن، مبست لی گڕاندنوەی حیزبی بعس بوو بۆ

وو، بم ب توەگالنی ئوان نب ستوخۆاوی ڕاھرچندە لرەشدا سرەد

ی دژ ١٩٦٢پیوەندییکانی بریتانیا ب حیزبی بعس ھر ل دوای کودەتاکی 

کانی عراق باسی بوو. لگڵ ئوەشدا، ڕاپۆرت ھواووب قاسم دروستب

ی پشوو ب پیالنگرییکوە سروەزیری »ئحمد حسن ئلبکر«پیوەندی 

ی بۆ ئاخۆ ک لپشت پیالنکوە بووە، پیالنک ڕگ وپۆشینب چا ١٦کرد.

بکا و ھمتکش سریکشا بۆ  خۆشکرد، حیزبی بعس سرکوت» عارف«

کاتیشدا، لو کاتی ھزەکانی گرتنی زیاتر ل ھزار کسک. ھر ل ھمان 

میسر گیشتن بغدا بۆ ئوەی یارمتی چسپاندنی پایی ڕژم بدەن، 

ل ئاسمانی عراقدا درەوشایوە. وەک پاداشتکیش، » ناسر«تی ەی بخئستر

کانی خستن نو کابینی حکوومتکیوە. شکستی عراقیی ناسریی» عارف«

توە و ف لواند جوی دەستی توندبکاکودەتاکی بعس، ئوەی بۆ عار

کی نوردەیراقپکانی عیوەندییر پسدر - ش لوە.میسر ھر ایوەھا ھ

» ناسر«ڕەوشک بووە مایی ئوەی فشاری یکگرتن لسر ھردووکیان چ 

ئاماژەی پکردووە، ھردووکیان » تریپ«زیاتر ب، بم وەک » عارف«و چ 

  ١٧یکانیانوە گرت.ییی تایبتدەستیان ب خۆپارز

ک دوابدوای شکستخواردنی کودەتای» ناسر«گشانوەی ئسترەی بختی 

راق لکیعشھاتبیب وەک پلئندەن، تاران و تن لالی ل ،  یانرزۆر ن

سیرکرا و بووە مایی ئوەش، فشاریان لسر کورد پتر بکن تا شڕەکی 

 دا بتشرینی یکمبارزانی ل مانگی  کوتیکیش،وەک لھبگیرسنتوە. 

راندنی ئنجوومنی ز، داموندانروئندامی قان ٤٩دامزراندنی دەستیکی 
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بۆ سرپرشتی جنگ، لگڵ پکھنانی دەستیکی  28شۆڕشگی

ک خۆی سرۆکایتی دەکرد، ب شوەیکی  ،کسی ١١جبجکاری 

ی ١١سرباری ئمش، بارزانی ل  ١٨وەوە.ان برەنگاری ڕژم بوڕاشکاو

ب  وومتیدا نامیکی کراوەی بۆ عارف نارد، تیدا حکتشرینی یکم

ر بلبرایکانی فرجباربردنی مڕاگرتن تاوانبارکردبوو. عارفیش دانی بۆ ش 

سنا، سووربوو لرداواکانی بارزانی ن  رگشمپ ب زی کورد، کوەی ھئ

گشتییکان بکشنوە  نی بدوای مرگدا دەگڕن" لسر ڕگناسراون "ئوا

ئو چکانی بگرن، ان ھو دەست ل جموجۆی ملیشیایانی خۆی

ی بکنوە و ڕگش ب حکوومتی گرتووشیان ڕادەستی سوپای عراق

ھیسووڕن. ئو وەم ناوەندی بدەن کاروباری ھرمک بڕوەببا و 

کی سازشنی بارزانیرانکم بۆ نامغدا  ،ڕژب مریکی لدەستانی ئبۆ کارب

ات بھۆی ئو ئاسایش ئم ح دەکرد،مایی سرسوڕمان بوو، ئوەی داوای 

وشۆڕ ھاتۆتئارا. دیاربوو ھروەک یک ساختی بووە، ک ساک دوای شڕ

ئوەیان ل شرۆڤکارە ئمریکییکان تبینیکردبوو، ژەنڕا عراقییکان 

فرامۆشکردبوو، ک ھوڵ و تقلالی پشوویان ل بکارھنانی ھزی 

  ١٩ییان بووە.رەوەرند کوچکداری دژ ب کورد چ

زۆری پنچوو دوای کودەتا شکستخواردووەک، کاربدەستانی ئمریکی و 

بریتانی ل واشنتن لگڵ یک دانیشتن، بکو سیاست ھرمییکانیان 

نکبخدا، ڕم دانیشتنمریکا لری ئنر داڤیس«وە. نوری »ڕۆدگوەبڕی ب

ریتدەزگی و ھی بکی سی ئای ئژکاری ی »جۆن کلیک«انیش انییڕاو

کۆبوونوەکی وەھا کردەوە، » داڤیس«باوزخانکیان بوو ل واشنتن. 

دا، ک بۆ ھردووالیان ھمان ئامانجی ھمالینیان ل  ئاماژەی بوە

ۆژھتی نزیکدا ھی: ئوان ئارەزوویان ئوەبوو، ڕگ ل ناسر بگیرێ وەک ڕ

کی ناوچۆیشتوویاندەست وەی کی  بر جموجۆسمیسر باڵ ب ک

یان ڕگئو  ،پرەسندووی عرەبدا بکش. ھرچندە خای دەرچوونیش

 .و ئامانجانئ نندێ» داڤیس«بوون ئاخۆ چۆن بگوە نا "ھی لی  پئاراست

                                                           
28 (وەرگ) ریسکجلیسی عیدەگوترا مپ  
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ل وە  کردەوەکان کندەنن لگیراوالی رانی [لی نیگمای ر بووەتبتن

ونوە لگڵ ی تنھا دەبووە مایی ڕووبڕووبوو کاتمش لواشنتن]، ئ

[میسر] و ناسیونالیزمی عرەبی لو بارودۆخی، ک گومان لوەدا ھبوو 

 ".بدا ھو ڕەوشراقیش ڕۆژئاوا توانای دەرچوونی لع بارەت بکلیک«س «

گوتی، حکوومتکی ل شۆقتربوونی دۆخک دەترس، چونک ڕژمی عارف 

و کل کی رەستتزراندنی دەودوای دام ب ک ،ندا کورتھو ئامرازان

» داڤیس«، وچی سبارەت ب جنگی ساردیش بوکۆمگییدا بگڕێ. ھر

ی ئامانجکانی سۆڤیت ل ھرمکدا یئاماژەی ب خمندنی نوی ھواگر

ۆسکۆ ر ل مکرد، بوەی بو دەرەنجام گیشتبوو، ک ھمیش قاھیرە زیات

ەستۆیشتووترە ل جیھانی عرەب و لدەستدانی پگکشی کارناکاتسر د

لو بوایدا بوو، ناچارکردنی ھر » داڤیس«مالینکان. برژەوەندیی ھ

لگڵ ناسر ل دنیای عرەبدا، ب شوەیکی حتمی ڕووبڕووبوونوەیک 

بۆ پیدابوونی  سر ڕەش وا دەخات بر گف و ھبرژەوەندییکانی ڕۆژئاو

تی کۆمۆنیستی"دەوقینی ڕاستداکی بوککناوچ ل " شش دەکمئ ،

".ورۆنکی "گیشک تخۆیدا دەب خۆی ل  

ییان بسر میسرەوە ھب، وەھا باشترە ئو پشنیازیکرد بۆ ئوەی کاریگر

نن. بسلم ل ڕی یارمتی و پشتیوانییکانیان جپنجی دیاری خۆیان

ک مجزی  ،جختی لوە کردەوە، ل کاتکدا ئمریکا بوە دەزانی» داڤیس«

ناسر ئوەی جیھانی عرەب بخات ژر ڕکفی ھژموونی خۆیوە،  یبزرەفی

 ی نیی کارکی وەھا بکا و ھروەھا پدەچ لو حاتدابم ئو توانستش

ھر لبرئوە، ئمریکا  .ستنوەبر بوەوت عرەبییکانی دیکشی بران

عرەب. بۆ ئمش،  ناوخۆیھستیکرد، دەب دوورکونوە ل کشوبشی 

گوتی، حکوومتکی لگڵ ئمریکا سبارەت ب ھسنگاندنی » کلیک«

دا، ک پرسکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست   کۆک، بم تبینیشیڕەوشک

" ل چوونی ھستوسۆزل ھی زۆر مایی سرھدانی "ڕادەیک وونتب

ر لتیش بتایبندەن و ببۆ  ل ستیکرد، کو ھبژاردن. دەگوترێ، ئوادەی ھ

بارەت بوەکانیان سڕووبوونوەھا باشترە ڕووب کتردوو دەوھ 
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سیاستکانیان ل ڕۆژھتی ناوەڕاست ، تا دوای ھبژاردنی ئمریکا و 

. کۆبوونوەک بمرادان ب تبینییکی ننەخربو زدابریتانیا ل ھمان پایی

کۆتاییپھات، ک مبست ل گفتوگۆکان تنیا ھپساردنی شت » داڤیس«

کاتکدا بدوای  وژە لل کۆتاییدا، ئم وتو ٢٠جوھرییکان بوو بۆ دواتر.

ئاشتکردنوەی جیاوازی دووالینکوە بوو، کچی جختی لسر خرەندی 

بوو، بریتانییکان دۆزەکیان ل چاوی  یکش ئوەی. ڕاستکردەوەانیان نو

برژەوەندیی ھرمییکانی ئوێ دەخوندەوە لوەی ل چاوی 

یشدا، ڕوون تشرینی یکمیوەی ڕووبڕووبوونوەب لگڵ سۆڤیتییکان. ل ن

 ھوودەئو پشکوتنی ل گفتوگۆکانی واشنتن ڕەچاودەکرا، ب ،و ئاشکرا بوو

میانی گفتوگۆکاندا نونرایتی  ک ل» سترۆنگ«بوو. ئیدی لم خادا، 

وتکی دەکرد، نامی سبارەت ب بدگومانی لسر سالمتی سیاستی 

 ک لر یریتانی بۆ ھر«و » تالبوت«بوەی » کۆمبینی ئکدا تکاتنارد. ل

یان لگڵ ککوتنل ڕ دەربی، ک کاربدەستانی باوزخانی بریتانی

بوای ب » سترۆنگ«سیاستی ئمریکا "تواو دنیاکردەوە"، کچی 

ڕاستگۆیی ل ی ککنام ل ،ر بۆ نموونبوو. ھیان نمککدا بۆ تشرینی ی

 ٢١[ھشتا] بردەوام." "گمی بریتانییکان نووسیبوویارد، ی ن»تالبوت«

 ی تا پیب، ک "لنووس» کۆمر«پاش دوو ڕۆژیش، نامیکی دیکی بۆ 

انی بریتانی سبارەت ب خباوز ناخوە ب گومان" ل ڕاستگۆیی

 ئمریکی دەرھق ب عراق، چونک لودا - ی" سیاستکانی ئنگلۆیئاوازھاو"

گوتی، بریتانییکان ب تواوی » سترۆنگ«"چندین ئاماژەی جیاواز ھن." 

 ئیسرائیلھی، پدەچ لگڵ ئران و  ژردای ژربدەستیان ل "برنامیک

یای ب ھمان کردەوەی یمن ئو نزیکبونوەیی بریتان ،ھاوئاوازبن." ئو

پیەودەکرا، لژرەوەش  چوواند، ک لودا ئوکات "ب ڕوات یک سیاست

 »ۆنگستر«ل بگنامی لیکجیاوازدا  ٢٢میکانیزمکی دیک لئاردا ھبوو."

ئران ل بابت کوردەوە  - ھبوونی بریتانیارانییکانی سبارەت ب دەستیگن

نی بریتانی بۆ دەربی. دوای ئوەی ب حیساباتی ھوکانی باوزخا

ی دەزگکرد، ک برپرسی  وە، ئو ئاماژەی بوەچووە داپشتگیری ئمریکا

ئابدا ل  مانگی فت لبۆ دوو ھ» حسن پاکەوان«ھواگری ئرانی لیوا 
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بدەست بریتانییکان کوتووە. ھرچندە لندەن بووە و چاویشی ب کار

دا نبووە، بم زانیاری سبارەت ب مبستی سردانکی لبردەست

مایی  ٢٣کردووە سردانک جی تبینی و سرنجی بھزە.تیھس» سترۆنگ«

ل جیاتی شای ئران » کەوانپا«ک بایخپدانیش ئوە ببیربھنرتوە، 

قی بازنرانیچوەی ئکنزیکبوونیمریکا و چ بۆ یی لکان بووە چ بۆ ئ

 کوردیش دوای سرنکوتنی ھوڵ و تقلالکانی ئیدارەی کندی سبارەت

(بوان بندی سیم). ئو بگنامان،  دا ١٩٦٣ب ڕاگرتنی شڕ ل ئابی 

بوو، بریتانیا  دەستانی ئمریکا بوایان واکارب ەن، کھموویان نیشانی ئو

لگڵ ئراندا کاری بۆ ئوە کردووە، کوردەکان وەک فشارک بۆ سر ڕژمی 

و  اق دابمنن و ھوڵن، بۆ ئوەی ھزی سربازی عرھعراق بکارب

  تقلالی یکگرتنیش لگڵ میسردا لباربرن.

  

  ونیکی گورەتر

، دیمنی جنگی سارد گۆڕانکارییکی گورەی اد ١٩٦٤ل پایزی 

 رداھات. لسمی ١٤بکتتشرینی یرکردایتیدا، سنیکیتا « ی سۆڤی

ۆن ج«ھروەک  ٢٤.ی ل دەست دوورخستوەسروەزیری »خرۆشۆف

ب "دڕ و کوی، » خرۆشۆف«ونای کودەتاک دەکا، » لویس گادیس

،کچوون، ملھوڕی، ناشایستترلخزمخز س ،نمۆکی، مزلزانی، خخۆب

وەک » لیونید برژنڤ«ئیدی ھر زوو  ٢٥ئاۆزوبۆز و پیریی تاوانبارکرد."

سرکردەیکی نو سۆڤیت دەرکوت و بووە فرمانەوای سیستمی 

ک لباوان بیاریدا پگی یکۆمڵ. ڕابرە نو ایتی بسرکرد

ی لکمریکا ب ستراتیژییر ئرانبا و دەاشتربکبراترکردنی  ستی بخ

ن میلی لبوو، ملھرچندە کر ٢٦برنامی چکی ناوەکی سۆڤیتیش کرد.

ا بۆ باشترکردنی پیوەندییکانی لگڵ ئمریک» خرۆشۆف«لسر تقلالکانی 

کاندا برەو ھوربوونوە و حفتا وامب، ئو پرۆسیی ل کۆتایەبرد

   ٢٧یشت.خاوکردنوەی گرژییکان ڕۆ
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کشھاتی بارۆک دووەمین پبژاردنی سمین » جۆنسن«شیش ھکبوو بۆ ی

 تی لرۆکایڕی سکوژرانی دا ١٩٦٤ی تشرینی دووەمی ٣گ شتریش بپ .

ھستیکرد » جۆنسن«سۆگرببوو، بم کندی تختی سرۆکایتی بۆ م

ن ی مزھبژاردنک ئو دەستی داوەت تا چاکسازییکانی کۆمگ

بجتبکا ج کسانییشتنی نایھی نستیش لبمریکا، اسیسڕ، می ئکتان

شرکردنی کنچارەسژاری و باشترکردنی باری خوربوون و ی ھدن و ف

ھرچندە برنام  ٢٨ییکان بوو.ی ئمریکایمشووری تندروست

 ، ک بژر سایی جنگی ڤتنامخرا کوت » جۆنسن«پشکوتنخوازییکی 

ئابی ش کی تیژ و سامناک لی  دا ١٩٦٤وەینداوی تۆنکین«ڕووداوەکی »ک

بدواداھات، ئوەی ک ھزەکانی ڤتنامی باکوور پالماری گشتیگلی 

ۆژ، کۆنگرس بیارکی تپڕاند، دەستی ب ئمریکییان دا. دوای پنج ڕ

چوون ئو ھبن. ئمریکا دا ھز ل دژی سوپای ڤتنامی باکوور بکار

 دراماتیکیی ڕۆی ئمریکا ل ڤتنام، دوایین داچۆڕانی سرچاوە دەرامتکانی

  ٢٩بوو، ک بۆ بدیھنانی چاکسازییکانی، زۆری پویست پبوو.» جۆنسن«

» جۆنسن«ل یکتیی سۆڤیتدا، » لیونید برژنڤ«سردەستی ب ھاتن

نگی ڤتنامیش بوونی جندوتیژئو توکی خۆی مسۆگرکرد و یسرۆکایتی

ساییکی خۆی لسر داڕشتی سیاستی ئمریکا دەرھق ب ڕھموو قو

  عراق و ڕۆژھتی ناوەڕاستدا دانا.

   

  ئیسرائیلپیوەندییکی 

ییکان میلییان بالی ئوەدا چوو، ئیسرائیلکاربدەست  دا ١٩٦٤ل پایزی 

سرەتای  بکن. لپیدا یوەندیگانی کوردی عراق پشلگڵ شۆڕ

» داود بنگۆریۆن«ی دامزرنری دەوت سروەزیر، شستکان

 ناسرا، ک "(وەییچ) رەییمبازی کڕ" ب ش کپنایی ھکستراتیژیی

ی ناگریمانیی دامزرابوو تا بگن حاتکی ئاشتی لگڵ لسر بنمایک
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دەوروب ی لوانئرەبییری دەوع تکاندا .رەی  دانگوتریتا پارسی«ب «

 ،دەی» بنگۆریۆن«ب ئیسرائیلویست مانی"ھاوپ تڵ دەوگی ل

ش ئران، تورکیا و ئسیوبیا ی، ب شوەیکی سرەکی29کمرەییکانی عرەب

عرەب وەک کورد و کریستیانکانی ناوەھا لگڵ کمین نتوەکانی ھر

."٣٠لوبنان ڕۆبن پ ب واتکوانی سیاسچ رمریکی، ھدانی ئتی دەستوەرن

وە برەو ھورازتر، ھردوو الیان، چ ئران و چ شستکانل ناوەڕاستی 

کوردەکانی ڕۆکی سرەکییان ل پشتگیریکردن و مشقپکردنی  ئیسرائیل

  عراقدا گاوە.

 یلرائئیسیکمین ئاماژەش، ک کاربدەستانی ئمریکا سبارەت ب توەگالنی 

 دیانکرد، لڵ کورددا بگملکی ـ١٩٦٤ی تشرینی یو کاتوە بوو، ئ

  برزکردەوە و نووسی:» تالبوت«پرسکی ب نامیک بۆ » سترۆنگ«

ێ و زانرویش ک پشتی کی گرنگ ل ئران دەگۆڕ ئیسرائیل

 ئیسرائیلکوردی عراق دەگرێ. بریتانیاش ھاومبست لگڵ 

توە... ھر ھندک ر دەب ناسیان لزو شای ئران ب

، ک بریتانیا چند نین پشچاویشی دەوێ تا ئوە بیھلامان

ینی ل ناسرە و کنداویش چند ببایخ بۆیان، دەکرێ ک

ریتانیا دەستی لران و  بڵ ئگر لژربکی ژھاوکاریی

دا ھب، ک لبن ھژموونی می عراقل دژی ڕژ ئیسرائیل

  ٣١اسریش دەکن.ەک چۆن دژایتی ن، ھروسرداینا

دا برپرسی شستکان، ک ل »ئلیازەر تسافریر«ب گورەی قسی 

ورد ل ئۆپراسیۆنکانی مۆساد بوو ل عراق، پیوەندی پیداکردن لگڵ ک

کاتی یکک ل نونرانی بارزانی ل پاریس ب  دەستیپکرد، ئو دا ١٩٦٤

ی ل پاریس ئیسرائیلل باوزخانی » امرانرخان کئمیر بد«ناوی 

 فریویوانامیکی بۆ یارمتی و کۆمک پشکشکردن. ب انزیککوتوە و د

                                                           
29 یان ھاوسنوورن. وەرگگکاندان و لرەبییع تری ودەوروب ی لتانو دەوئ وات  
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تیژیی پیدابوو، ئو ڕوانگیی کوا لنو عراقدا ھاوپیمانکی سترا

بج داوانامی بارزانی گینرای تلئبیب و چووە بردەستی تدەس

ستانی مۆسادی ڕاسپارد تا ئو تونی اربدەویش ک، ئ»بنگۆریۆن«

ییکان ئیسرائیلوای ئوە، زۆری پنچوو، پیوەندی ڕابچنن. ئیدی د

وەک  بکا، لوساوە ئیسرائیلسردانی  ،کردیان بانگھشت»بدرخان«

ییکان بوون ھاوپیمان. ل ڕکخستنی ئیسرائیلدیفاکتۆیک کورد و 

ییکان ئزموونی ئیسرائیل، ەی ھیش درژکاروبارکدا، ک تا ئمۆ

پکردن و تکتیکی بھندھگیراوی سربازیی، چکی پشکوتوو، مشق

گرییان دایواوان سازوئامادەی یاخیب ھریشدا، ئرانبب ک بکورد، لن وووون

ل نو عراق تا ھزی سربازی تکوپکبشکنن و بشوەیک دایبمنن، 

نی و ل دەرەوەڕا بۆ اوەوان ھزەکی ب برفرو نت اببزێئاستکی زۆر د

رەب دژ بڕی عکارب ئیسرائیل شھب.ن٣٢  

 پرەسندنی دەستتکبوونی نودەوتیی ل پرسی کورددا شتک نبوو عراق

 ل ،ر بۆ نموونھ .ئاگاب ب می ١٠لکی کانوونی یوکاتڕوسک«دا، ل «

 نتوە یل کۆبوونوەی کۆمی گشتیریکا، ەی ئموەزیری کاروباری دەرەو

 کگرتوەکاندا چاوی ببناجی تالی«ی «)وەزیرە نوی کاروباری دەرەویی ەک

کرد، کوا "ھزی کوت، سکای ئوەی الی وەزیرە ئمریکییک  )عراق

نناسراو" پاشتی کورد دەکن، ئو کوردانی ب قولی وەزیرەک "گلکی 

بوو، ئاخۆ ئو کوردان "ئو پارەیان لکوێ  وە سرسامئو لانن." بستزم

بدەستگیشتووە تا ئو ھموو بارە لسریک ککبووەی خۆراک، چک و 

روەھا پرسی: "تۆبن"، ھبکچی بن و تفاقی پ لیسماوییانزە تو ھی ئ

خاترجمکرد، ک ئمریکا "ن  ی»بتالی«یش ـ»ڕوسک«یان بوێ؟" یچ

نوەی کورد ناکا" و " ھیچ و ن ناڕاستوخۆ پشتگیری جو خۆوڕاست

بوە ننیا ئت "راقدا نییکاروباری ناوەخۆی ع رژەوەندیشی لب،  ک

ماکردنی عراق پارزراوب. ئینجا دەیوێ سربخۆیی، یکپارچیی و نشون

 اخۆ کئ ،ی پسندکرد، ک ب دوای ئوەدا بچ»تالیب«داوایکی » ڕوسک«

  ٣٣.تدەکا زکیش کۆمکیانمتی کوردی داوە و چ ھیار
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چند ڕۆژک دوای ئوە نونرانی بارزانی ب باوزخانی ئمریکایان ل بغدا 

ھورەھا ل دژی ڕژم دەستپبکنوە و شڕ  داوایلکردوونڕاگیاند، ک شا 

نک ری پالبۆ ڕووخاندنی ڕژمی عارف بشدا ئوەشی لداواکردوون بکو

ش ئو ھوا گیشت واشنتن، وەزارەتی کاروباری دەرەوە یکاتک ٣٤.بن

 داڕەتیکردەوە دەستی "لگڵ نخشیک بۆ ڕووخاندنی حکوومتکی عراق

لدەستدای بوەی عراق ئاگای  یھۆکارکی باشھب." وەزارەت ھستیکرد "

".یکان ھرانییی ئرانژربژ و کاروچاالکییوەش لزوو زیاتر ل" کپیالن ،

ای، ئوا "کورد خۆی یان درەنگ ھر ئاشکرا دەبوو" و کاتکیش ئوە ڕوویداب

وەک ھاوکارکی ئرانییکان ل دژی حکوومتی عراق نیشاندەدا، ئمش 

ەب ب بدگومانییکی قوووە لیوە بوانن و ررکی وای دەکرد، ک عکا

ییشدا، خۆ ئگر پیالنکش  کۆتاان." لبمش خواستکانیان دەبزر

مراز و نبوو، ک ڕژمی داھاتوو لگڵ سرکوتبا، ئوا ھیچ مسۆگرییک 

ی ئیدارەی جارکی دیک، کاردانوە ٣٥ئاوازترب.داخوازییکانی کوردان ھاو

جۆنسن ل برانبر ئو پیالن، ڕەنگدانوەی دابانکی تواوبوو لگڵ 

  دۆزی عراق.ەت ب سبار ھاوپیمانکانی

  

 ئیسرائیل، ک بریتانیا، ئران و دەرکوت، ئوە دا ١٩٦٥ب دەستپکی سای 

گیرسنتوە. ھرچندە فشاریان خستۆت سر کورد تا شڕ لگڵ بغدا ھب

گرژی و ئا دەستدەبوون، بارزانی کارب کک کر یسکانیش لۆزیی

کاتدابوو، ل ناوەڕاستی  مش لوەوە، ئدارکردئمریکییکانی لبغدا ئاگا

، دانابوو بوە نامیکی بۆ ڕژیم ناردبوو، تیدا دانی دا ١٩٦٥ کانوونی دووەمی

ی ئو ئستا "الینی ل ئندازەبدەر بوون" و ئیدک داواکانی پشوو "

ھموو داواکانی پشووی خۆشبووە  ، لخستۆتڕووھرەکمی" ل ئۆتۆنۆمی 

شمرگ بھتوە. ب زانینی ل ھزی پ ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠ک ەی لوەر و بد

 نگ، دیپلۆماتوەی جگیرسانر کورد بوو بۆ ھسو فشارەی لئاستی ئ

وناکرد، ک "یکک ل پرەسندن یان وەھا انیئمریکییکان نامکی بارز
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 ی ئوھرە سرسامکانی سرتاپای شۆڕشک." ئاخر لوەتی ئو برگ

گرتووە و بۆ چندین سایش  یگورزە کوشندانی حکوومتی عراق ھموو

دا نبوو بوەی بارزانی ل امبووە، کچی ھیچ بگیک لگۆڕبردەو

 مئ .کی الوازدا بووبستووە ھکرد گومانی بۆ ئ کزخانوبا وای ل

ئو یکم  ،م بکاوا ل ڕژ تابچ، ک نامک بشک ب ل جنگی دەروونی 

جار دەستی خۆی بوەشن و شڕ دەستپبکاتوە، ئمش سرکوتنکی 

بارزانی. ب ی دەدایمریکا ڕاپۆرتیان مۆڕادەستانی ئیان نا، کارب ست ببم 

ەبوو ڕژم دەستی ب خۆئامادەکردنوەی رئوەش ڕوویدا، ئودا، کتومت ھ

   ٣٦شڕوکوشتار کردەوە.

ناسر نیگرانی ئوەبوو، ک ھگیرسانوەی  وو،شپرزەبدۆخکش  اتکک

 نگی کورد دەکرێ براق و  توندیجر عسل ڕەشھ تروەھاببی  ھمای

 وەبوو، ناسر لئ .ککگرتنی یخشناوبردنی نمتلکدا ١٩٦٤ی شرینی ی ،

ی کردەوە، ک یکگرتنک پویستی بوە دەب کشی کورد ل ڕئاگادارعارفی 

گربکرێ.ی سیاسڕچارەس ربازییانوەک سن ی  ٣٧یانککیش قسکات

ب پل ھانیدا خۆی  ،دا نامیکی بۆ بارزانی ناردشوباتل » ناسر«نیخوارد، 

، نیسانن پندەچوو ڕیتبچ. ب ھاتنی مانگی بدەستوەبدا، بم ئمشیا

، ل »باالنسئۆ«ی ھگیرسانوەی جنگ شتکی حتمی بوو. بگورەی قس

ب ناسری ڕاگیاند، ک رژم » تاھیر یحیا«ی عراق سروەزیردا، نیسانی ٣

ندی ھروبسوە. رلمیدایوە وەدەھریبوون ویش بئ ،دایکی چرووپش

، ک عراق ھر شکست دن و ب مکوڕبوونوە »یحیا«ری دای ناسر ھۆشدا

کچی ھۆشدارییکی ناسر   بدا.اسییانداوایلکرد دەرفتک ب کاری دیپلۆم

 ٤٠,٠٠٠دا، ڕژم لس الوە و ب نیسانی ٥لکڕکرا؛ ئوەبوو ل  گوی

  ٣٨کردە سر کورد. شیسربازەوە ھر

خست بردەم ھوستکی زەحمت. ل  ئمریکای ،نوبوونوەی شڕی کورد

ا عراقدسرکوە، ئامانجی ھرە بای سیاستی ئمریکا لبرانبر 

نوەی پیوەندی دۆستانبوو ل ڕژمی عارف و ڕگرتنیش بوو ل ھشت
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نوبوونوەی شڕ  کچی. تبکا عراق پشلسۆڤیت لوەی سروەری 

ن نزیککی ئمریکا، ئران و ی مسۆگرکرد، ک ھردوو ھاوپیماەئو

 ییکانپشتگیرییکیان بۆ کورد زیاتربکن. ل کۆتاییشدا، عراق ئیسرائیل

ت ب ئران بھن دەست ل کی ب پلیان ل ئمریکا کرد، بکو قناعداوای

کورد ھگری و یارمتییان ندا، بم داوانامی ئمریکاش گوی لنگیرا. تا 

رف پیوەندی دۆستانی نزیکی لگڵ ناسردا ھبوو، شا میلی ئوکاتی عا

مگر عراق بخۆی  ،" ب،کوردی لسر ئوە نبوو دەستبرداری "کارتی

ر ڕستاولەوی ئاوی ش.داش ڕوونمدەچوو ئ٣٩دا سازشی بۆ بکا، پ  

ی وەزیری کاروباری »ڕوسک«ھر دوای ھگیرسانوەی جنگی کورد، 

نتۆ دەرەوەی ئکخراوی سوەی ڕمریکا، بۆ کۆبوونCENTO  .چووە تاران

 وت و ڕەوشنیسانی ٧لشا ک رادا، چاوی بک تاوتوقیان لی عڵ یگ .کرد

دا نا، ل دژی عراق پشتگیری کورد دەکا، ەان دانی بوڕاشکاوشا 

 کی براوە" وەسفکرد، کیمانی کوردەکانیشی وەک "کارتناکرێ تا عارف ھاوپ

دنی  ،دەستبرداری کارتک ب. لکاتکدا ئو حاشایی لوەکرد سر ب، ئونا

تمنایدوژ تا کوردەکانی داب ڕوون و ی وەی بو ئوە، ئنبکغدا نوڵ بگل

وەدا نابینک لیشھیچ ک رداری کورد  ،ئاشکرایی گوت، گوایدەستب ک

غدا دابمب کی نیشتمانی لتر "حکوومگئ ،ش زۆر  ٤٠زرێ."ببدوانم لئ

 دا ١٩٧٥سرنجاکشبوو، چونک دوای دە سای ڕەبق و ل مارتی 

  ٤١وەک خۆی ھاتدی و شا دەستبرداری کورد بوو. ەقیک دپشبینی

انی ئرانییکان ل ، تا دەھات عراق ل دەستوەردنیسانب کۆتاییھاتنی مانگی 

ل » تالیب«گیک و کاتکیش نک ببووە بجنگی کورد بھیوا دەبوو، چو

بۆ ی بینی، نیگرانی خۆی دەربی و »سترۆنگ«ئاھنگک ل بغدا باوز 

بوە بوو، ئرانی ب پاپشتکردنی کوردان تاوانبارکرد. ئو قناعتی  م جاریک

 یانکوەکوان شکستی  شاران بۆ ئھۆی پشتگیری ئدژی کورد ب ل

 و بناوە. ئندین باریی »سترۆنگ«ھچ" وەی زانیوە، کیاند ئڕاگ 

ج ل و تفاق بلوپناسراوی کبی نژمارە ب (تابلۆ ب) تگواسترراونوە س 
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ی ئڕ ش لمانراق" و ئیپرسی ئاخۆ خاکی عروەھا لوە بووە، ھران

ئمریکا دەتوان قناعت ب شا بھن بکو ڕووی سیاستی دوژمنکارانی 

ل باوزەکی پرسی ئاخۆ ل » تالیب«راقدا بگۆڕێ. ئینجا لبرانبر ع

یش »سترۆنگ«راوە. کورد کباسی  کۆبوونوەی سنتۆ ک ل تاران بسترا،

وەکدا باسکراب، ئوەی ببیر ڕەتی کردەوە، ک ئو بابت ل کۆبوون

 ک تورکیا ھاوکاری عراق ل پرسی کورد و ھوکی پاکستانیش بۆ ،ھنایوە

 عراق لئارادا ھی و شلگیران باسی ئوەشی بۆ - لیکنزیککردنوەی ئران

دا نیی. ھروەھا »سنتۆ«ەندییکانی رژەود ل بنی کورکرد، ک یارمتیدا

سیاستی دستوەرندانی ئمریکای ل کاروباری ناوەخۆی عراق بۆ 

ی بۆ واشنتن دەنم گفتوگۆیئ یگوت؛ کسترۆنگ«رێ. دووپاتکردەوە و پ «

 داوادا نیسان ٣٠ل و پرسبارەت بس نمایینامی ڕکرد و واشنتن ل 

ی لسر بابتی ت "بگوبندی باسوخواسک ەربی،خۆشی دسکنامیکی 

، ئوە ب مانای "دیارە"و  عراق لدەستدەرچووە - ئران - سگۆشی کورد

ران خۆی وا کت نمایش بکا چیدی ئیارم ی کورد نادا." وەزارەگوای تیش ل

 بندیبگو دا بو لدوان وەمی باوزیان دایوە: "پناچنیسانی چوار

زدەبار ل گومانکانی وەزیری دەرەوەدا بەونرنوە، بم کاربدەستانی 

ئمریکا دەب لسر دووپاتکردنوەی سرھی سیاستی ئمریکا 

ش بوو، ڕاوژی »سنتۆ«بوونوەی بردەوامبن." ھرچی دەربارەی کۆ

 ی»ڕوسک«ڕابگین ک » تالیب«ئوە بوو "ب » سترۆنگ«وەزارەت بۆ 

سبارەت ب ئاسایشی ئرانییکان لگڵ شادا تاوتوێ تکی نوی ھیچ ش وەزیر

  ٤٢نکردووە."

 زموونی » داڤید کیمخ«، دا ١٩٦٥ی ئایارلئ کی بچاالکوان کی دەزگ

سفرکی کردە  وەی بوو، ب نھنییوە ل ڕی ئرانیلئیسرائھواگری 

گو وت. ببارزانی ک تریتا پارسی«وسینی رەی نوکوردستان و چاوی ب «

ئ وەککۆبوون ست لبم ،ب ب وە دەشبۆ ئ کوەبوو "بزانرێ ئاخۆ دۆخ

شوەیکی ھمیشیی چاالکوانکانی مۆساد لوێ [ل عراق] جگیربکرن." 

کوتبووە ژر باندۆری سردانکی بۆ کورستان و بوای » کیمخ«اربوو دی
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ورد تا ل دژی بغدا بجنگن، بۆ دانی کارمتیوابوو، ک ئۆپراسیۆنک بۆ ی

ک شتکی چارەنووسساز دەب. تاک بربستیش ئوەبوو،  ئیسرائیلئاسایشی 

لگڵ  پویست بوو ئرانیکانیش ب ڕەوشک بزانن یاخود دەستیان

.بکاندا ھراسیۆنورە  ٤٣ئۆپکی گستربھیچ ب م پرسختیش ئبۆ خۆشب

بینی، ک دەرفت ھی بۆ ئوەی ھاوپیمانیی ئوەی تر شا نبوو، چونک پش

وانتر بب. ب گورەی ەپلوپۆبھاوێ و برفر ئیسرائیلیژیکی لگڵ سترات

دا ڕاویژکاری نشستکایش ب، ئو کسی ل»یوری لوبرانی«

ل  ئیسرائیلبوو و دواتر بووە برپرسی دەستی کردەنیازی »بنگۆریۆن«

  ئران: 

دەبت  ئیسرائیلی ئران لگڵ یمانیشاوە، ھاوپ انگیل ڕو

جسرنجکی لخشتبری ستراتیژی بۆ بالڕدابردنی 

رسرچاوەی دەرامرەب و سران. ەدنجی عر ئسکانیان ل

وایو بڵ شا لگیوەندی لئیسرائیلدا بوو، پ  تو حائ

تیش تایببرپرچدانوەی ل برانبر ڕژم عرەبییکان [ب

ع و دۆخدەکرێ ئ ران دروستدەکا، چونکراق] بۆ ئ

رەبی سکی عتر ھاتوو دەوگئ دروستبکا، ک شاکرنج

و  بۆی ھدەکوێ ئیسرائیلبیوێ پالماری ئران بدا، ئوا 

بقۆز کتی ڕدەرفالبا وەی گورزی خۆی لوە بۆژئاوای ت

.نراق بسرەو٤٤ع  

 مر ئبڵ وەھا ی رەزووائشا لگتی لکئیسرائیلبوو دۆستایزبکا ییھان ب

شی بۆ پشتیوانی کورد بردەوامب، ئیدی ئران و لسر برنامی خۆ

ر ئوەی ھر ی سلماند، بم مکوڕیشبوو لسئیسرائیلداخوازی 

ئفسرکی دیکی ھواگری  ٤٥ب.» ساواک«ك دەب ب ھاوکارییئۆپراسیۆن

ئم شتی سرەوەی سلماند و ل » یلیزەر تسافریرئ«ی ناو بی ئیسرائیل

ی بۆ کورد ئیسرائیلبوونی بازنی پشتگیرییکانی فرەوانچاوپکوتنکدا وەسفی 
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 رژەوەندی ھاوبش لگڵ کورد (بلسر ب یکرد، ک ئاوگۆڕکردنی زانیاری

ک و لسر عراق)؛ دابینکردنی چک، فیش ینموون زانیاری ھواگری

نیتمشقیقکنیکی؛ منی تران  ؛ الیکورستان، ئ ل کنانڕاھ ربازی کس

 ئوروپاو ئیسرائیل کرا؛ ھروەھا یارمتی کوردیان ل لۆبیکردن ل ئمریکا و 

  ٤٦دا.

ر دەستبکردنی ھکو دەستتش ئدا بۆ ییئیسرائیلجکدۆخ کان ل

ون، ل برەبرەی بۆ نمو. ھر کاربدەست ئمریکییکانی بغدا دیاربوو

دا، باوزخانک تبینی نیشانی باشبوونی تاکتیکی ئایارکۆتایی مانگی 

 سربازیانی کوردی کرد. ھچندە ل ڕابردووشدا، کورد ئوەی نیشاندابوو،

"کمک ل شڕی گریالییدا شارەزا و لھاتوون"، بم تنیا لبر ھۆی 

و، ئوان سکوتوو دەبوون، اقی بورازی عی سربی گورەی" ھز"ناتوانای

وە، تاکتیکی کورد باشترببوو. ب جیاواز ـ١٩٦٤ی شوباتکچی ل ئاگربستی 

رگری لوان ڕەتیانکردەوە بئ" نووکشوو، ھباری پکان لختت ناوچ 

(پدەشتکان) بکن، وایان ل ھزەکانی حکوومت کرد بکشن نو چیاکان، تا 

ی پشتیوانی و لبوەشنن و زیانی گورەیان لبدەن، پالماری ھان بریەز لوێ

شیان کردە سر مۆگ کاتییکانی پشتوەیان." ئمش ئازووقیان دا و ھر

وبا کرد بگاتزوای ل کخان ...ستا ڕوونبئ [دەچپ]" ک ،و دەرەنجامئ 

ت منانت شوانل ،بندێ پشتیوانی ھالیشقیشی کورد ھ ن ل

  ٤٧وە پکراب."ئیسرائیل

» وسلی ئاماز«ل سرەتای مانگی ئابوە، کاربدەستانی عراقی، بانگی 

وەی خۆیان کارھسوڕنری کاروباری ئمریکایان ل بغدا بۆ وەزارەتی دەرە

 ب لگیرانو ش لپ مریکا بئ یبپرسن "کواژەی توندەوە" لدەست کرد، تا "ب

یش ل ڕاپۆرتی »ئادامز«کورد ھبگرێ.  دارکردنیچک ەست لب د ئران

خۆی بۆ واشنتن ئاماژەی بوەدابوو، "ئستا عراق زانیاری ورد و دروستی 

یی ئرانییکانی بۆ کورد پشتگیر ییفرەوانسبارەت ب سروشت و بر
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لبردەست دای." ئمش ب نۆرەی خۆی، ئمریکای خست بردەم حاتکی 

 عراق "ل داخوازیکی بۆ ڕاگرتنی پشتیوانی ئران ل ، چونکزەحمت

 ردە ھگڕاوەکانی عراق [ھی ئوە نبوو] بکۆمککردن و چکپدان ب کو

ی ١١وەزارەتی دەرەوەی ئمریکاش ل  ٨٤ب ھۆیکی معقول ڕەتبکرتوە."

تا ب سپرێ ئابدا وەمیدایوە، بوەی باوزخانکی خۆی ل تاران ڕاب

حکوومتی ئران ب، ک حکوومتی عراق داوایکی وەھای کردووە و ئوەش 

ێ، کدەرب  وەی پشتیوانی لھۆی ئراق بی عو فشارانل رانمریکا نیگئ"

ی »عباس ئارام«ی ئابدا گینرا، ١٣کاتکیش ئم پیام ل  ٤٩کورد دەکا."

ک ئمریکا ب لوەی،  راسانچوو "ھباری دەرەوەی ئران پدەووەزیری کار

بوو لسر ئوەی "ئران پشتیوانی کورد  لو پرسدا ھاتۆتپش" و سووریش

تر سیاسسراق "لع وە داگرت، کر ئسی لوە پبری ئکی ناکا،" ل

ت حاشاکردنکی ھب ٥٠برنامبۆداڕژراو بۆ ھراسانکردنی ئران دەڕوا."

دوو مانگ پشتر ل  ی شا بوو، ک ھر یکگوتی دژ بوڕاستوخۆ » ئارام«

ی وەزیری گوتبوو. ھر شایانی »ڕوسک«دا ب »سنتۆ«کۆبونوی 

انی باسکردنیش نیی ک بگی زۆروزەوەند، پچوانی قسکی ئو

ئو پرسی دەردەخست. تنانت لگڵ ئوەشدا، ئو ڕاستییی ک ئمریکا 

ئوەی نیشاندا، ک ئیدارەی جۆنسن  گۆڕێ،ھنای لگڵ حکوومتی ئران

سبارەت ب پرسی کورد و دەستوەردانی ھاوپیمانانی ل دۆخکدا ھاوخمی 

  عراق بوو.

اژەیکی تیژی دژبری نوان ئام ١٩٦٥و ئابی  ١٩٦٤ئو سای نوان ئابی 

ا، زیککانی وەک بریتانیسیاستکانی حکوومتی ئمریکا و ھاوپیمان ن

ویست دا بوو. لو کاتی کۆشکی سپی دەیل ھرمک ئیسرائیلان و ئر

چاو لو  بنیازبووپیوەندی دۆستانی لگڵ ڕژمی عارفدا ڕابگرێ، 

ناسرەی ب جماوەر، ئایدلۆژیایکی  پیوەندییی لگڵ ناسردا بپۆش، ئو

. ب مۆنیزملو باوەڕەشدابوو ببت قیک لدژی کۆ ،ووپان عرەبیزم ب
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الی ڕژمی عارفوە لوەوە سرچاوەی  ورتی، میلی ئیدارەی جۆنسن بک

گرتبوو، ک عراق ل دەرەوەی بازنی سۆڤیتوە بھرتوە. ھرچندە 

ژمی عارف و پیوەندییکانی لگڵ ناسر لژر ھاوپیمانکانی ئمریکا ڕ

ناسر و بۆ  کانییتیشكکی زۆر جیاوازترەوە دەبینی. بزرانی بریتان

برژەوەندیی ستراتیژی درژخاینکیان ل کنداو، بسر ئیعتبارەکانی 

جنگی سارددا زابوو، بتایبتیش کاتک برژەوەندییکانیان ل عراق 

 یانییتلبر ھۆکاری ھاوشوەش، شا نخشی ئیمپراتۆرە ھدەسنگاند.

عراق و  اسر لوپی نخۆی بۆ کنداو ھبوو، خوازیاریش بوو دەست

تستدا ببکمرخش ھکی سوودبداردەست و کوردیشی بروەھا ئوە. ھ

دەبینی تا عراق ناچاربکا لسر ئو خاکی دەمک بوو مرخی خۆی 

یان لنو ھلومرجی ییکانیش عراقئیسرائیلبۆ بکا.  لخۆشکردبوو، سازشی

ایان وابوو، ب پشتگیریی و ونی، بدەبی ئیسرائیل - ی ملمالنی عرەبفرەوانبر

لنو سنوری خۆیدا پلوپۆدەکرێ، ئیدی بم  عراقیامتیدانی کورد، سوپای 

دا ئیسرائیل - کار و چاالکییکانی بۆ بشداری ل جنگی سرەکی عرەب

 ئیسرائیلسنووردار دەب. لبر ئم ھۆکاران، سیاستکانی بریتانیا، ئران و 

عراق و جنگی کورد تکیان ندەکردەوە. ل  ببارەت یکا سلگڵ ھی ئمر

ھمان کاتیشدا، نوبوونوەی جنگی کورد، ئمریکای خست ھوستکی 

وەندی دۆستانی لگڵ ناخۆش. لو کاتی ئیدارەی جۆنسن حزی لبوو پی

برەویان ب  ئیسرائیلعراق ڕابگرێ، ھاوپیمانکانی ئمریکا وەک ئران و 

کورد دا. ئنجامکشی وەھا کوتوە، ک ئمریکا نیدەتوانی  یکردنیشتیوانپ

ئو داوایی عراق ل ئران ڕەتکاتوە بوەی پشتیوانی  ڕتچووب شوەیکی 

خۆی بۆ کورد ڕابگرێ. بو ھاوپڵ ئگیم ل ک لریمریکا، ھی ئمانان

تووە، ئوا جنگی ق گرعرای دژ ، ک ئستا پشتی کوردیان لئیسرائیلئران و 

  ۆ جنگکی ھرمی.بی جنگی ساردەوە گوازرایوە ورد ب ڕوونی ل ملمالنک
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  تکان برەو ئاشتی

 دا ١٩٦٥ حوزیرانی ھوستی دۆستانی ئیدارەی جۆنسن دەرھق ب عراق ل

 نژخایدر شکی کرییدوای چارەس می عارف بی ڕژو کاتو ل

واسراوەکانیای ی کۆمپھ دا لو کاتر لزتربوو. ھھڕا، براقدا گوتی عن

جوی دەستی گرتدەست، ڕژم » عارف« دا ١٩٦٣ی تشرینی دووەم

تکی بگرتبر نویک سبارەت بوەی ئاخۆ چ ئاراستیک بۆ و

. ل سرکوە، ناسرییکان دەیانویست دەستبج ودابشببولسرخۆی 

ری کبگرێ، بم لسرکی دیکشوە، ھبوو پشتگیردا یڵ میسعراق لگ

عرەبیان دەکرد، کچی لوەش دەترسان  ناسیونالیستانی ییبیرۆکی یکت

، وەبھۆی ئو جیاوازییان ٥١ناسر.کوت بن ڕکفی بنبادا عراق ب تواوی 

راق لوتی عی کۆمپانیای نوتننامکقیبوو. ل ڕنی خۆی چۆژشوپ  ە

ب دوای ئوەدا گڕا، ئو خۆمایکردنی کاتی خۆی » عارف«، یازکیداپشن

 راق لوتی عکانی کۆمپانیای ندەمافدا ١٩٥٩قاسم بۆ ماف و ز 

یاک بدا زدەماف بنڕەتییکانی بگڕنتوە و ھبگتوە و ڕگ ب کۆمپان

راق ئو تی عحکووم کۆنتۆی برھمکانی بکاتوە. ل ئاوگۆڕیشدا،

تبۆ دابینکردنی باری دارایی سیاس وە، کتڕوتی بۆ بگزۆرەی ن نکورتھ 

 ٥٢دانکانی زۆر پویست بوو.و نخش پرەپ »عارف«سۆسیالیستکانی 

کیش لمموز کاتدا ١٩٦٥ی ت  کان کردیانیاند، ناسریییان ڕاگکوتنککڕ

ب برژەوەندیی نیشتمانییکانی  دەرھقاکیی ھاتوھاوار و بوەی ئم کارە ناپ

 ،بوون» ناسر«ی حکوومت ک الینگری عراق و ئینجا شش ئندامی کابین

رییی حکومت و لبر ناڕەزایتی دەستیان لکارکشایوە. بو کم پشتگی

ناچاربوو ل ڕککوتننامی کۆمپانیای نوتی عراق » عارف«خکی عراق، 

کش٥٣بکا. پاش   

 ،»عارف عبدولەزاق«و  ھاتسرھپاش یک دوو ھفت، عارف ب توندی 

 م کردیزی ئاسمانی بوو، ھرماندەی ھف روەزیرکم وەزیری  سو ھ
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سرییکی ناسراو بوو، ڕەخنی توندی ل ک نا» عبدولەزاق«برگریش. 

لگڵ کگرتن ھردوو پرسک، ی ب ڕکارە ھواشکانی عارف گرت سبارەت

پیادەکردنی سۆشیالیزم. ھرچۆنک ب عارف ب دوای ئوەشدا گڕا،  میسر و

ل نو » عبدولەزاق«ک ھاوسنگییک بۆ ئو سرھ توندەی 

توە، بوەی کسکی ئکادیمی، پارزەرکی ناسیونالیزمی عرەبییدا بدۆز

نبوو، وپاوە ان و سڕۆژئاواویست، ک ھیچ پیوەندییکی ب حیزب سیاسییک

، وەزیری سروەزیری کردە جگری »عبدولەحمان ئلبزاز«ب ناوی 

ک دابمزرێ، ینو مکچی برلوەی ڕژ ٥٤کاروباری دەرەوە و نوت.

دا ئاشکرابوو. بۆ خۆشبختی عارف، فرماندەی گاردی شتکی وروژنر ل بغ

کانی کت نزیل دۆسک یکک بو » Slaibiیبی ژەنڕاڵ صل«کۆماری 

سرۆک و ل ڕی خونیشوە خزمی بوو، پردەی لسر پیالنک ھمای و 

ل کۆتاییدا  ٥٥ناچارکرا لبر پیالنگییکی ل وت ھب.» عبدولەزاق«

ودەتا ناسیونالیستییک، ھۆکارکی دروستی دایدەست عارف تا ل شکستی ک

تی کوت دەست ، ئوەش وی دەسدی جعراقیی ناسرییکان داببێ و ئی

 ر لژ بوو، ھمبوو زۆر ل و شتی ـ١٩٦٣ئوداتی وەرگرت عدەس وە ک

کرد، » بزاز«داوای ل » عارف«وەک ھنگاوی یکمیش،  ٥٦بوو.

کوومتکی نوێ پکبھن، حکوومتک ک بۆ یکمجار ل دوای شۆڕشی ح

  دەست.  تختی ت سروە مدەنییکان بگینـ١٩٥٨

مدەنییکانی ب  ین سر دەستی سرکرایتیئیدارەی جۆنسن ھات

 یبۆ کۆبوونوەی کۆمی گشتی» بزاز«پشکوتنکی ئرنی بینی. کاتکیش 

گیشت نیویۆرک، لوێ چاوی ب وەزیری  دا ١٩٦٥تووەکان ل نتوە یکگر

گری ج» فریرت ھمھوب« کوت، ھروەھا» وسکڕ« ادەرەوەی ئمریک

ل ھردوو کۆبوونوەدا پداگیریی لسر بایخی کشی  57سرۆکیشی بینی.

عراق کرا بتایبتیش پشتییوانیی  - کورد بۆ پیوەندییکانی ئمریکا

» بزاز«دا، »ڕوسک«لگڵ  وەکی ئران بۆ کورد. ل کۆبوونبردەوام
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ئوان ب خۆیان کش بۆ ، ک "ە بگنپیگوت، ئو دەیوێ ئرانییکان لو

بوەی لژرەوە ب بردەوامی پشتگیری یاخیبووە کوردەکان  ،خۆیان دەننوە

ەوە، بکو دەکن." ئینجا ئو خواستی پشووی عراقی ل ئمریکا دووبارەکرد

. ل رێک "سیاست ناشایستکی" بھندھبگ ،ب پداگیرییوە داوا ل شا بکا

گیران بوو لوەی داوا ل ئمریکا ناکا "تا دەست بخات نو شل دا ئوکاتک

گوتی ئو دەیوێ خاترجمب » بزاز«کاروباری ناوەخۆی ئرانی"، بم 

بۆ ئران دابیندەکرێ، ئاودیوی کوردستانی  لوەی، ک ئو چکی ل ئمریکاوە

ل برانبر ئران لگڵ عراق نکرێ. ئو ئاماژەی ب پیوەندییکانی ئمریکا 

ئم  ٥٨دا دا، "ک مافی ڕەوای خۆیتی داوایکی وەھا بکا."»سنتۆ«

» بزاز«) ئوان نیشانیاندا ک ١کۆبوونوەیش ل بر س ھۆ گرنگ بوو: (

وە، ـ١٩٥٨) ل شۆڕشی ٢ییکاندای؛ (پشمی کشی کوردی ل چارەسرکردن

یوەندی کاربترین ئاستی پبا موادەستانئراق بوو؛ (ی نمریکا و ع٣ن ئ (

ئوان جختیان لسر بایخی ئیدارەی جۆنسۆن ل باشتربوونی 

  عیراق کردەوە. - پیوەندییکانی ئمریکا

ان بوو. ل ڕاشکاوجارک  ن بۆ کورد بپشتیوانی ئرا دا ١٩٦٥ل کۆتایی 

ردووە کانیان کوردەکران پشتگیری دا، ئمریکا زانی، ھزەکانی ئتشرینی دووەم

راق لکانی سوپای عربازگالماری سپ پک سنوور بدەن و نزی تا ل

 وە. لنڕبوەشینن و بگمی ٧گورزیان لکرەی کانوونی یگویشدا، ب

زخانوزانیاری با یان لقکان تنانیزامیی راقییتاران، "ع مریکا لی ئ

ئمش وای ل ئران ووە،" دا کردھندێ ئرانییکان لنو سنووری ئران

 ل م گرژییانر سنوور جۆشبدا. ئسزەکانی خۆی لکانوونی  ٢١کردووە ھ

ی وکاتی فۆک پالماردەرەکانی مگدا زیاتر کپیانسند، ئمش ئیکم

کانوونی مۆگ ئرانییکان لسر سنوور. ل کۆتایی سر کردە یانھرشعراقی 

کی کتوپییان کردە سر سنگرەکانی ھرشق ی عرایشدا ھزەکانیکم

ئیدی دوای  ٥٩کی کم شونکانیشیان گرتن.یکورد، ک دوای برەنگاری
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یان کردەوە سر ھرشی ھزە ئرانییکان دژەیخۆکۆکردنوە، کورد ب یارمت

شون کۆنکانیان، لم شڕەشدا ئرانییکان ب تۆپخان پشتیوانی کوردەکانیان 

ل کۆماندۆکانی عراق کرد لو شونی ھاتبوونپش، وایان د، تا کر

تبینیکرد، پالمارە ناسرکووتوان » ککنس پۆال«پاشکشبکن. ھروەک 

پشتیوانی ئازووقی پشتوەی  ی ھییناسک ،زستانییکی سوپای عراق

ئیدی سوپای عراق  ،دەرکوت ک برەو ئران دەچوو کوردەکانیان بۆ

داخستنی سنووری ئران لسر کورد خاکی  وای، کئو بتسر ھا

   ٦٠چارەنووسازە بۆ شکستپھنانیان.

 راقی ڕاگیاندشڕەکان ل باکووردا دەستویخ بوون، ئران ب ع لو کاتی

 ەوەکان ب شتاویشوە [ڕەاودررسپگۆ لسر کش ھک "ئامادەی گفتو

مبکا،" ئ [ککارش وای ئاویی ئل دەستو بئ نکان کرد بگمریکیی

دەرەنجام، ک ئران ھودەدا جنگی کورد بقۆزتوە "بۆ ناچارکردنی عراق 

ان ھردوو وتک بکا." تا دانوستان لسر کشیکی دیکی درژخاینی نو

 ی شا لکخشزاز«نب«ی ەوە بزرنڕ ل کشویست کدەی ن داننابوو، ک

 وتب ربکا و داواشی لر سنوور چارەسسباس «ندوتیژی لمیر عئ

بکن. ھرچندە گرژییکان تا پرسک تاوتو ،کرد سردانی بغدا بکا» ھوەیدا

ن حکوومتی عراقوە ھی توند گیرایبر، ل الی کچی ھندێ خاوبوونوە،

وەی بر ل ان کراھوی خاوبوونوەک شکستی پھنرا بوەی داوا ل ئر

   ٦١گفتوگۆ دەست پبکن، پویست دەست ل پشتیوانی کورد ھبگرێ.

 دا ١٩٦٦ کانوونی دووەمیی ٢٠ل  ر«شا چاوی بزە  »ئارمین مایوبا

ران کوت، تا ڕەوشکی لگڵ تاوتوبکا. مایی نویکی ئمریکا ل تا

ە درژخاینک راتیژستەی ب دا ئاماژ»مایر«تبینیبوو، شا ل گفتوگۆی لگڵ 

دا، ک "گرژییکان ل عراق بۆ چارەسرکردنی کشی شتولعرەب 

بقۆزتوە،" بم ئو ئامادەبوو "یک دوو ساکی دیکش چاوەڕێ بکا،" 

کاتی "ئو پرس مژووییی دەیان سای ھبوو."شا گوتی کات ل ئمش لو 
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ل » وورگی خرجد«کی ەسندنب پربرژەروەندی ئودای، بتایبتیش 

٪ی ھناردەی نوتی ئران لووە ٩٠، ک ل کۆتاییدا وایلدێ باکووری کنداو

مدەکاتوە، ئمش ب نۆرەی خۆی داھاتی عراق ل ڕی ئاوییوە ک ٦٢بوا.

ئیدی لم پنتدا، شا بوای وابوو، ک عراق "دەب بت الی ئران تا خرجی 

گڵ گ ئاوییکی لگڵ ھبگرێ و شتاوەکشی ل وەی ڕھشتن [دارایی]

بکا." ھرچی سبارەت ب کوردیش بوو، شا بۆ باوزەکی ڕوونکردەوە، دابش

ل دژی بارزانی، برانبر دانیشتوانی ک نیازی نیی ب ھاوکاریکردنی عراق 

ۆی ناوەخ کوردی خۆی بوەستتوە، ئو پیوابوو ک ئم خۆی کشیکی

ڕاستییکش ئوەی کوا  ٦٣اقیی و ناکرێ ب "سربینییان" چارەسربکرێ.عر

شا بۆ یکمین جار ھردوو کشکی لیک شتکدابوو، مایی 

ۆ ئوەی دە ساڵ دواتر لژر بارودۆخ نزیک سرنجدانبوو، چونک پشبینی ب

  لوەوە قوما. 

یکی بارزانی بۆ الی پ» ین موفتشمسدی«، ئازاردال سرەتای مانگی  

ل باوزخانی ئمریکا ل تاران ب خۆی و نامیکی، ک ئاراستی » ساواک«

مریکا کۆشکی سپی کرابوو نزیککوتوە. ھروەک جاران، ب نامک داوای ل ئ

بکو ل جیاتی گلی کورد بتناوەوە، بوەی ڕگ ل عراق بگرێ  ،کرد

ک ڕان دەستی بچی شتی گا و پگۆیشتنو دەستلی کورد بگرێ و ئ

شوەیکی ئاشتییان  شی ل عراق بۆ چارەسرکردنی کشی کورد بخۆ

کزخانودا، باکوەی نامرزکردنچی بھاوپ ل .نکاربھڕاسپاردەی  ب

 وەشی دابوو، کوە و ھانی ئندان دووپاتبکتی دەستوەرنوەبوو سیاسئ

نوستانی ئاشتییاندا بگڕن. وەزارەتیش ئم وای دام بدکورد لگڵ ڕژ

   ٦٤ڕاسپاردەیی پسندکرد.

یش »بزاز«مایی تبینیی، ب نزیکبوونوەی وەرزی بھاری شڕوشۆڕ، 

ڕەکویست ئاگری شن دەیدوادابمرک وەی لوەش بوە، ئتدەستی  ساتدا

نی وی قانونووسکی ڕەشب بارزانی ڕابگا تا ئاماژەی ئوەی بۆ بکا، گوا
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ئامادەکردووە، ک ب ھۆیوە ئامادەکاری بۆ  یرالیزم)ت(دیسن المرکزی

پۆژەی ئابووری و کۆمیتی بۆ باکوور دەکا و دانیش ب ناسنامی 

لتووریدا دەن. بم بۆ رد ل بۆتی (چوارچوەی) کشكی کنتوایتی کو

گورەی باوزخانی خر ب وو. ئابدبختی، تقلالکی ئو بھوودە ب

ڵ عبدولعزاز ژەنڕا«و » عارف«ن ئمریکی ل بغدا، ھردووکیا

کردن بۆن، ھرشیاندا بوو لگڵ ھمتی اریری برگری، بیوەز» ئلعوقیلی

مئارادابوو.ئ ل ننھ شتا گفتوگۆ بکدا ھکاتکۆتایی مانگی  ٦٥ش ل ل

فتوگۆکان پچان، ئمش لبر ، ک گکرابوومارتیشدا، ئوە ڕوون و ئاش

بوەی کرد،  ۆوگبوو، ک حاشایی ل ھبوونی گفت» عقیلی«کانی وت

  ٦٦"ئۆپراسیۆنی سربازییان بردەوام دەبن تا کورد دەبزن."

و » عبدولسالم عارف«دا لو کاتی فۆکیک ک نیسانی ١٣ارەی ل ئو

 ،برەو بسا دەفی کوو، گرتبھ تاقمک ل ڕاوژکارە نزیککانی

و تکشکا، ئوەبوو ڕووداوکی مرگساتبار قوما و ھموو  ەوەکوتخوار

» عارف«ھوای مردنی  نیسانی ١٤کاتکیش ل  ٦٧.مردنسرنشینکانی 

سرۆک  پرۆشان"ی ت برگوی ئمریکا، کۆشکی سپی "پرسنامیکیگیش

دا دوای نیسانی ١٧اتشدا و ل و کل ٦٨ نارد. کندی بۆ حکوومتی عراق

ی برای »عبدولەحمان عارف«یکدوو ڕۆژی مشتومی نوەخۆ ژەنڕاڵ 

ب شوەیکی چاوەڕواننکراو وەک سرۆکی » عبدولسالم عارف«سرۆک 

نو و گرووپ و دەستکی نش سازانموت، دیاربوو ئراق دەرکی ع

ەحمان لعبدو«سر دەستی تن گیش ب ٦٩ککارەکانی نو ڕژم بوو.کب

چندین ھنگاوی بۆ بھزکردنی پگکی ھاوشتن، لوان البردنی » عارف

» بزاز«دا زارەتی برگری، لکاتکو دانانی یککی میانەو ل وە» عوقیلی«

لشکر، ک بردەوام فشاریان بۆ ئوەبوو شڕ  سرەڕای کشی لگڵ

تنانت لو  ٧٠مایوە. سروەزیروەک ی خۆی  شونبردەوام ب، ھر ل

 یان بردەوە و لەککان گرەوی مشتومڕاشدا، ژەنتدا ئایاری دووحا
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ەستپکردەوە، کردن سر کورد کردیان دھرشچوارەمین ھمتی چوپی 

زە بچکووککی بارزانی ک سبازییان دژ ب ھ 40.000ەیاندا لم شڕ

3.500 رگشمبوون، پ  وخستنگ. نیدانی ج٧١م  

ل شكستپھنانی سوپای  ئیسرائیللبر ڕۆی ھزە تایبتکانی  ١٩٦٦ھمتی 

 عراق سرنجاکشبوو. دوای ھگیرسانوەی شڕ، ھزەکانی حکوومت

 نواند و چوون پشوە تا توانییان ڕواندزدا (دۆی) فشاری خۆیان ب نو گلی

ک لشر بیای گدوو چھن«رە وندربۆ باکوور » زۆزک«و » ھ بگرن، ک

گنزیک سنووری ڕ رەکی بارزانی لرەو بارەگای سکی گرنگبوو، بی

سرکی ھزی ، ک ئف»زوری ساگی«ب گورەی لدوانی  ٧٢ئرانوە دەچوو.

ی بوو، ئو کسی بۆ ڕاوژی بارزانی نردرابووە ئیسرائیلبرگری 

ی ل بنککانی نو ئراندا و بۆ ماوەی ائیلسرئیگری کوردستان، ھزی بر

 کردبوو. ل رگشمپ شقییان بم ،ڕەککردنی شدەستپر لندین مانگ بچ

اقی ھیکی کوشندەیان ڕوونیکردەوە، ک ھزەکانی عر» ساگی«دیدارکدا، 

یان دا کرد، لو کاتی ئوان مۆگئایاری ١٠و ل  دا ١٩٦٦ل ماوەی ھمتی 

ی  لدۆکردوو شاخبا »30سیرینچیای « پشت ھ چیایوور و شل 

بئوەی گوێ ب پاراستنی برزاییکانی  ،ل باکوورەوە دانا» ھندرن«

می زانی، قناعتی ب بارزانی ب» ساگی«دەوروبریان بدەن. دوای ئوەی 

 نی بفرما »ساگی«دا، ئایاری ١١بوو ل برەبیانی  بکن. ئوەشک ھر ،ھنا

کۆمرەی پبل ک کرد، کیرگشمپ  دابوو، تارییان لنگوە سش

بشوەیکی تاکتیکی بکشنوە، ئیدی بم کلنکییان ل برەکدا ھشتوە. 

                                                           
)، بۆ ڕاستکردنوی ئو ناوە، چونک من Soerenناوی چیاکی وەھا نووسیوە (نووسر دەق  30 

یستبوو، بۆی کوتم سۆراخکردن، ل ھردوو دیوی چیای ھندرن خۆم ناوی ئو شاخم نب

ی ھاوپشم بۆی ڕوونکردموە، »ڕباز مستفا بخای«ھن، وەک کاک » سیرین«و » سران«

ب، ک ڕگی ھاملتنی ب بردەمدا » سیرین«، بۆی ھردەب »انسر«شرەک نکوتبوو دیوی 

دەڕوا. دوای پرس و ڕاوژکی زیاتر، دەرکوت قسکی کاک » حاجی ئۆمران«و » گ«برەو 

   نوەک (سۆرن). وەرگ. ـڕباز ڕاست، ناوەک چیای (سیرین)
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راقیش کشی  سوپای عکگکی باشی کردوە و ڕەویییوابوو پیشپ

شوە پانا و بۆ پ نکداب نو کل یانپاراستووە، ئیدی ب سدان سربازی

پشتر ھروەک شوەکی ». ساگی«ڕەوانکرد، بم جۆرە کوتن تی 

دیسان ھزەکانی عراقی ل پاراستنی برزاییکانی پشتوەیان شکستیان ھنا، 

وان شونکی نناسراو بوو، لودا بسدان کورد خۆیان بۆ لبۆس ک بۆ ئ

و » ساگی«ار لکار بترازێ، وەی کبر ل دانابوون و چاوەڕیان دەکردن.

یان دادا و کورد ل برزییوە بسر چند بتالیۆنکی سوپای عراقی

 و کوشتار، تنیا دوای دوو ڕۆژ ل شڕ ٧٣کوشتارگیکیان بۆ نانوە.

سربازی عراقییان کوشت و پتر ل  ٢٠٠٠تا  ١٤٠٠کوردەکان ل نوان 

نی بارزانی ب سوپای عراق ل ستپدائو شک ٧٤سدانیشیان ل بدیلگرتن.

جختکردنوەبوو لسر ناکارایی بکارھنانی ھز،  ،31ھندرن چیای

ل ۆکانی نو ڕژمییان لباربرد و ڕەوایتی) توخم توندی (ڕیڕاستگۆ

 تی دایزاز«کۆتاییشدا، دەسب « ویش بڵ بارزانیدا بکا، ئگتا دانوستان ل

  ٧٥وگۆ قایلبوو.ب گفتتبج نۆرەی خۆی دەس

 گفتوگۆ، ل ل فتک دوو ھزاز«ی حوزەیراندا ٢٩دوای یکی » بیخشن

د. ڕککوتنک ئمانی ئاشتی لگڵ کورددا ڕاگیاندوازدە خای بۆ 

  گرتوە: خوارەوەی

١ - تکانی نماف تاوداننان بی کورد.یی  

  ن.ارابکرکان کەی ماف(دیسنترال)ی بۆ ئو المرکزی ئیدارەی - ٢

٣ - رمی. زمانی داننان بکی فکوردی وەک زمان  

٤ - .بماندا ھرلپ تی کورد لرایننو  

کورسی خوندن بۆ کورد ل زانکۆکانی عراق دابین بکرێ و  - ٥

  بشکی زانکۆی بغداش ل باکوور بکرتوە.

                                                           
» مداغای مرگسووریاخیر حف«ئم شڕە ل مژووی شۆڕشدا ب شڕی ھندرن دەناسرێ،  31

  . وەرگکرد سرکردایتی



235 
 

  ی خۆجیکان کورد بن.تیکاربدەست حکووم - ٦

  سیی کورد ھبن.ی سیاکخراوڕ - ٧

  دەربکرێ. ەکانلخۆشبوون بۆ کورد - ٨

گریال کوردەکان بۆ پگی پشوویان بگڕنوە و  - ٩

 ھندکشیان ھر ل کخراوەکی خۆیان (بۆ نموون ھر وەک

  پشمرگ) بمننوە.

  بتگۆڕێ. کۆمک و پشتگیری ئابووری - ١٠

  ٧٦خۆیان. بنجیی  شوننیشتجکردنوەی کوردەکان ل - ١٢

ھ نج ساڵ لژمار کوژرا و ردوای پالماری شکستخواردوو، بش و پ

خرجییکی یکجار زۆر، ل کۆتایدا حکوومتی عراقی ئامادەبوو ب پیر 

  بچ.  وەەداواکانی کورد

زۆری ڕککوتن بکرێ، کچی  لکاتکدا خریکبوو لسر بشی ھرە

کردبوو، زۆر ل یش تبینیـ»ریپت«وەک و. ھرھشتاش بکموکوڕی نبو

 راقی لو سوپای عرانی نفسزاز«ئب «وتنی ئاشتی وەک دەترسان، نککڕ

 ٧٧بکا. نبودجکیان بکاربن و جویا وەک ڕەوایتییک بۆ الدانی

 رەنجامدا، لبوە و لدوای ئەزاق«ی حوزەیراندا، ٣٠دواببدولو » عارف ع

 ک لناودناسرییگرووپ  وتن لکرنوەدا سل کی دیکارەکان، دیسان جار

وی دەسکدا جوەدەست.کودەتایربازی  ٧٨ت بگرنزی سمدیسان ھھ

ن و چند سرکردەیکی کادسۆز ب سرۆک دزەی کردبووە نو پیالنگە

ئیدی لو خا بدواوە،  ٧٩خونوە" گرت. ب سوور یان ب "دەستیپیالنگری

  ھات. عراق کۆتاییان رب ناسر لکانی سالدەرە

زاز بۆ بئیدارەی جۆنسنیش ب ھردوو باردا دخۆش بوو، ھم ب نخشی 

ی ٨ارەک ل کرد ئید ئاشتی و ھم ب بۆڕپدانی کودەتاکک. ئمش وای

 ٨٠کیان، ل عارف و ل بزاز بکا.وتمموزدا لدوانک بدا و پیرۆزبایی ل ھردو
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 ی برنام قبکی، لەسۆنگی نۆژەنکردنو ل» بزاز«مموزدا، تاوەی ل م

مارۆی ئابووری، لگرتنی گی ھدان گیراوی  ڕس ی ئازادکردنی بگڕ

و ھۆزە  کورد، ل ی البردنی خشتر ڕپ ر خاکی کورد کسکان لرەبییع

ڕروەھا لبوردنودەکردنی قان یداگیریان کردبوو، ھیدا، ی گشتیونی ل

 ھرچندە لو حاتشدا و ٨١ھنگاوی بۆ پیادەکردنی ڕککوتننامک ھھنا.

ل پاشخاندا، ھزی سربازی لسر فشارەکانی بۆ لباربردنی ھوکانی 

ی ئابدا وەک سازانک ٦ملیدا و ل » عارف«مبوو. ل کۆتاییدا بردەوا» قزاز«

ش ل عراق کۆتایی بو ماوە بما و اند سروەزیرب » بناجی تالی«نڕاڵ ەژ

ھرچی سبارەت ب دۆزی  ٨٢کورتی ئزموونی حکوومتی مدەنی ھات.

نو تندە حکوومرچکوردیش بوو، ھڵ بارزانی ڕاگرت، یگگفتوگۆی ل ک

بم ھرچۆنک ب ب شوەیک ل شوەکان ئاشتییکی نائاسان ل باقی 

  مایوە. ن ھر جۆنسۆ یماوەی مانوەی سرۆکایتی

ھاتن سردەستی مدەنییکانی ل عراق ب ھنگاوکی  ،ئیدارەی جۆنسن

نی دانا. لرئ کدا بڕا،  کاتراقدا دەگڵ عگل کی دۆستانیوەندییدوای پ

ی سبارەت ب پرس چی سیاستی ئمریکا بۆ ھاندانی ھاتنکایی ئاشتیک

ی ئیسرائیلە لوەی لگڵ ئران و ووەوزیکبن کورد زیاتر ل یکتی سۆڤیت

 کیش لیمانی خۆی. کاتوە،  ١٩٦٦ - ١٩٦٥ھاوپگیرساینگی کورد ھج

ئوەش ب  یکان زیاتر و زیاتر ئاشکرابوو،ئیسرائیلدەستھبوونی ئرانی و 

ییکان ل شکستپھنانی عراقییکان ل شڕی ئیسرائیلڕۆی یکالکرەوەی 

مل حکوومتی عراقی ناچارکرد ، ک دوابدوای ئوە ووستببرج ھندرن

بوەی، دیپلۆماتکانی ئمریکا » ھان«. ب کورتی، ڕوونکردنوەی بدابۆ ئاشتی 

لگڵ  ١٩٦٦ڕاگرتنی ڕکوتنی شھانی عارف و بارزانی دا ب تا بگن ڕک

   ٨٣تۆمارە بردەستکان یکناگرتوە.
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  بھارەکی بغدا

و ھگیرسانی شڕی  ١٩٦٦خشی ئاشتی حوزەیرانی ن نوان ئو سای

، پشوەچووونکی برچاو ل پیوەندییکانی ١٩٦٧شش ڕۆژەی حوزەیرانی 

وەک سرۆک » عارف مانەحعبدول«عراق بینرا. دوای ئوەی ک  - ئمریکا

 رچاوی لکی بندنرەسغدا پب مریکا لی ئزخانوکاربوو، بادەستب

عراقدا بینی. ئمش لبر ئوە بوو، ک سرۆک -  مریکاکانی ئەندییپیو

نوییلی بت مکی تایبوەیش راق بی عر بۆ  کبوو. ھمریکاوە ھالی ئ

ب شوەیکی تایبت ببووە » عبدولسالم«ی، نموون، بر ل مردنی برایک

یش بوای ب کە سرۆک بوو ،برادەری باوزی ئمریکا ل بغدا و پاشان

ھبوو، پی باش بوو باسوخواسی پرسکانی "وەک برادەر بۆ » سترۆنگ«

ورۆک بۆ باوەک سیبرادەر، نگز" لدا تاوتوم وو بکا. بای ئ

، ئو دەبوای سبارەت ب ژینگی ایش دەربارەی ئمریکپیوەستی تایبتی

شدا، ھشتا ل ەلگڵ ئو ٤٨ارب.سیاستی ڕۆژئاوایانی دژ ب عراقیش ھۆشد

، ئیدارەی جۆنسن دا ١٩٦٦ی کانوونی یکمو  نیسانماوەی نوان مانگی 

ی بینیتل مانحککی موتنرکس کرد ک  ،یوە ھمی عارفن ڕژالی

زۆریشی ل پیوەندیی تایبتییکوە سرچاوەی  چندە بشی ھرەھر

  ٨٥ ئرنی ب پیریوە بچ.ربوو بی ناچاگرتبوو. لبرانبریشدا کۆشکی سپ

 دا ١٩٦٧ی کانوونی دووەمعراق ل  - ن نیشانی پیوەندی ئمریکایبرزتر

نج دا چاوی ب پکاتی سرۆک جۆنسن ل کۆشکی سپیی پیدابوو، ئو

ژەنڕای عراقی کوت. برلوەی ڕککوتن لسر دیدارەک بکرێ، 

رزکردەوە، داوایکردبوو رۆک بی بۆ سی وەزیر یاداشتنامیک»ڕوسک«

 عراق ڕەزامندی لسر کۆبوونوەک لسر ئو بنمای دەرببێ، ک

 "پیناوەت سر حاتی بیاردانکی یکالکرەوەی کوشندە" سبارەت بو

ک ل داھاتووا دەیگرتبر. بگی ئوەش ھبوون، ک عارف  ،ئاراستیی

داڕژەری سیاستی "یکم شت  بوەی و بوو"سرکردەی "ھزی میانە
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کرد، ک دیدار لگڵ ژەنڕاکان ھستی» ڕوسک«عراق" بوو. ئیدی لبرئوە 

ا "پیوەندی دەبت مایی "نرمکردنی" مۆڕای عارف و ھزیشی دەدات ت

توندوتۆی پشتریش ل ڕی گۆڕینوەی پیام لنوان سرۆکی ئمریکا و 

ی کڕدعارف ل یسییپلۆمانا".رمتر بکان گی »والت ڕۆستۆ« ٨٦

 ل رۆک، کژکاری ئاسایشی نیشتمانی سی ١٩٦٦ی نیسانڕاوگوە ج

ل کاتکدا "ب ، وگرتبووەوە، ب پشنیازەکی عراق قایلبو» ماکگۆرگ بندی«

بوو." ب  سختگیرەکان بھندھگرتنشوەیکی نائاسایی" دەستبری "

سگڕۆنان لندر بوب رۆک » ۆستۆڕ«، »ڕوسک«یبیر سوەی بئ

جۆنسۆن ھنایوە، ک ئامانج ل سیاستی ئمریکا برانبر ڕۆژھتی 

لسر پی  بوو "ھانی حکوومتکانی وەک [عارف] بدرێ ناوەڕاست ئوە

یزمی لتنوەی ڕادیکالیانی ناسیوناوخۆیان بوەستن و زیاتر ل نو بزو

دروستدەکا." ئو  ئیسرائیلۆر بۆ کشی ز  ئم، چونکعرەبیدا نچقن

گوتی، ک دەستی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی، تنانت ئوەشی 

بکن » رفعا«بھندھگرتبوو، ک چند مانگ پشتر بانگھشتی خودی 

کی دەوردانس وەی ببۆئبت چیان یو بیرۆکرزوو ئم ھواشنتن، ب ت

بوو. لگڵ ئوەشدا، ئو وی دەستکی شل جونک، چوەڕەتکرای

 ی، کک بۆ واشنت» عارف«ڕاستییردەیوەی  ننب کیرێ، نیشاندەن

ی پیوەندییکانی ڕابری عراق دەستی بۆ ئمریکا درژکردووە و حزی ل

 مر ئبزبکا. لھرۆک بڵ سگۆستۆڕ«ل « م شتانموو ئستیکرد، ھھ

  ٨٧ڕوانکراو" بوون."ناچاوەانکی "ھاند

کانوونی ی ٢٥ل » جۆنسن«ئوەبوو کۆشکی سپی قایلبوو، ک سرۆک 

باوزی عراق ل » ناسر ھانی«و  کیدا چاوی ب ھر پنج ژەنڕادووەمی

بکوێ. لو چاوپکوتنشدا سرۆک دیاری بخشیی ھر پنج  واشنتن

"ب خۆی حزی لی  ردن کەوانکپ» عارف«ژەنڕاک و پیامکی بۆ 

کی دۆستانیوەندییدا بنیاد پتردوو حکوومو ھنل".٨٨بن   
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لو زنجیرە ئاوگۆڕەی  دا ١٩٦٧حوزەیرانی  و ١٩٦٦ڕاستی ەئیدی ل ناو

ون و ئاشکرا بوو، ک ئیدارەی جۆنسن پیوەندییکی دۆستانی نوانیان ڕو

ژەکۆمۆنیست، د نرا کا دەبیە، ئو کسی وولگڵ عارف دروستکردو

ناسیونالیستکی عراقی و یکک لو ھزە کم میانەوانی لنو وتکدا 

ھن. کچی بۆ بدبختی عارفیش ل ڕووی سیاسییوە الواز بوو، سرھی 

لو توندتر لنو دەستدارە سربازییکاندا ھبوو. گورەترین بگش 

» عبدولەحمان ئلبزاز«سردەمییان ی تووەکە سرکوسروەزیرالدانی 

بوو. زدەباری ئو داڕسانانش، ھشتا کۆشکی سپی توانی سرەداوی 

بدبختی،  عراق ڕابچن. کچی بۆ - ئاستکی بپشینی دۆستایتی ئمریکا

عراق، ب  - ونان ل پیوەندییکانی ئمریکاوچوپشەبر لگڵ ئو ھموو

ل دژی میسر،  ئیسرائیلشڕی خۆپارزانی سانوەی ھگیرم ل ماوەیکی ک

 کانی جۆالنی لرزاییرەی ڕۆژئاوا و بی سینا، بدوورگ نیمچ دا ١٩٦٧ک 

 یکادا پچاند. ئمش لو دەھریبوونوەگرت، عراق پیوەندییکانی لگڵ ئمر

 چاربووی گرت، ئیدی عارف نائیسرائیلھات، ک ئیدارەی جۆنسن پشتی 

  کانی لگڵ ئمریکادا بپچن.ییپلۆماتیندیی دپیوە

  

  بر ل جنگ

ل  ١٩٦٧ئو ماوەیی بر ل ھگیرسانی جنگی شش ڕۆژە ل حوزەیرانی 

رەی دەوائل و بوان ئیسرەبنع کانی وەک میسر، سووریایتو ئوردن؛  ی

بۆ کانی تقلالی بینی و ل ھوڵ و نڕژمی عارف ڕۆکی کلیلئاسایا

یکی برڕەوتان و وەک شتکی بنڕەتی دانی بیکدادانک. ب لکوتڕوون

 ی لو کودەتایوەی  ١٩٦٦ی شوباتئی ئدا و بووە مایریھسووریا س ل

 بگرتدەست. ئیدی ئو ڕژم نویڕەو" ل حیزبی بعس دەست "لقکی توند

ڕەوشی گرژ و وروژاوی ەران جۆشد ییزمانلووسسووری ب وتاری 
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ی زیاتر تاودا، ئمش سریکشا بۆ بیکدادان »برزاییکانی جۆالن«

تشرینی . ل مانگی دا ١٩٦٦ل ئابی  »دەریای جلیل« سرەکییکان ل نزیک

شدا، سووریا پیمانکی دووقۆی لگڵ میسر بست، تیدا یدووەم

شیان لکی ھاوبتی کردەیرپرسیارو ئیلئیسرا دژی بگۆڕێ. لنایدا ھ

کان لسر ھمت چەکانی یاخیبوونیان بۆ نو ینوەشدا، گریال فلستینی

 کرد و کرتی خۆرئاوای داگیرکراوی ئوردن بردەوامبوون و وای ئیسرائیل

دا ھمتکی گورەی تۆکردنوە ل دژی تشرینی دووەمی ١٣یش ل ئیسرائیل

. ب ئنجامبدای کناری خۆرئاوادا »اموس«ندی ل گو ملیشیا فلستینییکان

ھاوپیمانتی سربازی میسر و سووریا و فلستینیکانیش ب بردەوامی 

یرساند، ئو ڕەوشی ل ھمتی یاخیبوونانیان ل کرتی خۆرئاوادا ھگیدەگ

   ٨٩گیشت چپۆپی خۆی. دا ١٩٦٦کۆتایی 

ژییکانی نوان دەوت گر، اد ١٩٦٧ل ماوەی نیوەی یکمی سای 

ی یزیاتر تاویسند. لو ماوەیدا نمایشی کسایت ئیسرائیلکان و یعرەبی

ی بیی عرەناسر گورزکی گورەی برکوت، ئویش ب ھۆی ھاوتی

ل گۆبندەکی  ناسرنییکانوە بوو، ک ڕەخنیان ل دەستھبوونی مدە

 یھدانی دروشمی "یکتیر ل ئیدی ھشڕی ناوەخۆی یمنوە ھبوو. 

 ٧٠,٠٠٠وە، ھزەکانی ناسر ک ژمارەیان پنجاکانکانی یعرەب" ل کۆتای

رەبکانی وە لگڵ عشستکانسرباز دەبوو ل یمن و ل میانی ساکانی

 یش بقوو ندە برچدا، ھدەست نیمانی خۆی لنگان، ھاوپدەج دیک

بانگیشی لکداربوو، ناوک  ٩٠) ڕەخنبارانکرا.کراتی(ھیپۆ سیاستی دووڕوویی

نجیرەیک ڕکاری گرژ و توندی گرتنبر بۆ ئوەی ئوە نیشان ئیدی ناسر ز

بۆ نموون، ل کاردانوە بۆ بدا، ک ھشتا پابندە ب پرسی عرەب. ھر 

، ئو بۆ سر سووریا ئیسرائیلنی ائاماژەیکی ھواگری ساخت وەک پالمارد

 یارکرد و داوئایار ی١٦لزەکانی خۆی تی سینادا ھدوورگ نیمچ ادا ل ی ل

ھزی ئاسایشپارزی نتوە یکگرتووەکان کرد، لوێ بکشنوە. س ڕۆژیش 
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ف ،شھاتو پزەکانی دوای ئنی ھکو شوسوپای میسر کرد، ب رمانی ب

 کگرتووەکان لوە یتخ«نلشرەم ئوە» شو بار بگرنر ی ئابسی لووق

ی ٢٢ل  »گرووی تیران«ل نزیک  ئیسرائیلھاتوچۆی کشتیوانی ل دژی 

 ٩١یییکانیش ئم کردەوەی جاڕدانی جنگ بوو.ئیسرائیلدا ڕاگیاند. بۆ ئایار

، ڕەوشک ھاتپشوە، ک دا ١٩٦٧ی ئایاری، ل کۆتایی مانگی ھربۆ

ک یر وروژاندنو ھ ر دحیساباتی ھیکسکر باری  ۆخیاندە سدەگ

  جنگ.

و دەوت  ئیسرائیلگرژیکانی نوان  دا ١٩٦٧ی ئایارل ماوەی مانگی 

زیری وە» عدنان پاچچی«عرەبیکان تا دەھات لسر یک کک دەبوو، 

ی شڕەک کاروباری دەرەوەی عراق ب دوای ئوەدا گڕا، بکو فتیل

 وە. لتنرۆک » والت ڕۆستۆ«، دا ١٩٦٧ی ریائای ٣١بکوژکی بۆ سیاداشت

ی وەزیردا ھنابوو، کوا ئو ـ»ڕوسک«نارد، تیدا ھی بژر ڕاسپاردەکانی 

لگڵ تاوتوێ ی ڕۆژھتی ناوەڕاستی سختانگبینیووە و » پاچچی«

ب دیپلۆماتکی » پاچچی« وەسفی» ڕۆستۆ«کردووە. ل یاداشتکی خۆیدا، 

اشب بۆ الی دەوت سی دەتوان کناکی بئو ک ردبوو،"معقوول" ک

کی "تندروست دەب "کییکانی دیک. ئو گوتی، ک دیدارە کسیعرەبی

ای ئمریکا "ب تواوی ب بەونتوە، گو امانچونک دەکرێ تمی ئو ڕ

بۆ ک ب وە پابندە" و لوانش ناردنی پیامکی نیازپاکی فریادڕەسئیسرائیل

» ۆتۆسڕ«یان ۆر ئم ھژەوەندییکانی ئمریکا ل جیھانی عرەبدا. لببر

ل دیدارکی تایبتیدا » پاچچی«داوای ل جۆنسن کرد بکو بینینی 

  ٩٣جۆنسۆنیش قایلبوو. سرۆک ٩٢"بھندھبگرێ".

  چی«ی حوزەیراندا، ١بۆ ڕۆژی پاشتر، لپاچ «ل کی پشتراوزەنا گھ، 

ل سر ئاستی با لگڵ کاربدەستانی ئمریکا سازدا، ەی نوبووکۆ

ی باوزی ئمریکا ل نتوە »ئیگن ڕۆستۆ«چاوپکوتنکانی ب بینینی 

وەزیری دەرەوە؛ پاشان دیداری ی ـ»ڕوسک«یکگرتوەکان دەستپکرد، ئینجا 
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 وارە لمان ئکی ھدرەنگان رۆک جۆنسۆن بڵ سگت لئۆفڤال«تایب 

 ھرچندە ھیچ تۆمارکی ئو دانیشتنان بردەست نین، بم. »ئۆفیس

ییک دەخات سر پگی ئمریکا پوختی یاداشتکی سرۆک ڕووناک

 بارەت بختانگسرەیسگوب .تووەکگگ   ختیمریکا جئ ،ب کیاداشت

لسر ئارەزووی خۆی کردبووەوە، بۆ ئوەی ل ھموو دوژمنکارییک 

ک، ئویش بو سختانگ بۆ و بگن چارەسرییک وتوەووربکد

 نتوە یکگرتوەکان ک ئمریکا ب یی نموونییی سکرتری گشتیوانناوبژی

یلی خۆشی بۆ مانوەی پیوەندی م» جۆنسن«گرتبوو. ھروەھا تواوی پشتی

 وەی دەرخستبوو، کی، ئکان دەربرەبییع تڵ دەوگل دۆستان

ھمووان بگرتوە ئگر ھاتوو نگن  ێمالینی و دەکریک ھمترسی

ی ئیسرائیلک ئمریکا ھانی  ،دابوو چارەسرییکی ئاشتییان، ئاماژەشی بوە

، ل کاتکدا جختی لسر بوای نوەشن تدابوو دانبخۆیدابگرێ و دەس

انی ئازاد اتوچۆیشی کردبووەوە، ک لسر دەوتی میسریش ڕگ ب ھخۆ

» جۆنسن«یشوە. ل کۆتاییدا، ئیسرائیلا ب کشتییکانی ھموو دەوتکان بد

ی خاک و یجختی لسر سیاستی پشتگیری ئمریکا بۆ سالمتی یکانگیر

   ٩٤یاسیانی ھموو وتانی ڕۆژھتی ناوەڕاستی کردبووەوە.سربخۆیی س

ی پنجدەی ڕۆژی انی سپەزووەکل سعات ھر» پاچچی«بۆ بدبختی 

ی خۆپارزییانی کردە سر ھزی ھرشی ئیسرائیلحوزەیران، ھزی ئاسمانی 

ئاسمانی میسریی، بشی ھر زۆری ھزەکی ھر لسر زەوی ب ماوەی 

اتک تکوپکشکاند. دواتر ل ھمان ڕۆژدا، فۆک بۆمبھاوژەکانی چند سع

ن، بم بادەستی کردە نیشایشیان ئوردن ھزی ئاسمانی سووری و ئیسرائیل

ی ئیسرائیلو کۆنترۆلی خۆیان ل ئاسمان سلماند. لو خاندا، ھزی زەمینی 

ا کشان و ڕوویان ل سوپای میسری کرد، ب نو نیمچ دوورگی سیناد

 سدا گرت. میسریش لندی سوتی نۆکری ڕۆژھر بسی نۆدەستیان ب

ھزەکانی ئوردنی  ئیسرائیلشدا، لو نوە یلبوو.ست قاحوزەیراندا ب ئاگرب
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بزاند و دەستی بسر ئۆرشلیم و برەی ڕۆژئاوادا گرت، ئینجا ب ھموو 

کانی جۆالنیشی داگیرکرد. ی خۆیوە ڕووی ل سووریا کرد و برازیییکاریگر

ب تواوی برەی شڕی پشوەی  ئیسرائیلتنیا ل ماوەی شش ڕۆژدا، 

ی س ئوەندەی خاکی خۆی کانی تکشکاند و نزیکڕەبییت عدەو

   ٩٥کوتبردەست.

لرەدا ھیچ پرسیارک ل گۆڕدا نیی، ک ئو ماوەیی بر ل جنگی شش 

ب قۆناغکی پشکوتووی بپشین ل بواری  ڕۆژەدا، ئمریکا و عراق

ان و ی دۆستوەیکپیوەندییکانیاندا دەڕۆیشتن. پیوەندییکیان ب ش

ڕکوپک لنوان جۆنسن و عارفدا دەڕۆیشت، ب گرمی ل واشنتن پشوازی 

ڕا عراقییکان کرا و دیداری تایبتیشی ل نوان سرۆک جۆنسن و ل ژەن

، ک ھردوو الیان ئم ئوەی ڕوون و ئاشکرا کرد ھات، ھموو دا»پاچچی«

یوەنییشبردنی پرەوپبیلیان لبوو کانیانمگیرسانی ھندە، ھرچھ .

ەرفتی باشترکردنی پیوەندییکانی ورانکرد و ل جنگی شش ڕۆژە د

کۆتاییشدا ڕژمی عارف زەبرکی کوشندەی برکوت. ئیدی ھرمک ھرگیز 

  وەک خۆی لنھاتوە.

  

  ئنجام

 لجۆنسندا، سیاستی ئمریکا  یل ماوەی چوار سای یکمی سرۆکایتی

ر عراقدا ڕاستوخۆ لگڵ ھاوپیمان نزیککانی وەک بریتانیا، ئران و انببر

کردەوە. ھۆیکشی بۆ ڕوانگی جیاوازی ھریک دەنامۆبوو، تکین ئیسائل

ب عراق دەگڕایوە. کاتکیش جۆنسن ھات سر کورسی  لو وتان دەرھق

» بدولسالم عارفع«تی کردایسرۆکایتی، تازە ئفسرانی عراقی ب سر

دەستی  ،ل کاردانوەی ئو توندوتیژییی لگڵ حیزبی بعسدا ھیبوو
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وریاشی بۆ دەستبسر وکۆنتۆکرد، ئو کارەی برپرسیارتی س

و ئران ڕژمی  ئیسرائیلھنای کای. ھرچندە بریتانیا،  دەستداگرتن

کیان لبر ھۆی تایبتی ھر ی نی، کعارفیان ب نرموشل لگڵ ناسر دەبی

دۆستانی عارف ب  یانبزراند، کچی ئمریکا لگڵ پیوەندیب خۆیان دەی

یکرد، کدا ھکیوەندییڵ پگوکاتش لیکرد، تا ئباری  ناسردا ھراق لع

ی (الشڕی) خۆی سبارەت ب جنگی سارد بمابای و ب سیاستکانی یبالین

  پابندبووبای. مۆنیستدژەکۆ ناوەخۆی

بوونوەی ئمریکا و اعرەب خاکی دیکی لیکجی ییپرسی یکت

 یھاوپیمانکانی بوو. ھر ل ئیدارەی ئایزنھاوەرەوە، ئمریکا پاشتی یكتی

ب بووە، ئو یکتییی ک دژەکۆمۆنیست بمنتوە و ب زۆرەملش عرە

ن بۆ یکتییک ل متماننکردن نییکابریتانسپاب. ھرچۆنک ب دژایتی 

وەندیی ئابووریی ەنی ناسر و پویستی پاراستنی برژبوو ب نیازەکا

کش تنیاوتنیا کانیان بوو ل کنداو. ڕەوشیزیابھندھگیراوەکان و سرب

ب نژخایڕە درر شسریتانیا و م لی بکتییراینینو کان بوو لسریی

ی عرەب یکانیش بۆ وەستانوە برانبر ب یکتئرانیینری ن. پایم

ھاوشوەی بریتانییکان بوو؛ ئاخر شا متمانی ب ناسر نبوو و نیگرانیش 

کی کاریگیگوەی ناسر پبوو لنداوەی جو کئ .نزنداوادا دابمک یر ل 

و ھموو ی و ئب خۆ قچاوتبنی ھرمییانی خۆی بوو. لوەش پتر، عرا

تیی، تاک دەوتکی ھرمی بوو ک شیاوی ئوە ب، ببت شایستی نو

داڕسانکی درژخاین بۆ ئران، بۆ ئامانجی باکشانی ھژموون. لبرئوە، 

ویست عراق ب نایکگرتوویی، ب ناسقامگیر و ب الواز بمنتوە. ل شا دەی

و ڕێ لوە بگرێ، ک ناسر جوی عراقی بواروازییش خئیسرائیلکۆتاییشدا، 

بو دەومندیی زۆروزەوەندەی نوت بکوتدەست، ئیدی بۆ ئوەی عراق 

 -  ل جنگی عرەب ب الوازی و دابشکراوی بھتوە، بوەی بشدارییکی

دا سنووردار ب. ھروەک شڕی شش ڕۆژە ڕوون و ئاشکرای کرد، ئیسرائیل
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لگڵ ئوەشدا، بۆ ئو ھۆکارە ل مزن بوو.  کی زۆرکوتنئم سر

یکجیاوازاندا، ھر س الین گیشتن ئاکامک ک دابینکردنی چک و 

ی لگڵ عراق کۆمکی ئابووری بۆ کورد و ھاندانیان تا شڕی خۆ

 ھگیرسنتوە، چونک دەبووە مایی الوازکردنی دەوتی عراق و وای

 دەکرد ککی سھاوشانل.بۆ ناسر بش ناکرنج  ڵگش لتم حائ

عرەب  یبۆ یکتی ناچاالکسیاستی دەستوەرندانی ئمریکا و پشتگیری 

وە تا حوزەیرانی ـ١٩٦٤دژبر بوو. وەک برەنجامکیش، ھر ل سرەتای 

، سیاستی ئمریکا ب ڕوون و ئاشکرایی لگڵ سیاستکانی بریتانیا، ١٩٦٦

یر و ناجۆر بوو. ئیسرائیلران و ئس  

و  دا ١٩٦٦ی نیسانل » عبدولسالم عارف«ل ماوەی نوان مردنی 

، پیوەندییکانی دا ١٩٦٧ھگیرسانی شڕی شش ڕۆژە ل حوزەیرانی 

عراق وا دەبینرا، ک بخرایی برەو پشوە بوا. ھموو ئو  - ئمریکا

ر دەسسچاوی ھاتن ش لتی ڕڕووداوانکیمنگری  ژەوی الیمیان

، بزاندنی سوپای عراق ل »عبدولەحمان عارف«ڕۆژئاوای وەک 

ی ئاشتسخشن و نندرچیای ھ ی ردەستی کورد لکتی حکوومییان

یوە. پیوەندییکش ب برجستکردنی سردانی پنج رابزاز دەخون

 راقی بۆ کۆشکی سپی لی عکڕاو دیدارە  دا ١٩٦٧ میی دووەکانوونژەن

وەزیری دەرەوەی » عدنان پاچچی«کی نوان سرۆک جۆنسن و یتایبتی

عراق برجستبوو، ئمش ھمووی بر ل ھگیرسانی شڕی شش 

ندنک ک لو چی بۆ بدبختی، جنگک ھموو پرەسڕۆژەدا ڕوویدا. ک

یی ی عراقی پیوەندکوومتاتی حھاتبوو، تکدا؛ نخاسم ئو کماوەیدا بدی

دیپلۆماتییکانی لگڵ ئمریکادا پچاند. ئمش واتای ئوەی گیاند، لو 

یان زۆرتر پویست »پاچچی«و » عارف«کاتی عراقیی میانەوەکانی وەک 

ئمریکا ھیچ ئامرازکی وای  ئوەبوو، ب پاپشتی ئمریکا بوو، ڕاستییکشی
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ژیدییان ییان بکا. ئم ڕیزە ھلومج تراپشتگیرو، ک لبردەستدا نبو

  کاریگرییکی قوویان لسر ئاراستی ئایندەی عراق دانا.
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   ٥بندی: 

   جۆنسن و کشانوەی بریتانیا ل کنداو:

  ١٩٦٩ کانوونی دووەمی -  ١٩٦٧نی حوزەیرا

  

وەی ب شۆڕبوونوە بۆ نو ھۆی قاوەخانکی وەزارەتی کاروباری دەرە

س دەنکان«راقی، عڵ » ئینۆچ ئگی لگفتوگۆک ل ر دەبدنان «ھع

دا بۆی دەرکوتب، ک ڕەوشک باش نیی. ئاخر سعات یکی »پاچچی

کی ھرش ئیسرائیلھزەکانی ی حوزەیران بوو، ک ٧برەبیانی ڕۆژی 

خۆپارزییان کردە سر میسر، سووریا و ئوردن، ئمش دەستپکی شڕک 

ڕۆژی خایاند و جیھانی عرەبی ل نو گرداوکی  یا ششوو تنب

یدا ھشتوە. جنگک ب زیانکی گورەی برەی دەوت پاشاگردانی

ھر لسر زەوی، مۆگکانی وت ەد دوو کان تواوبوو، سوپای ھریعرەبی

رە دەستی بسر ئو ڕووب ئیسرائیلخۆیان بسریاندا خاپوورکرا و سوپای 

یش ئودەم ـ»دەنکان«و پالمارەکی.  شک کوتن بر ھر اگرتانش دخاک

 غدا، چونکب مریکا بوو لری کاروباری ئنسوڕرت «کارھڕۆب

ب. کاتکش لوە ە بوو وتک جمریکا لسر ئوی باوزی ئـ»سترۆنگ

چییی و پاچکوت، ئ» پاچچی«چاوی ب » دەنکان«خراپتر نبوو. کاتکیش 

ییکانی زۆر ب ڕەوانی ب ئینگلیزی قسی دەکرد، پیگوترا ک عراق پیوەند

لگڵ ئمریکا پچاند، چونک "لبر پشتیوانی ئاسمانی و غیرە ئاسمانی 

 لئیسرائیداوەت و کاتتا "ل ردەمدایبنج ڕۆژی لپ کزخانوئیدی با "

بکا و وت بجب، تواو رەکانیمعقوولدا" خۆی کۆبکاتوە و کاروبا

نزیک یمانران، بۆ الی ھاوپرەو ئدەچوو بپۆن.ککاروانی  ١یان ب
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 مریکا لدەستانی ئدوایدا ھیچ ١٠کاربی حوزەیراندا ڕۆیشتن و ب

   ٢نگڕایوە بغدا. دا ١٩٧٢ی ئیلوولەستکی ئمریکی تا کاربد

یکا دا، دیاربوو ئمر»جۆنسندن بی لین«دوو ساکی سرۆکایتی  یل ماوە

 ختانگلک بۆ سختانگش ڕۆژە، سڕی شگیرسانی شبازیدەدا. ھ کی دیک

بایکۆتی نوتی عرەب و داخرانی نۆکندی سوس، ھر ھمووی بسر 

، ب شوەیکی خراپیش باندۆری خۆی بسر بوون ب وری جیھانئابو

 ی ئابووری بسختانگکیش ت. کاتجھشی ڕۆژئاوادا بئوروپابریتانیا و 

بتایبتیش  -ی گرتوە، تاوسندنی جنگ ل ڤتنام ئوروپاتوندی برۆکی 

ی ردوای ھەکوپچ ت«شت « وای  - دا ١٩٦٨ کانوونی دووەمیل

روەک یک ل خواست بایخ و سرنجی پرت نب. ھ» جۆنسن«سرۆک ل

بوەی گوای » جۆنسن«خرای یکی بانگشکردووە، "ل توژەرەکان تبینی

 ٣ڕەوشی ڤتنام کۆنترۆکراوە و سرکوتنیش لئاسۆی بینیندای، ڕەتکرایوە."

یاری ک ب» جۆنسن«ل کۆتاییدا جنگی ڤتنام بووە مایی ئوەی 

 یاند، کوەشی گندە واتای ئرچکرا، ھوەش ندا. ئوەدا نبژاردنخۆھ

  رچوو.بس» جۆنسن«کاری 

 ر دا ١٩٦٨ کانوونی دووەمیلستازە کۆشکی سپی ب وەی کر دوای ئھ ،

حکوومتی  ٤سیاستکی خۆی سبارەت ڕۆژھتی نزیکدا چووبووەوە،

یمانی بمریکای ھاوپریتانیا ئندراو بیکڕاگ زەکانی خۆیوەی ھی خۆی، ب

وە نداویشندی سوس" ب کل "ڕۆژھتی نۆک دا ١٩٧١ل کۆتایی 

ھروەک زۆر ل توژەران ئوەیان نیشاندا،  ٥توە، سرسامکرد.شکدە

ک ل شای بۆشاییکی دەستی بجھشت، ک ھری اجاڕدانکی بریتانی

و عراقیش ب پشتیوانی سۆڤیتوە » ھلویپ محمد ڕەزاشا«ئران 

اوی  زۆنگریکا لھرچۆنک ب ئم ٦ن کلنک پبکنوە.وخوازیاریان بو

ڤتنام چقیبوو، بۆی نیدەتوانی ئو کلنی بریتانیا ل کنداو بجیھشتبوو، 

سندا ھشتبووەوە، نپبکاتوە. ئمش بژاردەی کمی لبردەم ئیدارەی جۆ
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یبتیش لبرئوی ئامادە نبوو کارتی سوز بدات شا تا باڵ بسر بتا

ی جۆنسن تکۆشا ھردوو ئیدارەکیش، ھرمکدا بکش. وەک ئنجام

دەوت، ئران و عرەبستانی سعوودی وەک "جووت دینگی جمک"ی 

 وەکھرمک دروستبکا، ئو سیاست بۆ ئوە نخشی بۆ کشرابوو، ن

ۆڤیت بۆشایی دەستک پبکاتوە. لبر ئوە، دیسان ئوە یكتیی س

مریکا ل دندان و اری ئنی بین و ئاشکرابوو، ک پرۆسی داڕشتوڕو

ھردوو  یكتیی سۆڤیت ل یپویستی ئوە کارابووەوە ک دەستۆیشتن

کدا( ناوچکمرراق و ھخۆبگرێ و قو )عتبدا.ول  

  

  نپچاندنی پیوەندییکا

ی حوزەیراندا شڕی شش ڕۆژە ھگیرسا، حکوومتی عراقی پنجتک ل اک

کان ل یدەوت عرەبی یی پشوەی برەپاپشتلبر س ھۆ نیدەتوانی 

 یان دژ بکنگی ئوردن ١بکا: ( ئیسرائیلجڕدەستانزاندنی تب (

ۆگی می زرپۆش میک لوێ لقی س - ئیسرائیللسردەستی ھزەکانی 

ئمش واتای ئوەی گیاند، شڕەک ھر زوو بر لوەی  - لدابوو خۆی

) ورەی ٢خۆیان کۆبکنوە، بایوە. ( ان ھبئوەی ی عراقی کاتینھزەکا

 ن لندری چیای ھکر شکستبشتر لراقی پ١٩٦٦ی ئایارسوپای ع 

و بم الماریان بدا ) حکوومتی عراقی دەترسا نبادا بارزانی پ٣دابزیبوو. (

دستان و بری وە رت سر کونسووڕڕووی ھزەکی سربازی وەر

ی بای بسر میداندا کشابوو. ب گورەی وب توا رست ٧ن.نم ئیسرائیل

ئو ڕۆژانی بوون مایی و لکۆینوە ب،  یڕاپۆرتی نووسینگی ھواگری

... سردانی مال مستفا بارزانی کرد یئیسرائیلرسانی شڕەک، "ئاژانکی یھگ

 سوپای کاندنیتا ئگر بلوێ ھندێ کردەوەی سربازییان بۆ توەگالن و ش

ئمش دواجار  ٨.عراقی ڕکبخا،" بم کورد نچووە ژر باری ئم کارە
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 بوو، کرایی  ئیسرائیلنوەشدا، خڵ ئگبکا. ل و کارتب مبدا گوھ

 دا ١٩٦٧و ئوردن ل حوزەیرانی  سووریابسر میسر،  یلئیسرائسرکوتنی 

ی عراق ل بشدارد، ک شکی کورد واتای ئوەی گیانرھڕەشی ھ و

ان بوو، زیاتر ل شوەی ئۆپراسیۆنی یشش ڕۆژەدا زۆر خاکی شڕی

یش پنجی بۆ ڕاکشاوە، ل »پۆالک«ئاسمانیدا سنووردارکرابوو. ھروەک 

 TU - 16ا، دوو فۆکی بۆمبھاوژی عراقی جۆری ی حوزەیراندپنج

مبکانیان ل کگی بۆ جامنرەدا ببارنن، ل سئیسرائیلھویاندا بۆمب بسر 

ی )Haker( کرد، ھرچندە فۆکی ڕاوەدونری ھاوکریبتاوحتادا خای

  ی دا.ئیسرائیلنیشانی ھزی برگری  32یـ"یانڕۆژی ڕەش" عراقی

زۆر دڕ و  ئیسرائیلل ھمبر پشتگیری ئمریکا بۆ  راقکاردانوەی ع

ەی عراق ب وی دەرەوەزیر ی حوزەیراندا،حوت. ل شڕانگزییان بوو

 ئیسرائیلباوزخانی ئمریکای ل بغدا ڕاگیاند، لبر پشتگیری ئمریکا بۆ 

ەی ب گور ١٠ل شڕەکدا، ئیدی عراق پیوەندی لگڵ ئمریکادا پچاند.

بغدا، سرەتا باوزخانک  ل دیپلۆماتی پل سی یـ»گرانت ماک میالن«

البرد، ک ئمان "بۆ ھموو کسک مایی  یکیەکیستاف ناسرەکی و الو

ڕوونبوو، ک عراقییکان "ل » ماک کالنگھان«بیم بوون." ئوەش بۆ وترس

انوەی ناڕەزایتی دەنگد ئمیان دەویست دەستوبردکین، دیاربوو چاوەڕی

 دەرەوەی یانیان دەکرد. "لو کاتشدا لسر شقام و لدیپلۆمات

کزخانور یشدا خۆپباسخۆپیشاندەران ب ک لبوو، گرووپاندان ھ

وەی دارودیواری باوزخانک کوتن و جامی پنجرەکانی پش

شاندانی و نیلپاش پچاندنی پیوەندییکان  ١١باخانکشیان شکاند.

اقیکان مۆتی فینی ئمریکایکانیشیان بسر ئاسمانی ناڕەزایتییکان، عر

 ،، بایکۆتی کلوپلی ئمریکیشیان کرد و ئوەشیان ڕاگیاندەوتکردەدا ڕەعراق

   ١٢ک باری کشتی نوت بۆ ئمریکا ھدەپسرن.

                                                           
  شاندا" من ئم ئیدۆمم پبپست زانی.نووسر دەق نووسیویتی "کاتی سختیان نی 32
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ڕووی دوو ی حوزەیراندا بغدا بجب، ڕووبدەبرلوەی ل » دەنکان«

یکمیان؛ دەبوای ھۆشداری دابای واشنتن بوەی  ١٣ئرکی سرەکی ببووەوە.

ەست بن، ەتا وا پدەچوو "لسر پشتی زین"ی دک سرانی، ئو میانەو

چی "توندڕەوەکان" جر کژ تیشیان ناچارکرد لقکردن، حکووملیان پگ

، ک »تاھیر یحیا«ەک ئوەی یدا سازشبکا، ھروـنیشتمانی" یناوی "یكتی

 ربازی بوو، بکاتی توندڕەوی سر ھسروەزیرلرمانیش بدا  سو ف

 دا ١٩٦٦ئازادبکرێ، ئو کسی لو کورت ماوەیی ل  »ەزاقبدولعارف ع«

بتوانایی عراقیش ل  ١٤بوو، ھویدا عارف بووخن. سروەزیر

ە مایی شپۆک ل تووڕەیی و بشدارینکردن ل شڕی شش ڕۆژەدا، بوو

ی بۆ ڕگب کورتی، جنگک  ١٥.داناڕەزایی لنو سرکردە سربازییکان

میانەوی عارف بفنن، ئمش سریکشا کان خۆشکرد ڕژمی ھرەاڕادیک

بۆ زنجیرەیک بیاری توندوڕەق، وەک پچاندنی پیوەندییکان لگڵ ئمریکا، 

رەسندوو، ک ئمریکا و عراق ل سای پشتردا بم ھموو کردەیکی پ

  بدەستیان ھنابوو، لباربرد.

تک بدۆزتوە، کاروباری ئمریکا ل دەو وەبووئ» کاندەن«ئرکی دوەمی 

 ی کدەیو سپرچاوبگرێ. لبکانی لرژەوەندییو ب نبسووڕراق ھع

 ی بغدا بوون، ھوکیی بجھشتندیپلۆماتکانی ئمریکا لسرئانوسات

برژەوەندییکانی  یچوپی دا بکو دەوتک بدۆزتوە، ک نونرایتی

ڕووی خۆی ل باوزخانی تورکیا » دەنکان«کا. سرەتا راق با ل عئمریک

تنکرد، ئاخۆ دەکرێ نورایرژەیوی ب م لن، بمریکاش بککانی ئەندیی

١٠شتا وەڕابووەوە و تا دەھاتیش ی حوزەیراندا، ھگکانی بۆ نمی تورک

و، انی بوی بی٨:٣٠ک سعات  ،ی بجھشتنی بغداارکاتی ھۆشد

سکی بۆ وەزارەتی دەرەوەی خۆی لدا وبرو» دەنکان«دەبووەوە، ئینجا کنزی

بکو ھنگاوکی کاتی پنا بۆ بلجیکییکان ببن. بر ل چاوەڕکردنی 

ی بلجیکا ل بغدا زباو» مارسل دوپرت«ب  ڕنمایکانیش، ئو چاوی
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وەربگرێ و نو کزخانوویش قایلبوو، باوت، ئکرایرنکانی تی بژەوەندیی

وومتی عراق ڕگیان پدەدا. ئمریکا بکا، ھبت ئمش تا ئوکاتی حک

داوای ل وەزارەتی » دەنکان«خولکی دیکش تپڕی، پاشان،  ٣٠ئیدی 

باوزخانک وەربگرێ » دوپرت«کرد، ب حکومتی بلجیکا بن، ک دەرەوە 

بکا، تا ئو کاتی حکوومتی ریکاش نی ئمو نونرایتی برژەوەندییکا

» دەنکان«اشان، خولکی دیکش تپڕی، پ ٣٠عراق ڕگیان پدەدا. ئیدی 

 ن، کلجیکا بتی بحکوم وەزارەتی دەرەوە کرد ب تد«داوای لوپر «

قایلبووە ئو ڕۆ بگێ، بم چاوەڕی ڕنمایی وەزارەتی کاروباری 

» دەنکان«ی بیانییدا، ١١:٢٠ل سعات  .لجیکایومتی بودەرەوەی حک

وسکی بۆ وەزارەت لدایوە ئاماژەی بوە کرد، عراق قایل بوەی لسر وبر

مریکا بکا و کلیلی انی ئبرژەوەندیک یبنمایکی کاتیی بلجیکا نونرایتی

   ١٦بکا.» دوپرت«ڕادەستی  باوزخانکشی

بدۆزنوەی تا ب  وە بوو ڕگیکتیان بپویس سای دواتر، ئمریکا و عراق

لنونیاندا  برژەوەندییکانیانباری پیوەندی و شوەیکی فرمی 

دنی انالشیان ڕازیبوون، ب ھواشی دەست ب دامزرڕکبخنوە. ھردوو

دەگوترا "ھۆبی برژەوەندییکان" ل پایتختی کاروباری دەرەوەیان، ئوەی پی

ی دەربارەی ئمریکا بوو، بلجیکییکان وەک . ھرچکنوەھردوالیان ب

نو رکواوی ئکۆتاییشدا ت وە، لراق مانع کانییان لرژەوەندیری بن

ری ئمریکا لبغدا ڕاییکرا، لو دیپلۆماتییکان لسر خاکی باوزخانی پشت

یکا  ئمرراق لبرژەوەندیکانی ع ینوەشدا ھندییکان ئامادەبوون نونرایتی

 خۆی یکیش، ئمریکا ویستی چندین کاربدەستیین. وەک دەستپشخربک

غدا، بب تربنی ڕەتکردەوە، پراق ژمارەکم ع کنیا یباشتر بوو ت

فسئ بایری پلکی کارگی و یاریدەدرش مایمرێ. ئدا بنگشی ل

ر بلجیکییکان بوو ھباشتر پقایلبوون نبوو، لبری ئوە ئمریکا پی

برژەوەندیکانیان بکن، ئوانیش کاریان ب کارمندی خۆجی  ینونرایتی
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 شک بۆ ئاوگۆڕی دیپلۆماتی ئاستلو خاوە تا پرەسندنی ڕەو ١٧دەکرد.

، پیوەندی نوان کاربدەستانی ئمریکا و دا ١٩٧٢مامناوەند ل سرەتای 

 -  شی خستبووە سر کشی عرەبیکشو تیعراق سیر و نامۆ بوو 

   ١٨.ئیسرائیل

لکوتی گورە و قووی شڕی شش ڕۆژە زیاتر ل گمارۆی نوت دژی 

ی پشتگیری ئیستانو دەوائروەک وکگرتووەکانی ئلییان کردبوو، ھی ت

ھۆی  دایوە، ک با ل داخستنی نۆکندی سوس ڕەنگیئمریکا، ھروەھ

 کوروپداخستنئابووری ائ رژەوەندییکان و بکۆلۆنیی ئاسیا یل کانی ل

 ا. ل٦داب یاند، کرەبستانی سعوودی ڕایانگت و عراق، کوی حوزەیرانیدا، ع

مپانیا ڕۆژئاواییکان. ئم کردەوەیش بۆ کۆ ردەخنس باری نوتگمارۆی 

دا، و کاتبوو. لل ھمتی یابان بۆسر ئمریکا جرگبتر  ئوروپاسر 

وتی خۆجمریکا زیاتر نوت ئمارۆی نگ ێ؛ بۆیوەی بیکنا لمدەھرھی ب

باندۆرکی سنوورداری کردە سر ئابووری ئمریکا. ھرچی ڕەوشی 

ی حوزەیراندا، حوتو زۆر کاریگرتر بوو. ل ی ڕۆژئاواش بوئوروپا

نوت  اینیدرژخ ڕاپۆرتکی سی ئای ئی ئاماژەی ئوەی دا، ک گمارۆی

یش ل بریتانیا، ک تب تایب ١٩.وەری تیژ" بنتکایودەکرێ "داڕمانکی ئابو

پشتی بو بازرگانییی ل ڕی نۆکندی داخراوی سوس بستبوو. ھروەک 

تبینیکرد، "داخستنی نۆکندی سوس بارە کشتیکانی ڕۆژھتی  یشـ»فین«

تانیاشی ب شوەیکی برچاو ی بریدەکردنناوەڕاستی خستۆت تنگژە و ھنار

 ش مانگانمی و ئمدا زیانبووە،  ٢٠٠بکش مانگی یش ملیۆن دۆالری ل

نی ی یدەگ. ل باری خراپتربووو٪ توا٢٠ئو بەش دەیکردە ڕژەی 

» ساحل ئلعاج«ی ڕگی دیک، بڕگ"ئگر ھاتبا و نوتک ب  ڕەوشکدا،

وە، ئچگواسترابایوا تکوەندە زیاد دوونکیش، ی چوار ئەکرد." وەک ئاکام

ملیۆن دۆالر)  ٢٥٠بریونی (دەوریملیۆن پاوەنی ئیسترل ٩٠ئابووری بریتانیا 

ش ڕوون نبوو، ئاخۆ ەکات ئو ا ئوھروەھ ٢٠کورتھنا. دا ١٩٦٧ل بازرگانی 
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مریکا نی ئری بریتانیا ب درژایی سیاستی درژخایوی باری ئابوسختانگ

گر دەب یان نا، چونک ڕاستییک ئوەبوو، یل برانبر کنداودا کار

کیان فرەوانبریتانییکان چیدی دەرەقتی ڕاگرتنی ئیمپراتۆریت بر

  ندەھاتن.

شڕەک، ئوە ڕوون و ئاشکرابوو، ک سیاستکانی ئمریکا ل  دوابدوای 

اگردان بوو. ھر بتنیا ا پاشڕاستدەی ڕۆژھتی ناوفرەوانبرانبر بر

بپی شڕی شش پعراق نبوو پیوەندییکانی لگڵ ئمریکادا پچاند؛ 

ک ل جزایر، ل جنگکدا، ھری ئیسرائیلڕۆژە و لبر پشتیوانی ئمریکا بۆ 

یمن، پیوەندیی دیپلۆماتییکانیان لگڵ و میسر، مۆریتانیا، سودان، سووریا 

کوی اند. بۆ دەربازبگرتووەتمریکادا پچکانی ئ ،نگژەیو توونیش ل

 یولیوس ھۆلمز«ئیدارەی جۆنسن داوای ل« مریکا لشووی ئزی پوی با

سرپرشتی پداچوونوەیکی  بکو، د) کردا ١٩٦٥تا  ١٩٦١ل نوان ( ئران

وەی ا بۆ ئھتی ناوەڕاستدا بکھماھنگی سیاستکانی ئمریکا ل ڕۆژ

سیاستکان سبارەت بو ھرم ل پنج سای داھاتووودا اراستی ئ

  دابژێ. 

 ی ١٧لمموزدا، کۆمیتکانی تنگی ئاژانسماھکی » ھۆلمز« ھوەیینکۆل

یاستی ئمریکا لسر ئاست باکانی حکوومتدا دەستاودەست سبارەت ب س

تکرد. دوای دەستنیشانکردنی سیاسمریکاکانی ئپ  دا، وەککمرھ ل

رھ ۆیشتنی لی دەستنجپوەی جت بتیی سۆڤیکی گرتن لدا ڕکم

ب، بۆ پاراستنی بارودۆخی دەستگیشتن ب نوت، پشتگرتنی ھموو ن

کان (ھاوپمییرھ ستانی سعوودی و ئیسرائیلیمانرەبران، ئوردن، عئ ،

...نرھمریکاکانی ئھتد)، پاراستنی وەب دانی پو دن مندنی ئابووری، برەس

ڕاپۆرتک لبن ھلومرجی جنگی سارددا چوارچوەی خۆی داڕشت. 

ئمریکا گیشتبووە ئو ئاکام، ک پگی سۆڤیتییکان ل ھی » ھۆلمز«

 مووی بش ھمش ڕۆژە، ئنگی شوەی ڕەوشی دوای جباشترە بۆ قۆستن
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وە بوو، ک ب ناوچکدا ـپریالیزم"می "ئیژئاوایۆی ئو شپۆ دژەڕۆھ

، ئیسرائیلبوببووەوە. ب تقینوەی گرژییکانی نوان عرەب و 

بووەوە. سۆڤیتییکان ڕەوکی سرنجاکشیان بۆ نو ھرمک دۆزی

ینی عرەبکانیان دژ کویینیکردبوو؛ "سۆڤیتییکان ڕکھروەک ڕاپۆرتک تب

 ر ئیسرائیلببوونی ییژەوەندبۆ برەبیش ھنن و عکاردەھکانی خۆیان ب

سۆڤیت ل ھرمک بۆ ئامانجی زیاتری خۆیان دەقۆزنوە. ڕەوشکش بم 

یکانی ئمریکا." بۆ جۆرە تکدەران و مترسیی لسر برژەوەندی

بوو، ک  ئوە» ھۆلمز«پاشکشپکردنی ھژموونی سۆڤیتیش، ڕنمایی 

بوەی  ئوروپا) پاراستنی البای باشووری ١ی؛ ( ھبمان پوستیئمریکا 

) بھزکردنی ٢ھمجۆرکردنی دەستاگیشتنی ب سرچاوەکانی دەرامت. (

) پیوەندی ٣ا، ئران و پاکستان). ("ھزی سکردووی" کمرەی باکوور (تورکی

 تدەو" خاسمکان، نرەبییع تڵ دەوگوە لەدروستکردنی ـوەکان"میان

مونیان و پراگماتی بۆ ر) دابینکردنی چک "ب شوەیکی ن٤وەک میسر. (

) سنووردارکردنی ٥ئوەی برەو ب برژەوەندییکانی ئمریکا بدرێ". (

"لگڵ  ئیسرائیل، چونک پشتگیریکردنی ئیسرائیل پشتگیری ئاشکرا لگڵ

." ل کۆتاییشدا ناکۆکزیکدا برژەوەندییکانی دیکی ئمریکا ل ڕۆژھتی ن

دا بوەی ئمریکا توانستی سربازی ل ناوچکدا  ڕاپۆرتک ڕنمایی

 زەریای - ی "ھزی سربازی دەریای سووربسلمن، داوای دروستکردن

داوی فارسی" کرد (زۆر جاریش ھر ب ئاماژەی ھزی ڕۆژھتی کن - ھیندی

و تنگاندا بردەست  ستی پویل کاتکرد) ک دەکرێ  است ئاماژەی بۆڕناوە

ھستیکرد، ک ئم ھماھنگی ب. ئیدی ھموو ئمان بیکوە، کۆمیتی 

ژموونی سۆڤیوەی ھڕووبوونمریکا بۆ ڕووبی ئگدەکرێ پ وەرانت پ

باشتربکن و متمانی ھموو ھاوپیمان خۆجیکانی ھرمکشی بۆ 

ئمش ب زۆری لبر  ٢٢یرانبر،نگاران م ڕکبۆ بدبختیش ئ ٢١بگڕتوە.

نی مودای اوەئوە بوو، ک کاربدەستانی ئمریکا سبارەت ب برفر

وون. ھر نب کۆک» ھۆلمز«ھڕەشکانی سۆڤیت بۆ سر ھرمک لگڵ 
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 لسیوس باتل«بۆ نموون« شبینیکرد، کی یاریدەدەری وەزیری دەرەوە ت

و، ک ھرمکی تنیا ل چاوی جنگی ئوەبوھۆلمز لگڵ ڕاپۆرتکی 

ستی یكتیی سۆڤیت ل سارددا بینیبوو، ل کاتکدا زدەڕۆیی ل توان

  ٢٣دەستبسرداڕۆیشتنی ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا کردبوو.

ی ـ»ڕوسک«، INRشدا، نووسینگی ھواگری و لکۆینوە یئیلوولل برایی 

ئاگادارکردبووەوە، ک خریک کورد  ەوەی لدەرەوکاروباری ری وەزی

شی ئوە دەکن یاخیبوونکیان نوبکنوە. ە"ھراوزەنایان زیاددەب" و ھڕ

ستبووە سر کشکش ئوەبوو، عارف ئوەندە تیشکی سیاستکی خۆی خ

و ھرمک ب جۆرک لوەدا شکستی ھنابوو ک بنکانی لگڵ  ئیسرائیل

وون ئو کاتی ڕژم فرۆشتنی نوتی ل ڕۆژئاوا بی، بۆ نم تسر.کورددا ببا

ک دەکرا مرجکانی ڕککوتنی  ،ۆی لو داھات ببشکردب حوج خ

وە، نخشی ئاوەدانکردنوەی ی پ بنتدی، ئنجامکشی وەھا کوت١٩٦٦

و لسر ئوەش نیگران بوو، ک ئرانی » ھوگ«ھرمی کورد وەستنرا. 

نییان دەدا دەست ب جموجۆی شڕوشۆڕ بکاتوە، اییکان ھانی بارزائیلئیسر

بم ھستیشیکرد، ھردوو الیان ھشتا ئامادەی ڕووبڕووبوونوەی ئو 

  ٢٤خا نبوون.

، ئوە ڕوون و ئاشکرا بوو، ک کاربدەست دا ١٩٦٨ای ی سب دەستپک

ی ناوەڕاست نبوو"، ژھتبۆ ڕۆ پلباکانی ئمریکا "سیاستکی گشتگرییان

کان ھبوو." سختانگبر بکو ل بری ئوە "کاردانوەی لرەولویان ل ھم

بوو، ک یانکردتبین دا ١٩٦٦ئمریکا ل کۆتایی  ل کاتکدا کاربدەستانی

سیاستی ئمریکا پویستی ب بیرلکردنوەیکی ورد ھی، چونک کش و 

بوو لوەی سیاستکی نوێ ب فۆرمکی دیکی  م ڕگری بردەواسختانگ

گۆشنیگایکی  »ھۆلمز«پیادەبکرێ. ب دنیاییشوە لکۆینوەکی  داڕژراو

سیاسی خستبووە  یەسبارەت ب نیگایکی تیژتپڕ سبارەت ب بژارد

او ب. وەک ئاکامکیش، ارکی داڕژربردەست، بم نوەک داڕشتی بی
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ڕوویدا، "بب ئوەی ب ڕاستی بتدی،  دا ١٩٦٧ای ل س یەھموو ئو

 م کۆتاییوەری." بمس کریچفیلد«ھتی » جی ڕۆژھرپرسی ھۆبب

 ی لکی دەست٤دووری سی ئای ئردا ڕاپۆرتبراییدا ی فکرد، تاودەستپ

 تی نزیک لتی بۆ ڕۆژھرەکی سیاسدا ١٩٦٨داوایکردبوو ئامانجی س 

لکاتکدا پشتگیری پرەسندنی ھاوکاتی ھرمی،  ی،یاشتردنی ئ"باکشک

لھزدا بکرێ." ھرچۆنک سقامگیری و سربخۆبوون ل ھر ھژموونکی ز

شک ،وە بئ کختمریکا ڕو سئ ڕووی سنووردارکرنی بوو، کوب

 شکدا "ککات ش لمببووەوە، ئ (ش چینینووکھ) تیژموونی سۆڤیھ

وچک لبن ئاستی شڕی تقلیدیدا مابوونوە." ل ماوەی ی ناکانییھرم

 -  ٥دا ک لIGR کۆبوونوەکانی گرووپی ھاوکاری ھرمایتی وەزارەتکان 

ینوەکی بیاریدا، لکۆ» باتل«بسترا،  دا ١٩٦٨ کانوونی دووەمیی ٦

ھو توە و تا "الینی ھرەکمی... وبکرپویستی بوەی ن »ھۆلمز«

رژەوەندییکانی ئمریکا ل برچاوبگیرێ، ئمش وەکان بۆ پاراستنی بخوازرا

ی پشوەخت بیار لسر ئوە بدرێ، ئاخۆ کام شت لچاو ەبب ئو

ەق بردەست دەب"، ھروەھا ئو سیاست و سرچاوەکان دەقاود

شڵ "کگچۆن ڕەفتار ل شی خستبووەڕوو، کند یڕاسپاردەیرەسی ووپ

ەکانی ئمریکا ب ھۆی سیاستی وەی سرچاوەی دەرامدبوونکم

  ٢٥" بکرێ. یوەدەرەکی

 

  کشانوەکی بریتانیا ل کنداو

ل  ە بووخریکی بیرلکردنو ب، ھر لو کاتی ئیدارەی جۆنسن

کانی لتتی نزیک سیاسر ڕۆژھرانبو ھاوکارە بکان، ئریتانییب ،

پگی خاوەنی ستنی برژەوەندییکانی ڕۆژئاوا و  پاراریکا لدرژخاینی ئم

ل  بوەیسربازی ل ھرمکدا، سیاستداڕژەرانی ئمریکای تووڕەکرد، 
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ک نخشی خۆی بۆ ئوە  ،وەدائاماژەی ب دا ١٩٦٨ کانوونی دووەمیبرایی 

سوس" ھزەکانی خۆی ل "ڕۆژھتی نۆکندی  دا ١٩٧١، ل کۆتایی ووەداڕشت

ە. ل کاتکدا بیاری بریتانیا ب کشانوە ل چی کنداویشوە بکشتوب ناو

بزونری  ٢٦کنداودا ماوەیکی درژبوو ل نوخۆدا مشتومی لسر دەکرا.

رە گمارۆی نوتی عرەب و داخستنی نۆکندی سوس بوو، سرەکی ئم بیا

نیدەتوانی  ئوروپاا، ارە درو بیک دوابدوای جنگکدا ھات. لو کاتدا ئ

ب س ھفت ل دەورەی ساحل ئلعاج ل ئفریقیادا بازرگانیی  یکاروان

 تنیکان بگلوپلوت و کشتی نوەی باری کوە، بۆ ئتنبسووڕ

بریتانیا ناچاربوو نرخی یش حکوومتی تشرینی دووەم. تا مانگی وروپائ

ھروەک  ٢٧لسر پارە بوببووەوە. شگرەوی سترلینی داببزندراوی ئی

... ئوە ڕوون و ئاشکرا ١٩٦٨تبینیکردبوو، "ب ھاتنی سای » دایڤید ماککۆرت«

 ماددی و دارایی -لالی بوو، چیدی ل برژەوەندی بریتانیادا نیی ھوڵ و تق

ل ناوچییکدا خرج بکا، ک ڕاستوخۆ ئاسایشکی ناخات بر  -

ب واتایکی دیک، خۆری ئیمپراتۆریتی بریتانی ئاوا دەبوو، ل  ٨٢وە."مترسیی

  کاتکدا ئمریکا ل توانایدا ھبوو جگی بگرتوە.

ھزەکانی ل ڕۆژھتی  یکمین ئاماژەی بیاری بریتانیا ب کشاندنوەی

وە ھات. بۆ ـ١٩٦٨ کانوونی دووەمیی ٤ل  دا ١٩٧٢سوس ل ناوەڕاستی 

کاروباری دەرەوەی ئمریکا فرمانی خۆی بۆ ەتی وەزار پاشتر ڕۆژی

بکو بچت بنج و بناوانی دەنگۆی  ،وزخانکی ل لندەن دەرکرداب

جۆرج «امیکی تایبتی بۆ ینیی وەزیر تبینـ»دین ڕوسک«کشانوەک، ئینجا 

خی ی وەزیری کاروباری دەرەوە بریتانیا نارد، پداگیری لسر بای»براون

گی بریتانیا ل ھرمکدا کرد. وای لۆبیکردنی ئیدارەی وەی پمان

ناعوەی قی جۆنسن بۆ ئیاڕەککو بب نریتانیا بھی بکتحکووم ت ب

تانیا نچووە ژربار. ل ڕووبڕوبوونوەیکی ھبوەشنتوە، کچی بری

نیشانی » ڕوسک« انوە،سرنجاکش، کمک بر ل جاڕدانی بریتانیا بۆ کش



259 
 

یشکی نایاب" وەزارەت ب "نما یدابوو، ک مژووی بڕوبرایتی» براون«

، ئاخۆ بۆچی ناب ئو بیارە ڕابگینرێ، بم خۆ وەسفی ئوەی کردبوو

 کپرسبوو.ئن کیش  ٢٩م شتبراون«کات « دا بۆ کانوونی دووەمیی ١١ل

کیان ل کشدای .وستانی ھگیشت واشنتن، دەیز» ڕوسک«بینینی 

لسر بایخی ھبونی بریتانیا ل ھرمک کردەوە و  جختی» ڕوسک«

لوەش ترسا نبادا یکتیی سۆڤیت ئو کلنی لوێ ب کشانوەی 

یکان پیدا دەب، پبکاتوە. ل ھمان کاتیشدا، لوەش گیشت ک بریتانی

ی دارایی بووەتوە. ب شوەیکی گژەیکچ تن بریتانیا لو کاتدا ڕووبڕووی

اتوە، ک بۆ مانوەی ئاسایی ئمریکا ئامادەبوو قرەبووی ئو خرجیی بد

 وا کۆنگرس لگوتی، ک» ڕوسک«ھزەکانی بریتانیا لوێ پویست، بم 

کمکردۆتوە". کشکش  زۆرشی "رانبر ڤتنامدا خرجییکانی خۆب

کان ل ھرمکدا "بیارک بوو ی"ی بریتانیشانوەواو کئوەبوو، ک "ت

ئاماژەی ئوەی بۆ کرد، » ڕوسک«گڕانوەی بۆ نبوو". ئیدی ل جیاتی ئوە 

رە نرەبب باش دەزان مریکا وای بئ کان کریتانییک جاری بیوەک ب

دانی ل جاڕھزەکانی ل ھرمکدا بکشنتوە و ھرھیچ نب بریتانیا خۆی 

کاتکیش وەزیری کاروباری دەرەوە  ٣٠اشکرای بیاری کشانوەک بدزتوە.ئ

 ،وەی بۆ نییزبووندراوە و پاشگ یارەکوا بتوندی » ڕوسک«گوتی، ک ب

 ک ڕەفتار دخاتری خو "بۆی گوت ـ»براون«بریتانییروەک با، دەی ھ

 ٣١کوە ھدەست."اقیعل و زوبۆنکک ا تبینی ئوەی دا "بنون"، لکاتکد

 ک دوو ڕۆژ دواتر و لردەم » براون«دا، کانوونی دووەمیی ١٦یبل

ئنجوومنی نونران وەستا و بیارەکی بریتانیا بۆ کشانوەی ھزە 

ربازییس ڕاکاسندی سوتی نۆکڕۆژھ یاند.نی لی  ٣٢گکیاندنڕاگ

ش مریکا کرد بئ ریتانیا وای لکیبر وەیفرەوانب  کانی لتسیاس ب

  بیاڕ لسر واقیعکی نوی جیۆپۆلیتیکی کنداودا بدا. تاھرمکدا بچتوە 
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 ل ،ککانوونی دووەمیی ٣٠بۆ پۆلکترکردنی پرسھ نیا دوو یدا، واتر ت

دانی کشانوەی ھزەکانی بریتانیا ل ڕۆژھتی سوس، ڕھفت دوای جا

دا و  دابسر ھزەکانی ئمریکایان وناکاولپ »یکتۆنگڤ«امی ھزەکانی ڤتن

. کاتکیش کۆشکی سپی سبارەت ب یان ڕاگیاندـ»تت«برانی ھرشھمتی 

چقیبوو، ئرکی ئوە ب وەزارەتی وەمدانوەی تنگژەکی ڤتنام ل قوڕدا 

یک رکی دکاروباری دەرەوە سپردرابوو، دەرھق ب ڕۆژھتی ناوەڕاست جا

لالی بقوڵ و توە. ھتتی دەرەوەیاندا بچکی  سیاسیشتر بۆ داڕشتپ

کیان پشبینی ئوەیان نکردبوو، بریتانییکان لپ بیاری نوێ سیاست

 یبوو چۆن ھاوسنگی ئوە چقدا بدەن. ئیدی کشی کشانوە ل ھرمک

مانیی ھرمی ل ھاوپیکوا  ھز ل ھرمکدا بپارزن. بیرۆکیک ھبوو،

تورکیا، پاکستان، عرەبستانی سعوودی، کوت و ئیماراتی  ھریک ل ئران،

 ی دواتر بوونخنشینانو شئ ،کبنداو پکانی باشووری کخش

ل ژر سرپرشتی . »میرنشینی عرەبی یکگرتوو«و  »رقت«، »بحرەین«

ئمریکا و ل دەنگی ادیۆی و ل ڕ» ئیوگن ڕۆستۆ«وەزیری دەرەوە 

دا، ئمیان  دا ئاماژەی بوەکانوونی دووەمیی ١٩چاوپکوتنکی ڕۆژی 

بژاردەیک چونک دەوتکانی ھرمک لگڵ بیرۆکی ئیمپرالیزمی 

وەزارەتک  یوی بڕوبرایتیوین. ھرچۆنک ب ب گورەی مژئمریکیدا ن

ی کشابوو، تا ئوە ە نخشبۆ ئولڕاستییدا "» ڕۆستۆ«ب، کۆمنتی 

ڕوو، بی  بخاتکی نوکخستنکی بۆ ڕمریکا ھیچ نیازڕوون و ئاشکرایی ئ

".نداوی فارسی نییرگری بۆ ک٣٣ب   

دا جارکی دیک بۆ داڕشتنوەی تشوبای یکلIRG  کاتکیش گرووپی 

ڕنماینامی سیاستکی نوێ بۆ سوداکردن لگڵ بیاڕی کشانوەی 

 ،ن کۆبووەوە، گیشت ئو ئاکام، لو کاتی نیازی سۆڤیت ئوەینییکابریتا

جدەستی خۆیان لھرمی کنداودا زدەتر بکن، ئوا بۆ ئمریکا کارکی 

ھزەکانی بریتانیا لوێ بگرتوە. ل جیاتی ئم باش ناب ھوبدا جگی 
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ا دابژرێ تا وەھ مریکاسیاستی ئ ئوە بوو،گرووپک ڕاسپاردەی کارە، 

وە و نیکان زیاتر ل ھرمکدا بمن) ھوبدرێ بریتانی١رک ب بۆ (ھاندە

) سعوودی و ئران کشکی خۆیان سبارەت ب ٢ب ڕۆی خۆشیان ڕاببن. (

کی مزنتری سیاسی و ی) ھاوکاری٣ی ناوەڕاستی کنداو چارەسربکن. (ھ

) ٤کای، ئمش ل کاتکدا، ک (او بتی کندئابووری ل نو دەوتکان

وبدرێ دەوتکانی کنداو ل کبکی ناشایستی ڕۆنانی جبخانی چک ھ

ن پراگماتی بوون، ھرچندە ئو ڕاسپاردا ٣٤و تفاقی سبازی دووربکونوە.

 کمرکانی ھییتدارە خۆجتوانای دەس ی لچی سی ئای ئگومان کب"

  ٣٥کار بن."ھاو ارایانوەی کبوو ل

کردنی سیاسسترجڵ تبۆ بگبوو لوە ھویستی بمریکا پی نوێ، ئ

ھزی  یبریتانیا کاربکا تا دەگات جگرەیکی گونجاو بۆ پاراستنی ھاوسنگی

ب سۆڤیتکانی لدەربھاوژێ. ل  مایتی، لکاتکدا چاویشی لسر ئوەھر

بریتانی ل واشنتن کۆبوونوە تا  ومریکی انی ئدا، کاربدەستشوباتی ١٢

پالنکان سبارەت ب کنداو تاوتوبکن. ل میانی کۆبونوەکدا، 

ھنووکی  ئمریکییکان پداگیربون لسر ئو "ھیوایی بکو سیاستی

کان و پیوەندیی توندوتۆکانیان لگڵ وتانی کنداودا بمنتوە" و یبریتانی

رەزووی ئیدارەی ئمریکی دا، بشداری پالنی داھاتوو بن. بۆ ب ئا ماژەشیئا

خمی تایبتی  ٣٦پاشتر، بریتانییکان نخشی کشانوەکیان نارد. ڕۆژی

وەبوو، ئاخۆ ڕۆردوو الیان ئرەی بارودۆخی ھگوب .کان چی دەبرانییی ئ

ک ڕگر ب  رابوو،داڕژ پشوو بوای، سیاستی بریتانیا ل کنداودا بۆ ئوە

 لوەی ھریک ل ئران و عرەبستانی سعودیدا زابن بسر دراوس عرەب

ککانیان، لکاتکدا بربستیش بوو ل دروستبوونی ھر ھزکی وبچو

ھرچندە  ٣٧ەک یکتیی سۆڤیت بۆ ئوەی بت نو کنداو.گورەتر و

ی ھاوسیدەتوانی ڕۆریتانیا چیدی ناگربنگێ، ئیدی تنی تز بگرازووی ھ

نیگرانبوون لوەی شای ئران ھودەدا ھژموونی خۆی بسر  ھردووالیان



262 
 

 کنداو باکشب. بتایبتیش، ئم کارەش مایی پستکردنی دەست

بۆماوەییکی عرەب بوو ل کنداو. ب شوەیکی تایبتیش دنیابوون لوەی 

و نوەی بحرن فشار دەخات سر بریتانیا ۆ گلداران بشا سبارەت داوای ئ

بچکۆ دوورگ ر سروەھا تا ھھ ک»بو موساردوو » ئـ»بنتو«و ھ ،ک

 .نوە بلکخۆیرووی ھورمزەوە نزیکن بگ ل دوانی کرەی لگو ب

ب، تنانت بر ل ڕاگیاندنی فرمییانی نخشی کشانوەی » ئلڤندی«

ی باوزی گوتبوو، ک ھر ـ»گۆرۆنوی ڕۆبرتس«او، شا ب  کندانیا لبریت

 ران دەبینرژەوەندی ئاسایشی ئکی چارەنووسساز بۆ بشت ب کدورگ س

ر بگو ئککھیچ وڕ یشتنگکتن ننجامئ نکالیی یزی لوا "حئ ،

ا بۆ ئو بمنتییی ش ٣٨."زی سربازی بنرت سر دوورگکانھ

ی کۆشکی سپی، ئوەبوو ل سرەتای ین ببووە مایی نیگرانوبوفرەوانرب

لکردبوو، یدا داواینامیکی بۆ شا نووسی، ت» جۆنسن«دا سرۆک شوبات

کدا ئاماژەی بوەشدا بوو، ک ھر نداو، لکاتی ب ل کفرەوانی برھاوکارک

ەکانی دیک نی ھیزشتکردک لم بارەیوە دەکرێ ببت مایی بانگھی"نوشستی

ان ب شوەیک زیان بر شقی ڕەسنایتی ئایندەی بۆ سلماندنی خۆی

ی کردەوە، لوەی »شا«ئاگاداری » جۆنسن«کنداو بگین." ھروەھا 

ا دەبت مایی ۆیشتن لسر ھی توند تنیا و تنیمی ڕھوستی بردەوا

ی ەۆ ئوۆ عرەب بکردن بدروست ی ڕوانینی عرەب، کشئوەی "ھوسان

  ٣٩ھانا بۆ سۆڤیتییکان ببن." یانھوبدەن بۆ پشتیوانی

ل کۆتایی مانگی مارتدا دیسان کاربدەستانی ئمریکی و بریتانی لگڵ یک 

ا بارودۆخی ئاسایشی کنداو تاوتوێ بکن. ل میانی کۆبوونوە ت

کردەوە "بۆ خۆیان میلی گفتوگۆکاندا، بریتانییکان جختییان لسر 

گڕانوەی ڕۆی دیاری خۆیان لسر الینی عرەب ل کنداو ل دوای 

ی بۆ داواکانی ئران یھر بیارکی سرەتا ب دەھات سبارەت ،" بم تا١٩٧١

اندنی خاکک ڕەشبین دەبوون. ھرچندە ئاماژەی وەھاش ھبوو، ک بۆ لک
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بابتک بھندبگرن، ئمش بۆ یانتر نرمونبارەدا بوون  بریتانییکان لو

ئمریکییکان ھاندەربوو، چونک ئوان لو بوایدا بوون، چارەسرکردنی ئو 

ۆ پاراستنی ب ڕاستقیندۆزە دەکرێ ڕگخۆشکرب بۆ چارەسرییکی 

زەکانی خۆیان لوێ ییکان ھدۆخی ئاسایشی کنداو دوای ئوەی بریتان

ری ب، ئوەی ئمریکیکان ل مشکیاندا بوو، وھەی جوئ ٤٠دەکشننوە.

ب کوێ، ک یی دەگاتتی جمکی دوو دینگوەبوو ئاخۆ سیاسوە  ئھۆی

یی ھر یک ل پاراستنی ئاسایشی کنداو دەکوت سرشانی جووت دینگ

خۆشبوو، دی. ل ھمان کاتیشدا، ئمریکا پیئران و عرەبستانی سعوو

ان ل دووتوی یک دەوتدا یکبگرن. ب رەبکک عوشخنشین بچو

بوو، دەتوان خۆی ل  دروستکردنی ھزە گورەکانی کنداو، بوای ئمریکا وا

خۆینئاستوەی بی ئککانی لۆجستی و دارایینداوب گپۆلیسی ک تب، 

  ٤١بدووربگرێ.

ق ی عراالبوونی و ئرانییکان ل بارودۆخی بڕادیکئیسرائیللو نوەشدا 

دا پیوەندییکانییان لگڵ کورددا کارابکنوە.  ریانچاوبستنبوون و بیا

سرکردەی » ساواک«ب، ب موبارەکبادی » تسافریر«ب گورەی قسی 

ب » دکتۆر محموود عوسمان«بارزانی و باوەڕپکراوەکی کورد مال مستفا 

ییوە (ک ئیسرائیل اسمانیھزی ئب فۆکیکی  دا ١٩٦٨دزییوە ل بھاری 

ردانی ئیسائییان کرد و لوێ فاقی بۆ کورد ھنابوو) ستتازە چک و 

و  سروەزیر، ئیسرائیلست پلباکانیان بینین، ب سرۆکی دەبکار

كدا زۆر ل باری دەرەوە و زۆری دیکش. لکاتانی برگری و کارووەزیرەک

ن، کچی گفتوگۆی بارزانی وبو ییاندانیشتنکان ب سروشتی خۆیان بۆن

چۆن  ئیسرائیلتیشکی خستبووە سر ئوەی، ئاخۆ  دلگڵ مۆسا

پیوەندییکانی خۆی لگیان بھزتردەکا و ئاستی پشتگیری و کۆمکیش تا 

ب. سرکردە کوردەک گشتکیشی بۆ سینا کرد تا ب چاوی خۆی چند دە

ن. ئو میوانداریی و ببیرەبدا بسر ع ئیسرائیلڕاددەی سرکوتنی 
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و ئاستی پشتیوانییک باندۆری خۆی  ئیسرائیلڤانییی لۆبخشندەیی و د

  ٤٢لسر بارزانی دانا.

 ب  ،کشتر دوای گیی ھر» ولیام دۆگالس«نزیکۆکی سی دادگ

بوو، داوای ل  ل مژبوو لگڵ پرسی کورد ھاوسۆز ک بای وت،ھرە

بکوێ. » شفیق قزاز«ب نونری بارزانی  چاویانبکو ۆشکی سپی کرد ک

 ش بکرکی و پسپۆڕی » ھارۆلد ساندەرس«ئکی سی ئای ئکارۆڤش

ی ل »کۆمر ڕۆبرت«ڕۆژھتی ناوەڕاست سپردرا، ئو کسی جگی 

شفیق «کاتکیش  ٤٣شتمانییدا گرتوە.ینو ستافی ئنجومنی ئاسایشی ن

ی بینی، ئو سکای لوە بوو، ک ڕژم ـ»ەرسساند« مارتدای ١٢ل » قزاز

ی جبجنکردووە و کۆمکی ١٩٦٦بنکانی خۆی، ئوانی ڕککوتنی 

ب حکوومتی بغدان. مرۆییش تنیا گیشتۆت ئو ناوچ کوردییانی سر 

ونی ئمریکا ویش ئاماژەی بوە دا، ک لرەدا و ب شوەیکی قانـ»ساندەرس«

ی بۆ کرد، ڕاستوخۆ پیوەندی ب ەدەست دێ و پشنیازی ئوی لکم یتش

یاداشتکی بۆ » ساندەرس«بۆ ڕۆژی پاشتر  ٤٤.گرتخاچی سوورەوە ب

بیانکردبوو، ک لو کاتی  ی تداەیاریدەدەری تایبتی سرۆک نارد و ئو

] عراق پیوەندییکانی لگڵ ئمریکا بیوە، "کشکی کورد [ئوەندە

وە،" ھرچندە "لو ساتدا دەستکانیان بستراون [مگر کۆشکی ندراختوک

کۆمکی کورد بکا و [ئوانیش ئوەندە دوور نین] ک سپی بیوێ] لبنوە 

 ،دەستی ب لسرکردنوەی کورد گرتبوو ایی ئوگا." بم کۆتندەستیان پا

وشک رب ڕەاش دیابوەی "ب گشتی لیان نزیکبکوینوە تا ھۆکاری ب

ک ل ھزری ئمریکا دەرھق ب کورد یزۆر ڕوون بوو ک بادانوە ٤٥بگۆڕێ."

ندە لرچیداببوو، ھتی  پوە دەستی یارمرانیان بۆ ئیسرائیلبنو ئ 

  درژکرابوو.

بۆ کشانوەیان، ئمریکییکان ل ماوەی ھفتکانی جاڕدانی بریتانییکان 

کات  ،بردبوو وو، پییان بوەک ھبھرم یت بۆیان ل دزەکردنی سۆڤترس
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وا لئ ،ناراو بکشرەو کۆیشتنی خۆی  مۆسکۆ بی دەستر ڕسب

ر دەبیسی بۆ مم شتوە، ئراقع مریکانیسانی ٢. لدا، ئ  زانی، ک

وتی لگڵ عراق مۆرکردووە، سۆڤیت تازە ڕککوتنکی سرەکی ن

ووی دۆزینوەی و نوت و ردوو ڕل ھ کنیکیکوتنک پشتگیری تڕک

 وەیان لمریکا ئدەستانی ئکدا کاربکاتوە. لبازاڕکردنیش دەگرتب

ڕژمدا  ڕککوتنک ناسیبووەوە، ک ڕووسیا لم ڕگیوە دەستی بسر

کانی یناڕوا، بم ھشتاش "مترسیکی ڕاستقین" بوو بۆ برژەوەندی

دا پیدابوو، ئویش ئو نیسانکی دیک ل مانگی جۆجمو ٤٦ئمریکا ل عراق.

 ییاندا ھخشن ت للی دەریایی سۆڤیشتیگک یاند، کراق ڕایگی عکات

 ن. لراق بکندەرەکانی عردانی بایارئی ١١ستی لشتی سۆڤیک شدا، س 

رگریکا یڕدارە بڕای وەی کنداو، ئک یشتنرووی ھورمزەوە گرە گ

مش یکمین جار ان ب ئۆپراسیۆنی "نمایشی ئا" ونایان کرد. ئریکیکئم

 ٤٧وە کشتیگلی جنگی ڕووسی بت ناو ئاوی کنداوەوە.ـ١٩٠٣بوو ل دوای 

ایدارانی ئمریکا سبارەت بو ڕووداوە نیگران بوون، لکاتکدا ھندێ ل ڕ

، ک ھشتا سۆڤیت بوواکام لسر ئو ئسی ئای ئی زیاتر سووربوونی 

شدا، ل ھمان کاتی ٤٨داڕژەری سیاستی ڕژم دەستۆیشتوو نیی.بسر بیار

یکی ڕاستوخۆ کاربدەستانی دیکی ئمریکی، ئم ھنگاوەیان ب ھڕەش

بینی: "یكتیی سۆڤیتی ئمۆ ل مای خۆیدا زۆر کشی ھن، لگڵ چین، ن

ژھت و حیزب کۆمۆنیستکانی دەرەوەی ڕۆی اروپئولگڵ دەوتکانی 

کی دژوارە بتیشدا کارتیی سۆڤیکی  زیانڕانگوازی ڕابردوو شش

ھی  ،کنداو دەربکوێ." لگڵ ئوەشدا، ھاتنی کشتیگلی سۆڤیتی بۆ نو

دا ھنا، ک جاڕدانی بریتانییکان بۆ ھردوو الیان، چ یبژر ئو ڕاستی

  ٤٩"دەوتکانی کنداو وەک "ھاوشانی کشانوەک" بینرا.ت و چ سۆڤی یکتیی

یکان زەبرکی کوشندەی سرەواندە یل کۆتاییدا، جاڕدانی کشانوەی بریتان

نگی ساردی ئستراتیژی جخراپمریکا ل ل و وەی کترین کاتدا ھات. ئیدی ل
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دواوە، ئیدارەی جۆنسن ب ب کخس خاک بۆ ئاتدوای ڕرسایشی نھ کم

دی، ک ب وگڕا، ک تیشک بخاتسر پشتگرتنی ئران و عرەبستانی سعو

ناسرا. ئیدارەی جۆنسن لو باوەڕەدابوو، ک ب  جووت کۆگسیاستی 

دوو ھزەی سر ب ڕۆژئاوا ل کنداودا ، دەکرێ ل ڕۆنانی گورەترین ئو 

ووربکونوە. ئم د رمکایتی ھتییکانی لۆجستی و دارایی پۆلیسزەحم

ھمواری کردەوە،  دا ١٩٧٢سرەتای  ل» ڕیچارد نیکسن«سیاستش تا 

 زیاتر پشتی ئرانی گرت ل» نیکسن«ھروەک خۆی مایوە، ئو کاتی 

  ٥٠انی سعوودیدا.ستببرانبر عرە

 

  گڕانوەی حیزبی بعس

 ییسی سیای باریشڕی شش ڕۆژە کاریگرییکی قووی بسر سقامگیر

، سی ئای ئی سبارەت دا ١٩٦٨ی ئایارعراقوە ھبوو. ل درەنگانکی مانگی 

 ی بران بوو. ڕاپۆرتی سی ئای ئمی عارف نیگوەی ڕژردەوامی مانب ب

" شاش"شۆڕش خامۆشک" ڕژمی عارفی ب "ناکارا و  ناونیشانکی گونجاو

و ھزی سربازی انی نکئوەشی سلماند، ک توخم ڕادیکاوناکرد و 

یان لسر ڕی خۆیان الداوە. لکدانوەکان وەھا ھاتبوون، ھموو میانەوک

ی ھز ب شوەیک ھیچ کام ل گرووپکان ھستناکا بایی پویست ی"ھاوسنگ

دەستی ھوەبشی ئکنجام؛ ئبن یاردەراننگاوی ببوو ، تا ھ،  ک

 ابوون،" نموونش وەکتگوخروری پشدۆزی زۆر گرنگی سیاسی و ئابو

 کورد و ن کدا نکاتڵ کورد. لگی ئاشتی لوتننامکککردنی ڕجبج

ڕژمیش نیان دەویست شڕەک ھبگیرستوە، کچی سی ئای ئی 

دەرفتی زۆر بۆ "ب ھ مزەندەکردن" ھی و تبینی ئوەشی  ھستیکرد

کردبوو، تا دێ پیالنگدژی ڕ م زیی لن حیزبی اتر ژالی تیش لتایبب ،دەب

 وە، بکریسمووشی بکان. ھرەبییع ناسیونالیست عسی و گروپب
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دژی ڕژم  ککارەکان و زیادبوونی پیالنگیبنبستگیشتنی لق و ھۆب کب

.م بترسوەی ڕژمان سی ئای کرد ل ٥١وای ل   

وەزارەتی  دا ١٩٦٨نی وزەیراب ھیوای دوورخستنوەی کودەتایک، ل ح

کاروباری دەرەوە داوای ل بلجیکییکان کرد، پیامک بگینت ڕژمی عارف 

ە بوەی ئمریکا حزی بوەی پیوەندیی دیپلۆماسییکانیان دەستپبکنو

) عراق ڕەزامندب لسر قرەبووکردنوەی ئو زیانانی ١ئمش ئگر: (

) ئمریکا بب کۆسپ و ٢وتووە. (کی کسولخانبر باوزخان و کون

کانی خۆی لر سامان و شتسست دەستی بربوە. ( براق بگات٣ع (

یرێ. ن ھبگیگمارۆی عراقی بۆ سر کا و خزمتگوزاری و گشتی ف

بلجیکییکانیش ئامادەبوون ئم خانی ئمریکا بگینن عراق، بم 

 ٥٢پسند نب. الی عراقییکان ھگرتنی گمارۆنی لوا ،کۆمنتی ئوەیان دا

کچی ھیچ تۆمارک لبردەستدا نیی، ئاخۆ عراقییکان چ کاردانوەیکیان 

  لبرانبر ئو پیامدا ھبوو.

 مموزدا،  دەیلتIRG  تیکی سیاسیکردنی داڕشتبۆ تاوتو کی دیکجار

کۆبوونوەک دیسان لالین  ووەوە.دا کۆبئمریکا برانبر ناوچی کنداو

ی یاریدەدەری وەزیر سرپرشتی کرا، ل کۆبوونوەکدا ئندامانی ـ»باتل«

IRG رانبتی نیگی سۆڤی"راسیۆنی "نمایشی ئائۆپ بارەت بوون، ئاخر س

ئوان ھستیانکرد پشدەستی نیازی مۆسکۆی تا میدانی کشتیگلی 

سا ربازی خۆی لرفر اھاتووکانی دسنداودا بک ەول کان بکا. گرووپ

 ،بینییی ترەنجامی گرنگ. مایب ک لژمارەی یشتگIRG  ل ستیکرد، کھ

لوێ بگرتوە و بۆی  برژەوەندی ئمریکادا نیی جگی بریتانییکان

پویست سیاستی ئمریکا نخش بۆ ئوە بکش، ھانی دەوتکانی کنداو 

خۆیاندا ھماھنگ بن. ھرچندە زۆر ل موناقشکان لسر پگ  لنو بدا تا

ھتی ناوەڕاستدا چببوونوە، ک بنککی ل بحرەین (ستاتوت)ی ھزی ڕۆژ

کی تایبوەیش تیش بوو. بIRG  رگریی وەزارەتی بیارە تازەکب ب
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ۆ دیۆگ« ازی لدخۆش بوو، ک فرمانی ب دروستکردنی پگیکی سرب

ھیندی کردبوو، دەکرا پیوەندییکانی ئمریکا  زەریای، دوورگی نو »گارسیا

نوت پ و عمبارکی قب و زلی دابینکردنی  ٨٠٠٠باشتربکا و ڕەوکی 

وەک » دیگۆ گارسیا«بوو، دەکرێ  لو بوایدا IRGەش زیاتر بکا. لودروست

وای کشانوەی انیش دنییکپگیکی پاشخانی لب، خۆ ئگر بحر

یان ھووا ئبن، ئکان ڕازی نریتانییو بڵ ئگۆیشتن لڕ ب .ی

 ،نرھسIRG  تی ناوەڕاست بزی ڕۆژھھ ندکرد، کسوەی پئ

بکرێ و ببت پۆژەی ھبوونی ئمریکییکان ل  ناوەە برفرشوەیکی ساد

   ٥٣ھرمکدا.

 ک دواتر و لیفت١٩ھمموزدای ت »ڕاسپاردەکانی » باتIRG ی بۆ

سیاستی نوی ئمریکای سبارەت ب ڕۆژھتی ناوەڕاست 

 RIG، دا ١٩٦٧ل تمموزی » ھۆلمز«دەستاودەستپکرد. ھروەک ڕاپۆرتکی 

وە نا، ک دەب ئمریکا لسر ڕۆی کارای خۆی ل ھرمکدا پی ل

ای شڕی شش ڕۆژە وابدویی دبردەوامب، ئمش وای ئو ھدم

نو تسیاس ،ک برچۆنتووشیان ھات. ھی یو کاتوەدا نا، لدانیب ک

کا، کچی ب شوەیکی بک لگڵ ھژموونی سۆڤیتدا بئمریکا داخوازە ک

ر سروشتی ئو کبکیدا. ئکتری خۆجی بیاردەرن لس فرەوان

خۆبگرێ بو تکی نرموشل لسیاس ھبوو ئوە، ئمریکا پویستی بوەلبر

ل ھرمکدا ڕووبڕووی سۆڤیتییکان ببتوە، ئمش ل  )١مبستی (

نگییک ھی کاتکدا، ک ھویدەدا قناعت ب مۆسکۆ بکا پویستی ب ھماھ

وەی مدووربۆ ئ زەکردوو زلھر ھسوە. (ترسی لتپاراستنی ٢بخر (

 و لکاتکدا مجز و نیازی ویستییکان، ئمیی پژەوەندپابندی و بر

) دوورکوتنوە ل ٣ی بۆ سربخۆیی بھند ھبگرن. (خۆجی

ک  دەستتکییکی زدە ل سیاستی خۆجی و ئو کشوبشانی

ب دا، کوکاتش لممریکایان داون، ئکانی ئرژەوەندییدوای  دەوروخولی ب
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 انوە و جنگینبگڕێ بۆ ئوەی نتق نداو کشاۆکردنی ئرکۆنت

 بھۆیوە سودا لگڵ ) دۆززینوەی سیاستکی دروست ک٤لنکوتوە. (

نیازی سیاستک ائیلدا بکا. لھمان کاتیشدا، پشرئیس - ەبکشی عر

دانابوو ک بو زووان ھرگیز ھرمک  ئوەندە واقیعی بوو دانی بوە

نانی ھزی ڕۆژھتی نیازی پۆژەی بنیادشۆی پھر ب ناب، سقامگیر

استی کردبوو بۆ ئوەی توانستی ئمریکا بۆ بدەنگوەچوونی ھر ڕناوە

  ٥٤ڕووداوکی ناکاو برجست بکا.

،ک برچۆنھ  ی کو کاتنیا لر تھIRG  ۆژەیشنیازە پدوا پ ل

مریکییبووەوە، ترسی ئ کتداڕشتنی سیاسمی باری  کان لقامگیری ڕژس

ی تمموزدا، حیزبی بعس ب ١٧انی عراق بڕاست وەرگڕا. ئاخر لبرەبی

ا ڕادیکالی نو سوپا، ل کودەتایکی بخونشتند کسیھاوکاری لگڵ ھندێ 

ڕژمی عارفیان ڕووخاند. دوای ئوەی دەستییان بسر حکوومتدا گرت، 

و برەو لندەنیان ڕەوانکرد، ئو کیک و فۆحیزبی بعس عارفیان خست ن

ت جساغی کورسی دەس راق بوو برۆکی عس تاک.وەش ڕ ٥٥بھونوئ 

ژمی نوێ چند بوو ھر ل براییوە کۆشکی سپی پی بوە بردبوو، کوا ڕ

ڕادیکاالن دەب، ب دنیاکردنوەی کاربدەستانی ئمریکا بوەی ڕژمی تازە 

  ٥٦سختتر دەب." پشخۆیل ھی "زۆر 

 کلدا،دەستپ نو مڕژیپای س ل یک ت پد «ھاتبوو؛ کدەسحمئ

وەزیری برگری و » عبدولحمان ئلداود«، سروەزیر» حسن ئلبکر

ئاماژەی  »تریپ«وەزیری ناوەخۆ. ھرچندە » لەزاق ئلنایفعبدو«

و ن اخر ن بعسییکان شا، ئەی نکبوو، بم ئم حات زۆر درژپکردب

ن. ئیدی بشبکیان دابکتیاندەوست دەسم نکانی ڕژعسییناب توخم 

خۆی  می جوو تا دەست بۆرب ن» ئلبکر«وە، ١٩٦٣وەرگرتن ل پند

لسردانی ئوردن » ئلداود«ی تمموزدا، لو کاتی ٣٠بوو ل  بکا. ئوەاوانپ

لیوایکی زرپۆش کرد دەست بسر ھموو نی ب فرما »ئلبکر«بوو، 
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با ،غدادا دابگرێو بکانی نستراتیژیی لنایف«خانی ـ»ئیشی گرت و ڕەوان

گانیکی ھرە بای نوی دوابدوای کودەتای دووەم، ئۆر ٥٧تاراوگی کرد.

 »ئلنایفی«ی شۆڕش) کابینکی یبناوی (ئنجومنی سرکردایت

ی کردە سرۆک و فرماندەی »مد حسن ئلبکرئح«ەوە و ھوەشاند

حیزبی بعس بم ڕەفتارەی و ل کۆتاییدا بۆ  ٥٨گشتیی ھزە چکدارەکان.

بعس دەستی ل جوی دەست بگرتوە دەست، توانی وەم وجاری د

سر و  ی کردەھرشدا ٢٠٠٣جوی دەستیش برندا تا ئمریکا ل مارتی 

  ڕووخاندی.

مموزی  تدەست عس لکی  دا ١٩٦٨وەرگرتنی حیزبی بدوای ماوەیدواب

و پیوەندییکانی وھات، ئاخر ڕژم خرا بۆ ئوە ج شۆقییوە ل وپچ

کاتکدا ھموو کموکورتییکی  بکاتوە، لتوندوتۆڵ  یی سۆڤیتلگڵ یکت

ی  ناوەخۆی لکدەرانوە دەبینی. بۆ نئیسرائیلچاوی ت موون ا ئابدی ٢ل

وەزیرە نوی کاروباری دەرەوەی یراقکخلی« عریم شبدولکع «

ڕایگیاند، ک عراق دەیوێ کار لسر بھزکردنی پیوەندییکانی "لگڵ 

بکا، بتایبتیش لگڵ یکتیی سۆڤیت و کۆماری چینی برەی سۆشیالیستدا 

ش بمندە ئرچواوی بۆ کا میللیدا." ھدەستر تیشکی تانی ئربژمریکا ل

و گورەی سربازی و ئابووریی ڕژمی پشوو ک  فرەوانام ئاست نڕککوتن

لگڵ یکتیی سۆڤیتدا مۆریکردبوو، مایی کتوپی و سرسامی نبوو، 

دنی پیوەندییکانی رچۆنک ب ئو تکان خرایی ڕژم ل پناوی باشترکرھ

   ٥٩زوو ھاوپیمانییک بتپشوە. وەی ھرئ مایی دا، بووەلگڵ سۆڤیت

، زۆر بسر ئوەدا نڕۆیشتبوو، ک تشرینی دووەمی کۆتایی مانگی ەبرەبر

ردوو ڕکابرەکی ھ» ڕیچارد نیکسن«بربژاری کۆماری بۆ سرۆکایتی 

ی ل ھبژاردنی گشتی ئمریکادا ـ»جۆرج والس«و » ھوبرت ھمفری«خۆی 

ڕۆژی  ١٠٠دەربارەی ڕاپۆرتکی نی ئمریکا ل بیروت زخاباو، بزاندبوو

یکمی ڕژمی بعس ل عراق نووسی. ڕاپۆرتک ئوەی ڕوون و ئاشکرا 
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ڤیت و ملیداوە ژمارەیکی کردبو، ک ڕژمی بعس کوتۆت ژر فشاری سۆ

وەش ئزۆر ل زیندانیانی سیاسی، بای چپگر ئازادبکا؛ ھرچندە "ئاماژەی 

کان و کۆمۆنیستکان ھیچ ڕۆکی گورەیان ل نو ڕژم  مارکسییین، کن

پدراب." ب کورتی دیاربوو ڕژم ویستی چکی سۆڤیتی بخوازێ و 

یی کار نگات ئوەی دەست ەڕادد کارئاسانیش بۆ ئو پرس بکا تا ئو

  لگڵ کس ب کۆمۆنیستکانیشوە، بشبکا. 

وە ھوای سردی وە، عراق بوکانوونی یکمی مانگی تائوسا ل سرە

نونتوەیی، ئمش لو کاتی ھزەکانی عراق ک ل ئوردن جگیرببوون 

ژنی تۆپکانیان، ئمش نشینگ ئیسائلییکانی ل دۆی ئوردن دای بر ڕ

 بووە یی، دەرھاوشتکشئیسرائیلسمانی ازی ئا بۆ تۆکردنوی ھسریکش

رەی  یمایگو وێ. براقی لربازانی سوپای عس ک لکوژرانی ژمارەی

، "عراق: فشاری نوەخۆ و INRڕاپۆرتی نووسینگی ھواگری و لکۆینوە 

 -   پیوەندییکی کمی ب کشی عرەبکھرشگڕان بدوای دوەزمدا،" 

ایشی نائاس وە ھبوو، ھموو شتکی ھر پیوەست بوو ب باریئیسرائیل

حیزبی بعس دەستی بسر  ژم خۆیوە. ئاخر لو حوت مانگانیڕ

 تنی لکی دیاری سیاسی و گرووپی ئموو ئاماژەیتدا داگرتبوو، "ھدەس

، دووڕووی و لیکترازاندنییکی ملھوڕ، عراق" ل ڕگی "سرکردایت

ی کالسیکوە برکنارکردبوو. ڕژم تووشی "کۆپییکی ـسرکوتکردن"

ی کھڕەشی دەرە (سایکۆلۆژی) دژ ب گف و نیوانکی دەروجۆشد

و ئمریکا (ھر زووش ئران بۆ سر لیستک  ئیسرائیلببووەوە،" نخوازە 

ک ڕۆژک دوای » ئلبکر«انی سرۆک ئم ڕوانینش ب قسک ٦١زیادکرا).

ەی ل برعراق تکرایوە، ئو گوتی؛ "ل کاتکدا سپشتا ،شڕەک وتارکی دا

ڕووبڕووی دوژمن بووەتوە، کچی  ئیسرائیل - بپشوەی شڕی عرە

و ئمریکا ل پشتوە خنجری  ئیسرائیلتابووری پنجمی بکرگیراوی 

  ٦٢لداین."
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 مکانوونی ١٤لککی ی ییڕای" یاند، گوایم ڕایگیان ئیسرائیلدا، ڕژ

ئمش  ٦٣ن."عراق بگۆڕمی ن "ڕژودا دەگڕدۆزیوەتوە" ک ب دوای ئ

ی زانیاری ئیسرائیللسر بنمای دوو دانپدانان ڕۆنرابوو، گوای ڕاییکی 

الوە دەرانیان ب ی عراق کۆکردووەتوە و کاری تکلسر ھزی سرباز

پدەچ ڕاھنراوەکانی جوو کردوە. لکاتکدا کاربدەستانی ئمریکا دەیانزانی 

وەیان ل عراق ھب" بم گومانیان لوە ھبوو، رااشتکی "دەس ئیسرائیل

جووکانی عراق بۆ ئم کارە جۆشبدەن و بھننڕیز، چونک "ھموو جوویک 

تزمانانی و دەبت مایی بس ی بردەوامدای، کارکی وەھالژر چاودر

و تکدانی تونی سووسکاری." گوتی دوەمی عراقییکان گوای ھمو

ڕژم لسر یک کردەی پیالنگی یکگرن بۆ ئوەی زانیاری  نکانیدوژم

سربازی و ئاسایشی عراق بدەستبھنن، لکاتکدا جوھری لسر باری 

دەکن و پشتگیری  ئیسرائیلگڵ بدوای ڕووخاندنی ڕژمن، ئاشتی ل

انی ھرچندە کاربدەست ٦٤حکومتی ئمریکا بۆ عرەب و کورد دەگڕن.

یزانمریکا ئکی نموونیشتدەرھاو مئ ییان ک قینستی ڕاستبئاخر م ،ی

و ل ڕی بئامانجگرتنی  ئیسرائیلبوو تای نتوەپرستی ل دژی  بۆ ئوە

 ٨٦قوە گبدرێ. ھمووی بسر یکوە، ڕژم جووە خۆجیکانی عرا

 ٩ویاندا  لنکردن کییدادگکسی لوان  ٢١دەمودەستیش کسی گرت و 

کسیان جوو بوون. دوای ئوەی وەزارەتی دەرەوەی ئمریکا ب حاتی 

وە لی ھیندستانزخانوی باڕ کانی زانی، ویستی لک یواشنتن ناوبژی گرتن

  ٦٥ودەبوو.بکا بم بھو

لو نوەشدا حیزبی بعس ل بارزانی توندکرد، پشتگیری جوونوەی 

ەک بشک بوو ل بوو، ئمش و» انیتاب جالل«"پشکوتنخوازان"ی 

بۆ بنکۆکردنی بارزانی، ک ئویش ب توندی  »بب ک و زاڵب پرت«ھمتی 

ر دووڕوو لرانبکیش یبوەی بوو. کاتم کاردانردوو ی ڕژوان ھنڕ لش

 ل ککوردیی وتوو تشرینی دووەمبارکسگیرسا، بارزانی بوە ھ
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 ناڕاستوخۆکی سوپای یتابانی وای پشتگیریگرانی الین دەرکوت،

ی یل دواییشدا ئنجومنی سرکردایت ٦٦عراقی زەبرکی کوشندەیان پکوت.

 رمانی برششۆڕش فزەکانی ھر ھسکردن ل کتمبارزانی دەرکرد. ھ

، ١٩٦٦ی ھرشدا کرا و نموونیک بوو ل کارەساتی کانوونی دووەمیی ٣

ک ستراتیژی ھرشبوو، پدەچوو نخشی یش تبینی ئوەی کرد»کپۆال«

کرا. ،بجبخراپی ج م بکی  ٦٧بڕکردن، زستانش ل فتھ دوای س

لکاتکدا  ٦٧ڕابگرن. پالمارەکاندن سخت و تووشی بسرداھات، ناچاریکر

 عراق فشاری لسر ،شا سبارەت پرسی ڕەوە ئاوییکی شتولعڕەب

   ٦٩ترکرد.دھاوشوەش پشتگیری خۆی بۆ بارزانی زیا دانا،

ی  بو کاتر لراق » جۆنسن«کورتی، ھشت، ڕەوشی عھجکۆشکی سپی ب

یکشوە، حیزبی بعس . لسرکی دپ سختانگگیشتبووە خای تیژی 

نانی ھژمارەیک ل جووەکانی عراقی کۆکردبووە و بھوودە بۆ بدەست

کردنی پدەکرن، ئمش دادگی و عراقی نمایشی بی عرەشقام پشتگیری

ی کرد و ھزەکانی داوای تۆکردنوەی ل ئیسرائیللکاتکدابوو، ک دژایتی 

رد. ھبت، ئمش بۆ عراق دژی لدانی ھزەکانی خۆی ل ئوردن دەک

کیڕۆانتابوو  دروست گ توەی دەوشرەی پب بووەت نلمکانی بیس

. ئیسرائیلدا و گوای ھر ب ڕاستیش دژی ئیسرائیل برانبر رەب لع

 وە ئیدارەی جۆنسن داوای لرئبوە.ئیسرائیللدەنم نکان کرد وەو  ٧٠ییل

پاپستۆی سربازییانی خۆیان لسر  داڕی کورد ن لماوەیشدا ئرانییکا

اق ھنا بکو سازش ر عرن بۆ سعراق توندترکرد، لھمان کاتیشدا فشاریا

ب ئاشکرا پشتگیری  لسر شتولعرەب بکا. لکاتکدا ئیدارەی جۆنسن

کۆمککردنی ئران نبوو بۆ کورد، کچی ل کۆتاییدا ئیدارەی داھاتوو 

ماوەی دوا  نکی زۆر جیاوازی ھبوو. ل کۆتاییدا، کردەوەکانی عراق لڕوانی

ی ـ»نڕچارد نیکس«ریان لسر ۆری زۆا باندھفتکانی ئیدارەی جۆنسند

ی فرەوانجگرەوی بجھشت، بوەی ئم جارەیان ل ڕی ھلومرجی بر
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و جنگی کورددا ل عراق  ئیسرائیل - جنگی سارد، کشی عرەب

  کببتوە.نزی
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  ئنجام

جۆنسن بر ل شڕی شش ڕۆژەدا گیشتبت ھر  یخۆ ئگر ئیدارە

ندییکانی لگڵ عراق، کچی لگڵ ڕوودانی شڕەکدا ە پیوپشکوتنک ل

ڕژمی عارف ب پچاندنی پیوەندیی دیپلۆماتییکان ھمووی لباربرد. ئمش 

تی ئمریکا بۆ چاودریکردنی ئوەی باندۆرکی ھرە مزنی کردە سر توانس

ل خشوەی نکاردان ش بڕەیم الپراق ڕوویدا، ئی ناوەوەی ع

پھات.  دوایی دا ١٩٧١ کان ب کشانوە ل ھرمکدا ب کۆتاییھاتنیتانییبری

مایی لتگیشتنیش، کاربدەستانی ئمریکا نیگرانبوون ل پالنی کشانوەی 

ریتانیا، چونکب  تی بمایرزی ھی ھشوەی ھاوکی ئدەبووە مای

مرھ وە و لتت بشکتیی سۆڤیکدا بقازانجی یی کۆیشتنی ازندەست

اتوانا بوو تر بب. ب چقین ل زۆنگاوی ڤتنامیشدا، سوپای ئمریکا نفرەوان

کردنوەی بۆشایی چۆئیدارەی ل م خۆ نوە، ببکاتریتانیا پی بک

ی ھزەک ھاوکش یاش ئامادەنبوون کارتی پارسنگیسن و ن بریتانجۆن

سران تا بدەست شای ئ بدەنردار ھکش وای  ممئ .زاڵ ب جۆنسن ل

کرد بیارک بدا، ک ھردوو دەوت، ئران و عرەبستانی سعودی ببن دوو 

بۆشاییکی  کۆگی جمک ل ھرمکدا بۆ ڕگرتن لوەی یکتیی سۆڤیت

تنی بیاری شبریتانیا پبکاتوە. ل ھموو حاتکیشدا، ھزی پشت داڕ

ونی سۆڤیتی چ ل عراق و چ ل و، ک ھژمویی بوپویستئمریکی ئو 

کنداودا قوتبدا و بگرتخۆی. لبر پابندیی نودەوتییکانی ئمریکا لو 

وغزە (مت)ی بریتانیابوو ک ب کاتدا، ئم سیاست وەمدەرەوەی ئو ل

  جاڕدانی نخشی کشانوەکی خۆی، دروستیکرد.

بۆسر دەست، داڕسانکی  دا ١٩٦٨ی موزل تمبعس  گڕانوەی حیزبی

رچاو ینوب  دی لنندە ئیدارەی کرچمریکا. ھتی ئدا ١٩٦٣بوو بۆ سیاس 

ھر خرا ئوەی بینی ک  ھاتنی حیزبی بعسی کرد، ل ئیدارەی جۆنسنربخ

ی وو. دواتبوسلبردەم برژەوەندییکانی ل ھرمکدا در ێسانکی نوڕدا
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ی میانەوەی دژەکۆمۆنستی ڕووخاند و ھر شتکیش بعس ڕژم وھمو

و کورد گرتبر، ھروەھا  ئیسرائیلزووش سیاستی سربازییانی ل دژی 

سربازی و ئابووری بدەستبن.  یبرەو یكتی سۆڤیتییش چوو تا پشتگیر

 دەبتب ئیدارەی جۆنسن ھنا، ک حیزبی بعس  بوایانئم جموجۆنش 

باربر سلکاری بۆ سک بۆ پیشبۆ ر شک تم دەشبراق، بروەری ع

  گرەوەی جۆنسن، ئاخۆ چۆن مامی لگدا بکا.ی جـ»ڕیچارد نیکسن«
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   ٦بندی: 

عس:نیکسن و دوومین ڕژمی ب   

  ١٩٧٢تمموزی  -  ١٩٦٩کانوونی دووەم 

  

نی رۆک، بووە سدا ب١٩٦٩ل کانوونی دووەم » ڕیچارد نیکسن«کاتک 

کی ڕادیکاوەیش وەی دا بکانی بگۆڕێ. بۆ ئدەرەکیی یوەندییپ ن

گیشتنیش بم ئامانج، نیکسن ھاوشانکی بۆ ئو مبست دۆزیوە، کابرا 

، مامۆستای دیرۆک و پیوەندیی »ھارڤارد«ی دەرچووی زانکۆ

اری ڕاوژکردیی بوو، ک» ھنری کیسنجر«نواندەوتییکان بوو، ئویش 

کسایتی زۆر » کیسنجر«و » نیکسن«ئاسایشی نتوەیی خۆی. لکاتکدا 

زیان ھبوو، بم ھمان دید و مزندەیان سبارەت ب ڕەفتاری لیکجیاوا

خوازیاربوو » نیکسن«ھبوو. ھمیش  وتکیانوە سیاستی دەرەکیی

کی اردەستوەک د کارنامی سیاستمدارتی کسکی کمۆ و دەق

 و جیاوازییئ ،نکاربھکانی بئامانج یشتن بردەست بۆ گیرەیبس ل 

خۆشی پھنا. نیکسن ڕۆشنبیرکی گۆشگیر بوو، کسک ب دواییدا کۆتایی

دەویست، گومانیشی ل ھموو ئوانی دەوروبری خۆی بوو خکی خۆشن

زۆر لزانان ل نیکسن یدا، ھبوو. وای ئو کموکوڕیی ل کسایتییک

ی) کاروباری نودەوتی دەگیشت. ئو خۆی ب کسکی داکوتبین (واقیع

سارد دادەنا بۆ جنگی دانابوو، بیارەکانیشی لسر بنمای لکدانوەی 

ی برژەوەندیی نیشتمانییکانی ئمریکا ئگر لسر حیسابی دۆست یان ئوە

یش لسرکی دیکوە، »یسنجرک«کا. ەوان بھاوپیمانکانیش ب، برفر

 مان و لئا ر لکیسنج .و جیاوازتر بدەکرا لکی جوو ١٩٢٣نباتما دا ل

از بوو، کسک ، دەماستكی جڤاکخورزلدایکببوو، ئو ڕۆشنبیرکی ئاستب

ر شبنگیبوو لکی  بوتبینو داکندە ئرچمدار بوو. ھرھگشتییدا ب



278 
 

 ب ڕەقی بپیر سیاستی دەرەکییوە دەچوو، ب ک بووو، کسسرسخت بو

کی ماکیاڤیلییانەوکانی پراکتیکی و  دا دەڕۆیشتڕگرتنندھھوەی بب

 ١مۆڕاڵ یان بنی ئتیکیدا زابوو. ماددیان ھمیش بسر ڕامانی ئایدیۆلۆژی،

 یکدی ب شوەیکی کسکی تایبت، ھردووکیان کیفییان ب چارەی

ھنری «متمان ب  ل کۆمنتکدا گوتی: "من» نیکسن«ات. جارکیان ندەھ

ناکم، بم دەکرێ بکاریبھنم." بھمان شوەش کیسنجر، » کیسنجر

، کسک "ترس دەستی 33، ک "زۆر خۆپرست"ی وەھا لقمدابوو»نیسکن«

 ٢ی بدا.دەرەک لوەشاندووە ک ب دروستی ناتوان بیارەکانی سیاستی

 ھرچۆنک ب ئو جیاوازییانیان ڕگرنبوون لبردەم ئوەی، پیوەندی

پرەسندوویان ھب، لو سۆنگیوە ڕنونی ئمریکا بۆ  کارکردنکی

وتن سرەکییکانی سیاستی دەرەوە بکا. ئمشیان زنجیرەیک لسر سرک

ندەدا ھیچ یان ر ڕگکیسنج، ن نیکسن و ن 34لبر ئوە بوو، ک شتاقیان

  شتک بۆ گیشتن ب ئامانجکانیان بت بربست.

 نگی سارددا بوازی جش کی دراماتیکی لوەیتی نیکسن بادانرۆکایس

 ر لش ھموە بینی، ئکان و خۆیستی شرکبوە و کڕووبوونڕووب

وو ی ھردییکانقۆناغی دەستتککردنکان، دیپلۆماسی و خاوبوونوەی گرژ

  زلھزەک ک ب ھوربوونوە (ئاسایکردنوە) ناسرا.

ل ماوەی یکمین گڕی سرۆکایتی نیکسن، ل چوارچوەی ھلومرجی 

ری سیاسی، ھروەک تاوسندنی جنگی سارددا، کۆشکی سپی پشمی دای کا

وەی بتی ناوەڕاست، کرانڕۆژھ واژۆی ئاشتی لتنام، پڤ نگ لر جس

و داڕسانانی ل ھوربونوەی پیوەندییکانی لگڵ سۆڤیتدا ن و ئچی

  یش تبینی کرد: »ستادوی«بدەستھات. ھروەک 

                                                           
33egomaniac  
  شتاقییان: ھیچ کامیان. 34
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نیکسن یکمین شت و ب شوەیکی سرەکی، جیھانی 

وەک کانگیکی بسروبر ل پیوەندیی سیمی 

 زەکاننواندەوتییکان بینی، ک تنیا ل ڕگی ڕەفتاری زلھ

ش ل ل كوەی یب ،وخۆیان دروستدەبی نقاڕ و دەم

ی سرەکی لسر زلھزەکان دەبت مایی ھڕەشیک

برژەوەندییکانی ئوی دیک، بتایبتیش بچاوتبین 

دەستگب .[وتوەک ن] ر مادە خاوەکانسیشتن ب  

لکی پی میل ماوەی یکمین گڕی نیکسن ل سرۆکایتییدا، کۆشکی س 

س، ک ھرمی می سبارەت ب سروسوداکردن لگڵ جیھانی ک

نموونش ئوەی، یکمین کۆبوونوەی گرووپی  ٤کنداویشی دەگرتوە، نواند.

یشی نیشتمانی بۆ ھرمی ڕۆژھتی نزیک تا نونتوەیی ئنجوومنی ئاسا

یکسندا یتی نسرۆکانبسترا، وات یک ساڵ بسر  ١٩٧٠پنجی حوزەیرانی 

خولکی خایاند و ل تاوتوکردنی  ٢٠تپڕیبوو. کۆبوونوەکش ب ئاستم 

رەی  تاکگووتن. بکرنش سربازیانکی سش »فیین«پرسمئ ،ـیش ب

ری "کنلمی دۆزەکانی سچھاوپ" ر بوو بخی" نیکسن و کیسنجمبای

 نیکسن بوو بۆدارەی اری ئیھروەھا ڕەنگدانوەی بی ٥کنداوی فارسی"،

ئوەی زۆر ل بیارەکان سبارەت ب کش ھرمییکان ل نوان ساکانی 

لیککردنوەی کش  ٦ب وەزارەتی دەرەوە "سپردران". ١٩٧١ - ١٩٦٩

مییرھ ل بازەی کو ڕندرا، ئخشبازی نیکسندا نڕ ل مکانی وەک ئ

سن ل گوتارەکیدا، داوای ل ا. نیکی بۆ دجاڕ» گوام«دا و ل ١٩٦٩تمموزی 

ن بکا بۆ ئوەی ب حکوومتی ئمریکا کرد، پشتگیریی ھاوپیمان ھرمیکا

تکی ئم کارەش سلمنری خ ٧برپرسیارتی برگری خۆیان ڕاببن.

 و ڕۆوەی ئکردنی دیاربوو بۆ پسو کران، ئورەبوو بۆ شای ئگ

  ٨تامزرۆ بوو.
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ی ئیسرائیلدا کۆشکی سپی ھۆشدارییکانی ئران و ١٩٧١ - ١٩٧٠ەی ل ماو

 بناوانیسبارەت بوەی گوای عراق بووەت "ئسپی شاراوەی" سۆڤیت و 

بر ئوە بوو، چونک وەزارەتی ئمش ل ٩دانی کنداو، پشتگوخست.وپکتک

 ھر بۆدەرەوە دەیزانی، بگی کم بۆ سلماندنی گوتنک ل ئاراداھن. 

 ٣٥دا حیزبی بعس ب الی کمییوە ١٩٧٠و  ١٩٦٨، ل نوان ساکانی نموون

 ١٠ن، ئمش بووە مایی ھۆشدارییکی توند ل مۆسکۆوە.کۆمۆنیستی کوشت

مان کاتیشدا، سھر لکی ھسراق کی عشک بارەت برۆک نیکسن س

 نگی لھرەگرنامۆ نبوو. ئاخر وەک جگری سرۆک ئایزھاوەر، ڕۆکی 

بۆ  ١٩٥٩ - ١٩٥٨داڕشتنی سیاستی کاردانوەی ئمریکا ل نوان 

ی گابوو. بۆی مایی لتگیشتن بوو، ئزموونک عراقشۆڕشکی 

نیکسن بۆ دۆز و پگی عراق ل نوجنگی باندۆری خۆی لسر لتگیشتنی 

تیی ب یكعراق سارددا ھبووب، بتایبتیش لو کاتی پیوەندییکانی 

ئو  –دا پشوەچوونی باشی بخۆیوە بینیبوو ١٩٧١سۆڤیتوە ل کۆتایی 

نداو کشابووەوە  ماوەی کک ریتانیا لتی و  - تازە بی دۆستاییماننامو پ

رنجی کۆشکی ١٩٧٢نیسانی  ھاوکاری لش سیم جوودا مۆرکردبوو. ئ

؛ ئاخر تازە نیکسن ار بووکشد سپی بۆ خۆی ڕاکشا، بم کاتکش بۆ خۆی

ل چین گڕابووەوە و کیسینجریش سرقای دانانی سکۆیک بوو بۆ 

 ل یی کدیداری لوتک رەکی دیپلۆماسیی لیوەندی سکی پستشکاندنی ب

ھرچندە ئمش واتای ئوەی نگیاند،  ١١ئۆخری مانگی مایۆدا بسترا.ئاخرو

 ب گئیدارەی نیکسن ڕ تکبدا،  سۆڤی براق برەو عی بیو جووتا ئ

دا، نیکسن ئۆپراسیۆنکی ژربژری ١٩٧٢ی ئابی ١ ل چاودری بوا. بۆی

ی پشتگیریی و پمترسی بۆ خۆتھقورتاندن ل عراق پسندکرد، بوە

کۆمکی سربازی و دارایی بدرت کورد. ئم دەستوردان نوەک ھر 

رد بکو بسر ڕەوی مژوی عراقیشدا ڕی کوەوتی شکاریگری بسر ڕ

تختکرد » سدام حوسن«بۆ  ھنا، بوەی ب شوەیکی زدەڕۆییان ڕگی

  ک دەست بۆ خۆی پاوان بکا.
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  کشکی عراق
  

اوەی چند ڕۆژەی دەستبکاربوونی نیکسن وەک سرۆک، عراق ب ل م

دا، ١٩٦٩نایری ی ی٢٦ ان. لگوڕکوە خۆی کردە سربندی ھواک

اری ڕاپۆرتی ئوەی بوکردەوە، ک دادگیکی عراقی بی» نیویۆرک تایمز«

کسیان جوو بوون، ئمش بشک بوو  ١٠کسدا داوە، ک  ١٦مرگی بسر 

نمایش پیالنگییی ل مانگکانی پشوودا لئارادابوو. ب کردەوە کۆشکی لو 

لنگڕێ بیاری ل سدارەدانکان ئوەی ھات بۆسپی شتی کمی لدەستدە

یشتن ئمریکا، جبجبکرێ؛ لوکاتش ک ھوای بیاری دادگک گ

شتاستکردەوە، دواتر وەزارەتی دەرەوە ئوەی پ ١٢تۆمتبارکراوەکان نمابوون.

کاربدەستانی ئمریکا قناعتیان وابوو،  ١١جوو ل سدارەدراون. ٩ک تنیا 

تۆ ل ھزە سربازیی  ئیسرائیلوی ئوە دەدا، بکو بست ھب م عراق

عراقییکان بکاتوە، ک ل ئوردن مۆگیان لدابوو؛ ئیدی ئمش دەبووە 

ب  ١٤یکی ڕۆژھتی ناوەڕاست.مایی پرووشکھاوشتنی جنگکی د

ی جوا یدئیسرائیللبرچاوگرتنی ھستیاری ڕەوشک، ئیدارەی نیکسن ھانی 

بر ل وادەی کوشتنکانیش، ئیدارەی نیکسن  ١٥ی بگرێ و دەستنکاتوە.خۆ

ھویدا فشار بخاتسر عراق بوەی ل ڕی ھاوپیمانکانی، وەک فرەنسا، 

ئوانی پیوەندی باشیان ل عراقدا ھبوو، بکو  ئیسپانیا و ھیندستان،

ل وەمدا بعس  حیزبی لسدارەدانکان ڕابگرێ. بم بۆ بدبختی،

،رنابیسم کارە مکدا، ئرجموو مبن ھیچ ھل" وەی وەھابوو ککاردان 

یو «چونک ئم کاروبارکی نوخۆیی". وەک دوا ڕکاریش، ئمریکا پنای بۆ 

سکرتری گشتی نتوە یکگرتووەکان برد، بکو ھوی خۆی » نتتا

   ١٦وە بکرێ.مابووەیدی نبخاتگڕ، ل ئویش شکستیھنا. ھیچ

کۆشکی سپی ڕاشکاوان کردەوەکی عراقی شرمزارکرد، ئویش ل ڕی 

بوو، ک » ویلیام پی ڕۆگرس«وەزیرە نویکی کاروباری دەرەوە 

کانی بدارەدانسناکرد. لزەونی ویژدانی جیھان"ی وکی قکۆشکی  ١٧"کردەی
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یی" دانا و یگرانایی نسپی کوشتنکانی وەک "پرسک ک ب قووی م

ردەم نی بردە بکپرس نمایی بکگرتووەکان، ڕوە یی »چارلس یۆست«ت

نونری خۆی لودا دا، پرسک بۆ ئنجوومنی ئاسایش برزبکاتوە. 

افی سروەری عراق بۆ ئوەی دادوەری بسر ھاوەتییکانیدا لکاتکدا م

ی گوت، ک لسدارەدان نی گشتنجوومب ئ» یۆست«بکا، ناسراوبوو، کچی 

ڕزگرتن ل و دادگییکان پشلکاریکی زەقن بۆ "پوەرە ستانداردەکانی 

مافکانی مرۆڤ و شکۆی ئادەمیزاد" و دیارە کردەکش بۆ ئوە 

شراوە تا ھر ھچوونکی ھستوسۆز ل کشکی بارگاوی "نخشک

 ١٨ەڕاستدا تاوبدرێ.تی ناوۆژھبگومانی لواری ھچوونی دوژمنکاری ل ڕ

دا ل عراق، کارکی وەھای کرد، ١٩٦٩جوو ل کانوونی دووەم  ٩لسدارەدانی 

  ئیدارەی نیکسن ھوەستیک سبارەت ب عراق بکا.

یی، ک ئمیان یکمین سختانگی سیاستی کاروباری وای ئو ڕاستی

تڕووی ببدەرەوەی ئیدارەی نیکسن بوو ڕووبوە، بم ھ وەندەشتاش ئ

سختگیر (جددی) نبوو، بوا ب کۆشکی سپی بکا عراق یاخود ھرمی 

داو بھند ھبگرێ. ئیدارەی نیکسن ب ڕوونی ئوەی پباشتر بوو، کن

ئوەی عراق بخات سرشانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە  پرسکانی وەک

ب تایبتیش، کۆشکی  ١٩ا.وچکدیاخود ھاوپیمان ھرمییکانی خۆی ل نا

سپی دخۆش بوو بوەی دۆست کۆنکی سرۆک، وات شای ئران 

سروسودا لگڵ کشی عراق بکا. وەک ئاکامکیش، ئران زنجیرەیک 

انی ل دژی عراق گرتبووەبر، ھروەک داواکردن و ڕکاری دوژمنکار

ب درژایی  ختانگردنی سدندانی کورد بۆ ھگیرساندنوەی شڕ، دروستک

م ڕرەوە ئاوییکی شتولعرەب و پاپشتکردنی کودەتایک ل کانوونی دووە

دا بکو ڕژمی بعس بووخن. ھرچندە ھیچ کام لم ڕکاران وای ١٩٧٠

یزبی بعس نکرد البچ، کچی ئران ل سرقاکردنی سیاسییانی ڕژم ل ح
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سرکوتوو بوو، ئو ماوەیی ل یندا کی زو ھزی سربازییان ل ماوەی

  . دا بریتانییکان ل ھرمکدا کشانوە١٩٧١کۆتایی 

  

  سختانگی شتولعرەب
  

سوود ل باری الوازی  دا، شا بدوای ئوەدا گڕا، چۆن١٩٦٩ل میانی سای 

ناوەخۆ و دەرەوەی عراق ببین تا ناچاریان بکا سازش لسر ڕرەوە 

ب بکن. لرەدا بۆ ڕوونکردنوە، باسکردنی ھندێ ولعرەی شتئاوییک

شوەیکی قانونی ڕەوە ئاوییکی  دا ب١٩٣٧پاشخان پویست. ل سای 

راق، ستی عروەری دەوی سبن سای ش خرایکرەوە ئاوییروەریی ڕ

 شترابوو، کدەرھاورانی لرە گرنگی ئندەری ھنیا دوو بو  »خوڕەمشار«ت

»٢٠بوون. »بادانع
ب، شا لدەستدانی ئو خای ب  ھرچۆنک 

 ک لشب بر ھیچ نی دەدا ھوکی خۆی دانا، ھسکی کراسانبوونھ

ئمش ل سرەتای  ڕرەوە ئاوییکی بکوتوە ژر دەست، بۆ

شستکانوە ڕکاری زۆرەملی بکارھنان. ھرچۆنک ب سختانگی 

ادەی سرخاک تیپڕاند؛ شا سختانگکی بۆ یکی س کشەک ل»شتاو«

نیکسن بھن، ک شونک بۆ  ئوە قۆستوە، بکو قناعت ب ئیدارەی

خدارە. ھند بایمریکا چی ئمیانرندی«روەک ستراتیژی ھلڤیش »ئ

ئاماژەی بۆ کردووە، شا سختانگکی وەک "پشدەستییک دەبینی ک لژر 

ب نانوەی تنگژە  ٢١دی ئران بتوان ڕۆی خۆی تدا ببین."دا، ئینیکسن ڕبازی

 ر لسل یتوانایدا ھران لئ وە نیشان بدا، کراقدا، شا ویستی ئڵ عگل

ای عراق بدا، ئم و لکاتکدا ھر لخۆیوە ب سدارەدانی جووەکان سز

بیبوو. اوی تبوو چ دوای سازشک لسر ناوچکدا دەگڕا، ک دەمک

کردەوەکشی دەنگکی باشی ل ھردوو پایتختک، ل واشنتن و تلئبیب 

یداکردن. دایواداری پوە و ھ  
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 د ئازاردای ١شا لو کاتش لمئ ،راق جوکورد دژی ع رمانی با بوو ف

 رکوک و موسک راق لوتی عزراوەکانی کۆمپانیای نالماری دامکرد پ

ی وەزیری داد و متمانپکراوکی »ئسدول علم«قسی ورەی ن. بگبدە

بوو، پالماردانی بۆرییکانی نوت پردە لسر نزیک ل شا ب، شا بوای وا

راق ھڵ باری الوازی ئاسایشی عگم لتی ڕژوە و باری ڕاستگۆیدەدات

ە ای ئوبوو دوکۆمپانیاکانی نوت دەخات ژر پرسیار، ئیدی شا ھیوای وا

 ٥بۆمباردمانک زیانی  ٢٢کۆمپانیاکان بۆ ئامانجکانیان ڕوو ل ئران بکن.

ملیۆن دۆالری ب دامزراوەک گیاند و توانستی ھنجانی نوتی بۆ ماوەی 

بم گڕی دیکی شڕوکوشتارکشی ل  ٢٣٪ دابزاند،٧٠ڕژەی  ڕۆژ بۆ ١٠

ۆتایی نیسان درژەی کشا،  تا کندوە کنوان کورد و سوپای عراق ھگیرسا

   ٢٤کان کشایوە.ئمش ئوکات بوو ک سوپا ل شاخ

ل ماوەی مانگکانی مارت و نیساندا، شا توانی سرنجی عراقییکان لسر 

ل باکوور وەربگێ بیخات سر کشی باشوور ک شڕی کورد 

برایی  رد. لدروستکسختانگکی لسر ڕەوە ئاوییکی شتولعرەب 

ڕۆژەکانی مارتدا، عراق داوای کرد ھر بلمکی ئرانی بت نو ڕەوە 

وییک، دەب ئای عراق برزبکاتوە، چونک شونک دەکوت بن ئا

کاتکیش عراق ھڕەشی بکارھنانی ھزی  ٢٣دەوتی عراق.سردارتی 

شا گرژییکانی  پن،دا بسکرد، تا سروەرتی خۆی بسر ڕەوەک

ی ھوەشاندەوە و ١٩٣٧، بوەی یکالین ڕکوتننامی سای 35کشتترکرد

و سرۆکی » علم«سوپاکشی ل پلی سووری ئامادەباشیدا دانا. کاتکیش 

ب سختانگکیان زانی، زۆر دەھری » ژەنڕاڵ نیعمتول نسیری« ساواک

ەکیدا نووسی: "[ئردەشیر، گۆڤار ل «معل«بوون. ئیدی ھر ئو شوە، 

تنگان و  ئمی خستۆت حاتک» زاھیدی«وەزیری کاروباری دەرەوە] 

راق... من نازانم تا چڵ عگڕ لواری شر لس یاندۆتی گکند دۆخ

                                                           
  کشتترکرد: توندترکرد. 35
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پیوەندییکانمان تکچوون و قبارەی سختانگی ئم دوایی چند توشی 

یاندە شا، لیپرسی، "ئایا ھر بڕاست کی گش کشھدمی کردووین." کاتکی

ببین، ئمش ل بارکدا ک ل  کارلکار ترازاوە تا دەست بۆ بکارھنانی ھز

نوت و ھر تازەش خریک ل  ناوەڕاستی دانووستان داین لگڵ کۆمپانیاکانی

اش یکتگیشتنک بتدی و لگڵ عرەبکانی کنداو نزیک ببینوە؟" ش

ل » علم«بباک بوو، ئینجا » علم« نیگرانییکانی ارەت بسب

شتک وا دەکا خونم بکو... ھرگیز ڕۆژژمرەکی خۆیدا نووسی؛ "

گت ئنان؛ تزانم مک یارەکانت بنگ نج کانیش خۆیان لراقییر ع

مان بدوورگرت، ئوان ھشتا دەتوانن ئابوورییکمان پکبخن بوەی ل

ئم ڕووداوە ئاوتۆکراتیتی شا و شوازە  ٢٦شتولعرەب بکاربنین." گڕنن

  گۆترەکاریکی ل ڕەفتاری سیاستی دەرەوەی ئران دووپاتکردەوە.

دا ١٩٦٦و، چونک شا زیاتر لوەی سای سختانگی شتولعرەب گرنگ بو

ر کی زۆڕرەوە ئاوییکی ب شڕی کوردەوە گردابوو. ئمش جووی

ارکراوبوو. شا دەیزانی عراقییکان مگر الواز بن دەنا ھر دەب ل ھژم

ەشاندنوەی ڕککوتننامکدا کاردانوەیان ھب؛ ھروەھا برانبر ھو

ل  -سربازیان  ٦٠,٠٠٠ -ۆرینی ھزی عراقی ئوەشی دەزانی، ک ز

یان ل ای دیکس لیوباکووری عراق ل دژی کورد ل شڕدای، لکاتکدا 

 وە: واز لم مابوونردەم ڕژبر دوو بژاردە لگیر بووە. ئیدی ھئوردن ج

وردەکانی باکوور بھن یاخود ھزەکی ل ئوردن بکشتوە، ھیچ کامکیش ک

دوای  ٢٧و بژاردان ل ڕووی سیاسیوە ھی ئوە نبوون جبجبکرن.لو دو

زی لی کی بۆ بغدا نارد، ک حپیامی، شا ئوەی عراقی ل قوژبنک پست

"ل برانبر سازشکردن لسر شتاودا پشتی کورد بربدا." کاتکیش ڕژمی 

وشۆڕیان ل عراق پشنیازەکی ڕەتکردەوە، شا ھانی کوردەکانی دا شڕ

ب  ٢٨باکوور دەستپبکنوە و گرژییکانی سر شتولعرەبیشی زیاتر تاودا.

دانی ھکاووداوەردوو ڕگر عس نارد، ککی ڕوونی بۆ حیزبی بیامن، شا پ
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کات بریتانییکان ل کنداو دەکشنوە ئوا ھر ئران دەستۆیشتوو دەب و 

 وێ لڕۆژان بیھ ک لر ڕۆژگوەی خۆ ئئ وا دەبئ ،کورد ئاسوودە ب

ی م سکۆداوای دەکن بیاندات. ل کۆتایشدا عیراق پرسکی بردە بردە

وومنی ئاسایش، ئیدی لوێ ھردووکیان ب وتاری زمانلووسانیان ل ئنج

   ٢٩کشک ل مانگی حوزەیراندا داخرا.کبکدابوون تا 

ی ئران عراقی لسر لکاتکدا ئیدارەی نیکسن دخۆشبوو بوە

پشلکارییکان سزا دەدات، کشی عراق لگڵ ئران "ب تواوی ل الین 

خرنھنرا، ئاخر [لو کاتدا] پیوەنییکانیان لگڵ شا وە بسۆڤیت

ل خۆیان زویربکن. کوات مۆسکۆ ھوستکی  باشترببوو، نیاندەویست شا

و ھیوای زۆری بوە بوو شڕەک  بالینانی ل کشکدا وەرگرت

 بدات ھنگیرس، چونک لوانبوو ببت باندۆرکی نرنی و ھۆشداریش

   ٣٠انییکان بوەی کشانوەکی خۆیان دوابخن."بریت

لبرئوەی سختانگکان لوەدا شکستییان ھنا، ک ل الینی سربازییوە 

دا، شا پنای بۆ ھوکی ١٩٦٩می سازش ب عراق بکن، بۆی ل نیوەی دووە

وروەک ھشیان ھمئ .نووخعس بمی بکو ڕژر برد بژربی ژک

دەستیکی برفرەوانی ب کوردیشوە ل دەوری خۆی لسر سنوور شتر، پ

تی حوزەیراندا، بارزانی داوای ل نونری خۆی ل خکردەوە. ل ناوەڕاس

ردانی وەزارەی دەرەوە بکا و داوای پشتگیری کرد س» شفیق قزاز«واشنتن 

ئمریکا  ستانی، کاربل ئمریکا بکا. ھروەک نونرایتیکردنی جاری پشوو

کی بارزانی بگیوە قایلبوون نامم بیان ڕەتکردەوە، بزەوە داواکڕب ننی

ھروەھا کاربدەستان ھاوسۆزی ». ڕۆگرس«دەستی وەزیری دەرەوە 

نگژەی کورد دەربی، گوتیان کوا ئاوگۆڕەک بکک بووە و خۆیان بۆ ت

"خۆشحاڵ دەب دیسان  دەرەوەوباری ئاماژەشیان بوەدا، ک وەزارەتی کار

 چاوی ب کدا بر کاتھزاز«لوە."» قتووان  ٣١بکنک لمین کارلکی

کاربدەستانی ئمریکا و کورد لژر سایی ئیدارەی نیکسندا، 
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روپیوەندی بپ بارەت بس وە کچاو ئیدارەی جۆنسنک بوو لشوەچوون

  کوردەوە ھستیار بوو.

گوتوویتی گوای دوو ئفسری سربازی » ریبد غئدمۆن«ھرچندە 

دا پیوەندییان ب کوردەوە کردووە و یارمتی ١٩٦٩ئمریکی ل ئابی 

، کوا کورد ب ئاماژەی بوەدا» غریب«سربازییان خستوونتبردەست. 

نھن شتکیان لگڵ ئمریکا ڕکخستبوو، ک ب ھۆیوە سی ئای ئی پشتی 

ی ڕژمی بعس لناوبرن، پیوەندییکانیان لگڵ و مرجگرێ بکوردان ب

 ٣٢کۆمککی سۆڤیتیش ڕەتبکنوە.حیزبی شیوعی عراق ببن و ھموو 

، ک قسکی ب ھیچ گوتوویتی ئوەی» غریب«کشش لگڵ ئوەی 

تۆمارکی سلمنراو گردراو نیی. ئیدی لو خادا ، کۆشکی سپی 

وەیکی" بۆ"چوارچ تی بۆ وەزارەتی کاروباری دەرەوە سیاسمایرتی ھ

ی پشتگیری ئمریکا بووە بۆ کورد. داڕشتبوو، ک بردەوام و بڕکوپکی دژ

 ردەست نییکی تۆمارکراویش بکی الوەکی یان ت -ھیچ شتت کردەینان

نیشان ب بۆ ئوەی وەت یکگرتووەکانی ئمریکا  -ئیدارەی نیکسنیش 

ھستوی بۆی،  کشووی سی ئای ئکی پدەستوە. کاربتالی کورد باداب

ب  -سیۆنی ناوچ حاشالکراوەکان" بوو ئو کسی برپرسی "ئۆپرا

دا نکووی ل ھر ١٩٦٩و ل  -شوەکی جوھری عراق و سووریا 

 ر لڵ کورد بگمریکا لکی ئبوونم  ٣٣دا کرد.١٩٧٢دەستھر ئبر لھ

  خۆپارزی ھدەگرێ.» ند غریبدمۆئ«ی گوتکیان، ھۆ

 رەکی سکی سرشھ ئابدا ل راقیش لوە، عکانی باشوور خاوبوونگرژیی

ل ئنجامیشدا  ٣٤ەوە.سرەیی ل باکوور کردە سر کورد، شڕی کورد نوبوو

نی سربازی ئرا ٣٠عراق بدوای ئوەدا گڕا ئران توەبگلن، چونک گوتی "

چواردەی دیکش ل الین سوپای عراقییوە گیراون، ئمش ل  راون وکوژ

کدا بووە کر  کاتسک لنشو وێ لیانداوە لوکان ھرانییبازە ئس

کوردەکان کۆنترۆکراوە بگڕنوە ئران.  سنوور، ک ل الین یاخیبووە
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وەدا، کوە ئاماژەی ببری ئکرد، لرانیش حاشایی لسا ئکی "کن

ەستنیشانکراو" ل خکی ئران "بونت ئامانجی بردەوامی بۆمباراران و د

ەکانی عراقی، لوکاتی ل دژی ھزەکانی بارزانی شڕدەکن، ناپامی ھز

کیش ب ب پرس و زانیاری حکومتی ئرانی چووبن نو لوانی چند کس

تا ئو کاتی  مبوون،ردەواشڕەکان تا مانگی ئۆکتۆبر ب ٣٥شڕەکوە."

یان وەستاند.ھڕەکر ھاتنی زستان شبراقی ل٣٦زکانی ع  

لو نوەشدا کاربدەستانی ئمریکا ئوەیان برگوکوت، ک پیالنکی ئرانی 

ئۆکتۆبردا بۆ ڕووخاندنی ڕژمی بعس لئارادا ھبووە. ل ل ناوەڕاستی 

اق ل وەزارەتی ی عری دۆسیئفسر» تالکۆت سیلی«ی ئۆکتۆبردا، ١٥

» دیلوتفی عوبی«کاروباری دەرەوەدا، چاوی ب بزنسمانکی عراقی بناوی 

» لوتفی«کوت، ک ل گشتک بۆ ھرمک دەگڕایوە. بگورەی قسکانی 

بووە بکان ھرانییکورد و ئ ،کانی تاراوگوان عیراقیین ک لیمانییھاوپ ،

انابوو. ئو گوتی گوای شا "پشتگیری تواوی ڕژم داندنی و پیالنیان بۆ ڕووخ

لیی ئوەشی ھبوو، ک "ئرانییکان ئرانی" دابووە پیالنگان، ھرچندە گ

راسیۆنڵ ئۆپگودایان لس ژارانک زۆر ھکرد." کات یدی«کپرسی » عوب

وە ب ب جختکردن» سیلی«ئاخۆ ئمریکا دەیوێ پشتگیری پیالنک بکا، 

ی کانوونی یکمیشدا، عراقییکی دیکی تاراوگ ٨ل  ٣٧وەمدایوە. نرنی

باسوخواسی پیالنکی لگڵ کاربدەستانی ئمریکی ل » سعد جابر«

ناییروت ھی بزخانوعد جابر«گۆڕێ. باس « وەی کرد، کشبینی ئپ

 تک لحکووم "گرووپکی" خۆی دەکرێ ل ماوەی شش ھفتی داھاتوودا

باکوور دابمزرن و یاخیبوونکیش ل باشوور ھبگیرسن. ئینجا داوای 

اوودەرمان، خۆراک و پۆشاکی ل ئمریکا کرد. کاربدەستانی یارمتی د

گوت، ئمریکا ناتوان ئم پابندییان لسر خۆی بکات باوزخانکش پیان

و پیالنگی ئکت نییزیشی لبماڵ و ح یی.کیش وەزارەتی  ٣٨بکات

کاروباری دەرەوە ب دانیشتنکی زانی، پندانی یارمتی ب ڕاست زانی، بم 
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 یروت کرد، بب ی خۆی لکزخانوبا عد جابر«داوای لس «ڕابگ نن، کی

ئمریکا "دەکرێ ئامادەی دەستپکردنوەی پیوەندییکی دیپلۆماتییانی 

دو ب ب نیاییششایستوە ل تیوەەی ڕەوایچوارچ ل وەدایڵ ئگ

مش ئگر حکوومتک سنووردار و سیاستی ھمالیندا ھاوکارب، ئ

ەی ئوە بوو، میانوەی و دۆستایتی خۆی سلماند." ئم وەمش ئاماژ

لکاتکدا ئمریکا نیدەویست دەست لگڵ پیالنگرییک ل دژی ڕژم تکبکا، 

ر ڕم خۆ ئبگ وا باری پشتگیری وت، ئر دەسسکی دۆست ھاتمژ

  ٣٩.یارمتیکی خۆی بھندھدەگرێ

  

  ڕککوتنی ئازار
  

لعرەب، ئران ل بھۆی ئو ھوست توند و پکشییی سبارەت ب شتو

 روەھا پشتی کوردانیشی لردەوام بوو، ھراق بدژی ع ی لپیالنگ

ۆیوە عیراق لکۆی گشتی بودجی خۆی بۆ سای  ب ھک -رت شڕەکیان گ

ئیدی حیزبی بعس ل  -٪ی لشڕەکدا ڕۆیشت ٣٠دا نزیکی ١٩٦٩

ان پویست دا بو ئنجام گیشت، ک بۆ مانوەی خۆی١٩٦٩ئاخروئۆخری 

 نڵ بارزانیش بگگو ل نبن دەستی شا دەربکارتی کوردی" ل"

ئحمد «ەتای کانوونی یکمدا، سرۆک رو ل سئوە بو ٤٠ڕککوتنک.

ک کورد و وەزیرکی پشوو بوو، ڕەوانی » عارف فوئاد«، »حسن ئلبکر

ردەست. بارزانیش تا ئۆتۆنۆمییکی ھرمیی (خۆجی) بخاتب دالی بارزانی کر

ل وەمدا "لسر ئوە مکوڕبوو، ک دەب ڕککوتننامکی لگڵ حکوومت 

 ٤١ووەکان تۆماربکرێ و تا ل جبجکردنکی دنیابن."یکگرتتوە ل ن

 ی ڕەتکردەوە، بارزانی لو شتت ئکیش حکووممدا ٢١کاتکی کانوونی ی

کرد جگرەکی » ئلبکر«ل سرۆک دانووستاندەکانی پچاند. ئمش وای 

 زانیدای بنرت باکوور تا ڕاستوخۆ قس لگڵ بار»سدام حوسن«خۆی 
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یش ئو کس بوو ڕۆکی دووانیی دەبینی، ھم جگری »سدام«بکا. 

دایتی شۆڕشی عراق بوو، ھم یاریدەدەری سرۆکی ئنجومنی سرکر

بھزترین کسایتی ڕژم بوو. سکرتری گشتی حیزبی بعسیش بوو، ئو 

وردەکاری » دکتۆر محمود عوسمان«و » سدام«ئیدی پاش مانگک 

ککیانوتننامڕک .٤٢داڕشت   

دوای ئوەی شا بو گفتوگۆیانی زانی، تووڕە بوو و ئاگری گرت، زیاتر 

پرەی ب ھوی پیالنگی ل دژی ڕژمی عراق دا. ب گورەی قسی 

کی بدا دیپلۆماتو کاتی شا بۆ کودەتاکردن لجئامانجی دەستب" ،ریتانی ب

گغدا لی بکوتنککوە بوو، ڕموو ی کرد ڵ کوردئدوای ھ ".نبوەست

ەوی ئاوی شکردنی ڕلالکانی شا بۆ کۆنترۆقوڵ و تک ھرەب شتتولع

سردەگرێ. ھرچۆنک ب، ئوەی ل ئرانیکان شاراوە بوو، ئوە بوو 

اسایشی عراقی دزەیان کردبووە نو پیالنک و "دەقی تواوی تۆمارکراوی ئ

بو نخشیی  ٤٣نیان بدەستکوت."وتنکااوپکزۆر ل کۆبوونوەکان و چ

ی مانگی کانوونی دووەم دیارکرابوو، پیالنگەکان کوتن ٢٢ - ٢١بۆ شوی 

پیالن سرنکوتووەک داوی عراقییکان. ئینجا بۆ ڕۆژی پاشتر، ڕژم ھوای 

رد و تۆمارە نھنییکانیشی بوکردەوە، ئمش وای لیک ل دیپلۆماتکان ک

بۆ سپدەی  ٤٤لختدا گرت." 36وە بکا، ک حیزبی بعس "ئرانییکانیینی ئتب

 راق دەرکران لع ل ران و چوار دیپلۆماتی دیکزی ئوی ٢٣دواتر با

بم  ٤٥کس ل پیالنگان لسدارەدران. ٣٣می کانوونی دووەمشدا بالی ک

اق بفیۆ می عرنی ڕژکارە، سانی دوورودرژی ھوی ئران بۆ ڕووخاند

یزبی بعسی زیاتر ھاندا بۆ ئوەی تکانی چوو. ئم پیالنگییی ئران ح

 وە بوو لی کورد بدا. ئشرکردنی کی کانوونی ٢٤زیاتر بۆ چارەس

زازی دووەمیدا، ڕژی بکانی جاڕنامنموو الیھ یاند، ک١٩٦٦م ڕایگ 

                                                           
 شروایان تا چۆکان نووسر دەق ئمی الی خوارەوە نووسیوە "ئرانییکانی بشوەیک گرتن ک 36

.کوردیتر بوو. وەرگ رووم پی سکھاتبووە خوار. منیش ئیدیۆم  
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تی نردەی کوردیشی انگھشاند؛ بجبجدەکا؛ لخۆشبوونکی گشتیشی ڕاگی

  ٤٦بۆ بغدا کرد.

 - وان بیاریاندابوو ڕگ ل ڕککوتنی کورد اییکانیش لبئیسرائیلئرانی و 

ستانی ساواک پیوەندییان ب عراق بگرن. ل سرەتای مانگی مارتدا، کاربدە

ن بارزانییوە کرد و داوایان لکرد بۆ دەمتق و تاوتوکردنی باسکا

ەوانی تاران بکا. ئوە بوو ل چواری مارتدا کوڕی مال مستفا ەیک ڕنرد

یشت تاران چاوی ب نونرەکانی ئرانی و گ» ئیدریس بارزانی«

ییکان فشاری ئیسرائیلئای ئی ب، "ییکان کوت. ب گورەی سی ئیسرائیل

بکرباکووری عیراق دەستپ ڕوکوشتار لش وە بوو کوە" زۆریان ئو ت

بی سووک، تکی دژەئاسمانی، تۆپخانکورد دا، چ وەشیان بلی نی ئومب

زرپۆش، تومبلی نفرھگری گولنب و تنانت تانکیشیان پدان، بم 

وەی ئوان بتوانن "بالی کمییوە دوو تانکی عراقی تنیا بمرجک، ب

 ئیدریس«شدا ئازاریی ٦بگرن." ل « ڕ«چاوی برۆک» ریاڵ ناسژەنی س

ساواک کوت، بۆ ئوەی باسوخواسی نیگرانی ئرانییکان ل دانووستانی 

بارزانی لگڵ ڕژمی عراق بکن و نخش بۆ کۆمک و یارمتی زیاتر 

ییکان ئیسرائیلگوتی؛ "ئران ب تواوی لپشت ئو داوایی » ریناس«دابنن. 

یوە ارزانیش دەبوای "ب وریاییە" و برستوتا شڕ ل باکووری عراق ھبگی

پشنیازەکانی ئسائیلیکان تۆماربکا." لوەش زیاتر ئو گوتی، ک ئران و 

 ٣مانگان زیاتر ل  دەیانوێ کۆمکی دارایی بۆ کورد زیاتربکن، ئیسرائیل

 وەیکنزیکبونیی لوم دوو ھوە، ئکریسمووی بملیۆن دۆالر. ھ

لمری ئسوە بون ران وئ دەستدانی "کارتی کوردی"  ئیسرائیلو، ک ل ب

ترسان و دەیانویست ھر بنک بدەن بکو ڕککوتن لگڵ بغدا 

ۆی سبارەت بو گفتوگۆیان بۆ سرنگرێ. کاتکیش سی ئای ئی ڕاپۆرتی خ

ۆ کۆشکی سپی برزکردەوە، ئوە بۆ یکمین جار بوو، ک کشی کورد ب

  ٤٧کسن برزبکرتوە.رەی نیئیدا
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بۆ تاران، سدامیش برەو باکوور، بۆ کوردستان » ئیدریس«ھر ب گیشتنی 

ی وتی گیاند. بگورە ڕککوتننامکی لگڵ بارزانی بئنجام کوتڕێ و

 ,کاغزی سپی لبردەم بارزانی دانا و پیگوت» سدام«ب، » ماک دۆول«

ند خاکی لسر الپڕەک انیش چ. بارزبنووسداواکانی خۆی تدا 

دەقنووسکردن و ئینجا ڕادەستی سدامی کردەوە، ئویش ھر لجوە 

سراوە)، ڕژم ل ڕککوتننامکدا (ک بڕکوتننامی ئازار نا ٤٨پیقایلبوو.

قایلبوو دان ب کاراکتری دوونتوەیی عراقدا بن؛ ب فرمییبوونی زمانی 

ری و پرەپدانی ویکانی سلماند؛ بووژاندنوی ئابوکلتوورماف  کوردی و

ناوچ ورانکانی کوردستان؛ لوەش زۆر گرنگتر، ڕژم ڕگی ب دامزراندنی 

دوای واژۆکردنی  ٤٩ن دا.حکوومتکی خۆیی ل ھرمی کوردستا

 غدا و لوە بڕایدام گس ،کوتننامککڕادیۆدا ڕای ی ئازاردا١١ڕ یاندلگ ،

یشتۆت چارەسرییکی "دوایین و سرلبری" کشی کورد ل عراق. گ کوا

ڕککوتنک ل باری نوەدەتییدا دەستخۆشی لکرا و ب ھنگاوکی سرەکی 

نیشتمانییانی عرەب و خکی کورد ل عراق دانرا، بم  و ئاشتبوونوەیکی

بارەت بزن سکی منیاییدا نادوبلعس وو، تۆوە ھی حیزبی بب

  ٥٠بنکانی خۆی بباتسر.

ھر ل برایشوە ئوە ڕوون بوو، ک ئیدارەی نیکسن گشبین نبوو لوەی  

دۆگالس «ی ئازاردا ١٢بوو ل  ئاشتییک دەرفتی سرکوتنی لپشب. ئوە

ا تن لدباوزە نوکی ئمریکا ل تاران، بروسکیکی بۆ واشن» ماک ئارسر

ڕوو، ئاماژەی بۆئبخات کوتننامککنگاندنی خۆی بۆ ڕسوەی ھ

دەکا ترسکی زۆری ل دەستۆیشتنی سۆڤیت بوەکردبوو، ک شا ھست

ی ئۆتۆنۆمی پارزگ کوردییکانی لسر عراقدا ھب و ئمش ل داڕشت

کیش وەزارەتی کاروباری دەرەوە لڕا. کاتڕاستوەرگ راقدا بازاردای ئ١٤ ع 

 دەچکدا پکاتوەی کرد، لبینی ئوە، تزی دایوی باکمی بروسکوە

مک "زیاتر پابندی تدابن لوەی پرەسندنی ھنابت پشوە،" ڕککوتننا
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دەکانیشی وەمنداونتوە، پرسیاری وەک ئوەی ئاخر ئو پرسیارە کوشن

بوای نبوو ک  ەزارەتای. وئۆتۆنۆمییی دراوەت کورد ل چ پلیکد

ش ڕککوتننامک "بۆ کاتی درژخاینی جوھری" خۆی بگرێ و بگومانی

بوو لوەی ڕژمی بعس ئوەندە ئاسایشی پتوب و بایی ئوەندە ئازادی بدا 

ف و لی گمای تبب کی دیکنشو نداو، یاخود لو کن وەی دەست بخات

مک ھڕەشی کوردی وتننا، ڕککھڕەش. پاش ھموو شتکیش

 نکی زۆر ناخایبوو، کاتوەی ھش واتای ئمبردووە، ئناونل تا "شکست

  ٥١ڕاستقینکی خۆی" دەربکوێ.

کسندا، عراق چقی ژمارەیک ل ماوەی سای یکمی سرۆکایتی نی

وە سختانگ بوو، ل ھشتاش ب پودانگی سیاستی دەرەوەی ئمریکا نببو

استقین. کاتکیش یادەوەری کوشتارگی عراق بۆ جووەکان ھی مکی ڕبیچ

ئران نببوە ئاستکی بای بایخپدان. ئمش واتای کابوویوە،  ١٩٦٩سای 

زارەتی کاروباری دەرەوە باری تکچوو و گرژی ئوەی ندەگیاند، ک وە

خی ب ر بایی کمتعراقی پشتگوێ خستب، بکو کۆشکی سپ -نوان ئران 

 ب -کشکانی جیھانی س دا. ب جاڕدانی ڕبازی نیکسنیش ل مانگی تمموز 

جۆرک داڕژرابووک بارگرانی برگریکردن ل ھاوپایمانکانی جنگی سارد 

و سرکوتنی ئران بوەی توانیبووی بردەوام  -ی خۆی دابما لسر شان

رەی نیکسن ھاتبوو بوەی ی ئیداناعتل حاتی سختانگدا بیھتوە، ق

م داتک زۆر دەست وەرنرجمی خۆی بکا، بمڕێ شا گبگل ستب

 گرنگکانی سیاستک (وەک کۆتاییھاتن و خاوبوونوەی شڕی ڤتنام). لوە

زیاتر و لبرئوەی ئیدارەی نیکسن عراقی لبن ھومرجی سرنجاکش، چ 

شنگی سارد و چ کج رەلکی  ئیسرائیل -ب ی عخھیچ بای دەبینی، بۆین

  دیاری لسر ئاستی بای حکوومتی ئمریکاوە وەرنگرت.
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کوتنککوەی لوغزەکانی ڕکردن  
  

نوان ڕاگیاندنی ڕککوتننامی ئازاری  ب دەستواژەی جنگی سارد، ماوەی

 تکچونسرل دا، بۆ ئمریکییکان بشی خۆی مایی١٩٧٢و بھاری  ١٩٧٠

بوو. ل سرکوە، ڕکوتننامی کورد دەستی ڕژمی بعسی کردەوە بوەی 

ەی تیرۆرستییان ب ڕووی کۆمۆنیستکاندا بدا، ئم ل کاتکدا شپۆلک کرد

ل کنداو کشانوە، عراق کلکی  ١٩٧١ب درەنگانکی بریتانییکان 

وی ڕاوەدوونانی ش شا، بمپیوەندییکانی خۆی لگڵ مۆسکۆدا گردایوە

  ل دژی کۆمۆنیستکان ڕاگرت و ھویدا بارزانیش لناوبرێ.

فشاریان  ئیسرائیلل ماوەی ئو یک دوو سادا، ھردووالیان چ ئران و چ 

ارەی نیکسن بکو ب ھوستکی خۆی لمڕ کورداندا خست سر ئید

دا کشاونتوە رمکن ل ھبچتوە، چونک لو کاتی ک بریتانییکا

ە مترسی سۆڤیت زۆر زیادیکردووە، بم کۆشکی سپی ھشتا لو بارەیو

 وە. لیل مایم ر بی »ھوەیدا«ی ئازاریدا، ١٢ھران قسروەزیری ئی س

گر«ڵ لکی » ماک ئارسییپیالنگ ک بووە لشب کوتنککڕ کرد، گوای

راقی واکردب ئینجا بیاننرت بازی عسر ٢٠,٠٠٠سۆڤیتی، بوەی دەستی 

بکاریان بن، ھروەھا گوای ئم ڕککوتن  ئیسرائیلکنداو یاخود ل دژی 

ران ل ھرمکدا توانای سرچاوەی دەرامدەکانی عراق بۆ کاری تکدە

 کی زۆر لڕاددەی عس "بمی بڕژ وەشیان نیشاندا، کزیادیکردووە و ئ

ۆڤیتییکان، چونک ل ڕووی سربازیی و وونی سی ھژمخزمت

 سۆڤیت بستووە." ئو یارمتییکانی دیک بۆ مانوەی خۆی پشتی ب

 کوتنککڕ وەشی کرد، کوە داوای ئداگیرییپکدەربر  وویسل

سۆڤیت دەکاتوە بۆ ئوەی کوردستانی عراق بکات دەوتکی ئۆتۆنۆم، ئیدی 

وسا بوەدادوای  ئوە.  ئتکبگرتدا یتیی سۆڤیكڵ یگکو لڕێ بدەگ

ھۆشداری دای کاربدەست » ھوەیدا«م جۆرە خۆ ئگر ئوەش ڕووبدا، ب
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ئرانی دەبێ  -بربستکانی تورکی سۆڤیتییکان  37ئمریکاییک، ئوا بازی

وتی، گ» یداھوە«و ڕاستوخۆ پ دەنت ڕۆژھتی ناوەڕاست. ل کۆتاییدا 

وا ئو نیگران لوەی سۆڤیتییکان "لسر ژی بھزی ھستی ک

د بژەنن بۆ ئوەی کوردی تورکیا و ئرانیش بوروژنن ، نتوایتی گلی کور

ەست پبکن چاویان لسر ئوە ب ڕووبرەک ئینجا چاالکی ژربژر د

زرخۆ دابمربکی کوردی ستن و دەورفرەوان بکر ئنن." لبب ،م ھۆیان

ئو داوای ل ئمریکا کرد پشتگیری زیاتری ھزی سبازی ئرانی بکا بۆ 

وەی ئر لب بویستیان" ھوەی پچدانرپزی بوە ھمییالی کوەی "ب

ماک «دا ل کنداو بکشنوە. ١٩٧١بریتانی ل کانوونی یکمی ھزەکانی 

رانی پسندکرد تا پای ئدنی سویش کارکردن ل سر بھزکر»ئارسر

انی ئرانکی لکاتی کشانوە نزیککی بریتانییکان ئامادەب و ب گرنگیشی ز

ی و بھز و سقامگیر ھب بتوان ڕۆکی سرەکی ل دابینکردنی ئاشت

ئوەی ب ڕوونی نیشاندا، » ھوەیدا«سقامگیری کنداودا ببین. ئو نمایشی 

 ران خۆی بئ گرەوککی جنیازیشن ەیو ب کان دەزانریتانیسروشتی ب

دەستانی ئڵ کاربگی خۆیان لم ڕوانینیاندنی ئدوای ڕاگمریکا دواب

اواک ڕک لگڵ سیاستی ڕبازی نیکسن ب ھزەوە نیشان بدەن. ل کاتکدا د

 "جووت کۆگی جمک" بۆ ھرمک دەھاتوە، دیاربوو ئران مترسییکانی

ش. تیسۆڤیپنداودا بباتک کانی خۆی لرژەوەندیینیشاندەدا تا ب بق ٥٢ب  

ھر ئرانییکانیش ب تنیا نبوون بۆ ئوەی قناعت ب ئیدارەی نیکسن 

ی ١٠ئازار بشک بووە ل پیالنگی سۆڤیتی. ل  بھنن، بوەی ڕککوتنی

روباری ەتی کاوەزار ، بڕوەبری گشتی ل»گیدۆن ڕافائیل«نیساندا، 

ی وەزیری کاروباری دەرەوەی ئمریکای »ڕۆگر«، ب ئیسرائیلدەرەوەی 

گوت، ک عراقییکان "زۆر دوودن" لوەی لگڵ کورددا ب دوای ئاشتییدا 

سۆڤیتییکان پیانداگرت "ئوان ئاشتییکیان لسر بگڕن، بم 

                                                           
  زدان، مبست ئو ھنگاوە گورە و درژەی کبسر شت باز دەدا. وەرگباز: با 37
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ب گورەی یست." ت دەوسنوورەکانی نزیک ب کۆمارەکانی یكتیی سۆڤی

ب، مۆسکۆ بنی زۆرتری لبارەی پشتگیری چک و تفاق » ڕافائیل«قسی 

راق دابوو، بنی ھاوکاری ل بواری نوت و "پاپشتی بۆ ئوەی عراق بع

گورەتر ل کاروباری کنداوی فارسییدا بگێ،" ئمش ھمووی ل ڕۆکی 

ییکان ئیسرائیلب ڕوونی، ئرانی و  ٥٣ا بوو.برانبر ئاشتیکردن لگڵ کوردد

ڕککوتنکیان ب پیالنکی سۆڤیتی لقمدا تا قناعت ب ئیدارەی نیکسن 

  یکان بھنن.سبارەت ب بایخی کنداو بر ل کشانوەی بریتانی

 ٥٤وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئمریکاش ئم شرۆڤانی پسند نکرد.

ڕافائیل بۆ باوزخانی ئمریکا ل  - گرژی ڕۆت وتووکاتکیش وەزارە

ییکان ئیسرائیلتلئبیب وەسفکرد، تبینی ئوەی کرد، "ئم تدەگین لوەی 

ب ،یپرسی کورددا ھ رچاوەی باشیان لوای سزۆر » رافائیل«م ب

.کوتنککڕ ... ت لی سۆڤینووکی ھڕۆ بارەت ببوو س انبھل٥٥پ  ب

وە، وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئمریکا ل دزەکردنی سۆڤیت بۆ نیاید

کورد  -ھرمک نیگرانبوو، بم لو بوایشدا نبوو، ڕککوتنکی عراق 

یتی ھرە پشکوتووی ئوان، "ئم کۆکین لسر بشک ب ل ستراتیژ

اوە، بم دیان دکور - ئوەی ک سۆڤیتییکان ھانی ئاشتبوونوەی عراق

 ئوەندەش ڕوون نیی ئاخۆ ب کردەوە چ باندۆرکیان لسر ئو ڕککوتنی

ئاشتییوە ھبووب." ئوە تبینیکرابوو، سبارەت ب پگی سۆڤیت لسر 

درژدادڕی کراوە، بشی زۆری ئم قسانش "چونت بن باری  کورد

ناوچ ل کانی دیکتدا".ئیعتباراتی سیاسوەزار ک ەتی کاروباری دەرەوە ب

پیوەندیی  دەرھاوشتیکوە نووسی، "پناچی سۆڤیتییکان بیانوێ ئو

ترسییم نران بخڵ تورکیا و ئگیان لسروشتکردیان زییوە" خۆپار

ئمش بوەی دەستیان ل دروستکردنی "ڕاڕەوکی کوردی" لسر 

.بی خۆیدا ھ٥٦سنوورەک  
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ئفسری دۆسیی عراق ل  -» لی دینسمۆر«دیکی ئمریکی،  ەستکیکاربد

 ل مریکایستاش کونسولی ئکان و ئستھران«شرەبستانی »جی ع

ان ھاوارییان دەکرد پکنینی بوە دەھات ک ئرانییک -سعوودییدا 

"سۆڤیتیکان!" و ھروەھا بوەی گوای ڕککوتنی کورد پیالنکی سۆڤیتی 

نووسی ک بمرادبونی شا ل ڕککوتنکی کورد مایی  »نسمۆردی«ە. بوو

وو ل سرەتاوە دنی بارزانی دا تا فشاری توس، چونک ھر شا ب خۆی ب

 ل مراق، ئر عس ربازی ببخاتس راق بفرۆشکدا ئامادەبوو کورد عکات

دەی ھر کرئگر ھاتبا و ب سازش سر شتولعرەب قایلببا، ھروەھا 

وانی ئران بوو پای ب حیزبی بعسوە نا تا ل کورد نزیکبکوتوە. ھر بز

" ،بۆی ک ،خۆش بی ڕەوشی کورد دیو ئاراستت بتیی سۆڤیكر یگئ

 کای، ئوا دەب سوپاسی دۆستکانی ئمریکا بکا. ئاخر ل عراق ھاتۆت

رن ئگر ھاتبا و رگبگوودا بجگی گومان بوو کورد ل دە سای ڕابرد

   ٥٧یارمتی ئرانییان لپشت نبووبا."

پیوەندییکانی نوان  ٧١ - ١٩٧٠ب پاپشتی بابتکی ئمریکییکان، لماوەی

ر ساردوسدا ڕۆیشتن. ئمش لبرئوە بوو، بغدا و مۆسکۆ ب بارکی زۆ

یاری وو، بحیزبی بعس ب چارەسرکردنی کشی کورد، دەستی واب

لگیرانی دابوو ڕووبکات سرچاوەی ھزی دیک ل نو عراق تا لناویان ش

مرێ، ئترسی بوو.براق میاند حیزبی شیوعی عوەی دەگ٥٨ش واتای ئ  ل

کانی ئاسایشی حیزبی بعس ھمتی ڕاوەدوونانی ی ئازاردا ھزە٢٣

تکدا ھم ھفتیکۆمۆنیستکانیان دەستپکردەوە، ل ماوەی یک دوو 

ل  ٥٩ئامانجیان سرکردایتی حیزبی شیوعی عراقی بوو ک لناویانبرن.

ڕوانگی ئمریکیکانیشوە، چوساندنوەی عراق بۆ کۆمۆنیستکان 

ن بوو، بم نبوونی پیوەندی دیپلۆماسییان وای کرد پشھاتکی ئرینیا

چۆن ئیدارەی  ھروەکبچن،  پیوەندییکانی ئیدارەی نیکسن برەوباشی

 دی لنکانی ڕاچاندبوو.١٩٦٣کیوەندییی پدا ڕای  
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ب ھاتنی مانگی ئاب، سی ئای ئی پوختیکی ھوانامی ھواگرییانی خۆی 

عراقی  -ک تكچوونی پیوەندییکانی سۆڤیت نارد، » کیسنجر«بۆ 

ی سی ئای بکرەی یاداشتگو استکردبووەوە. بر، پاشکپشتبازیی ۆی س

راق، لع ت لی  سۆڤیری سی ئای ئفسوەی بۆ ئمموزدا ئت

ئاشکراکردبوو، باوزی سۆڤیتی ل نوشستی ڕژمی بعس نامرادە بوەی 

نکی نداوە. ھر ئم سرچاوەیش ئاماژەی پارەی پشک زۆرەکی چککی

اق ەی عرکردنوبوەکرد، ک سۆڤیتییکان بھیوابوون سبارەت ب ڕەت

بوەی حکوومتکی نیشتمانی یکگرتوو یاخود برەیکی نیشتمانی لگڵ 

عراق و پارتی دیمۆکراتی کوردستان پکبھن. یاداشتک چند  حیزبی شیوعی

ۆرتی ھزەکانی ئاسایشی عراقوە ھناوەتوە ک ل نزیکوە بگیکی ل ڕاپ

گڵ نموونی ئوەی دووە لیان کرچاودری جووی کاربدەستانی سۆڤیتی

لوەش زیاتر  ٦١ک ل کوێ ڕادەگیرن و چۆن ل بازگکان ھراسان دەکرن.

رەی دەربا» کرملین«لسر ئوەی، ک نیگرانییکانی » گۆالن«ڕاپۆرتکانی 

ئوەش  ٦٢زدەتربووە.» چین«بیاری گۆڕینوەی باوزەکان لگڵ 

 - لیکترازانی سینۆ(چین)دوای  دوابڕکابرکی کۆمۆنیستی سرەکیی

سۆڤیت ل شستکانوە ھات و ئو شڕە برفرەوانی لنوان ئازار و 

شانی) ئرانی ئم ڕاپۆرتان ئو گوتانی (نمای ھبت، ٦٣.کرادا ١٩٦٩ئیلوولی 

یکانی کزکرد، بوەی گوای ڕککوتنی ئازار بشک بووە ل ئیسرائیلو 

شان بسر کنداودا، ل کاتکدا ڕاپۆرتکان ۆ باکڤیت بستراتیژی سۆ

  ۆیان سبارەت ب سیاستکانی بغدا خستڕوو.بمرادی مۆسک

ی سی ئای ئیلی دەزگم بوون، کش ھو ئاماژانروەھا ئدا ھو کاتیش ل

ل مۆسکۆ بوو، سی » سدام«بۆ ھرمک پتردەبوو. ھر بۆ نموون، کاتک 

انی ل پشبینی ھر ڕوبڕوبوونوەیک لگڵ ڕژمدا  بارزانی، کئای ئی ز

تی و دەستیشی ب دابینکردنی پناگ بۆ خریکی بھزکردنی ھزەکانی خۆی

ی ئابیشدا، ٢٢ل  ٦٤اوە ھدەھاتن.کۆمۆنیستکان کردبوو، ئوانی ل بغد
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دوو  و یک ھزەکانی ئاسایشی عراق کودەتایکی ناسیونالستکانی لباربرد

ر ۆژیش دوای ئوە، عراقییکی شیعی ھگڕاوە ل ڕژم زانیاری لسڕ

  ٦٥پیالن زیاترەکانی دیک ل دژی ڕژم ب سی ئای ئی گوت.

ق لگڵ پرەسندنی سختانگکی میل و بایخی سی ئای ئی ب عرا

ی و فیدای» ملیک حوسن«ئوردن ڕککوت، ک لودا گرژی ل نوان 

یکان تشنی کردبوو، ل مانگی ئیلوولیشدا شڕی ناوخۆیی ستینیفل

شش ڕۆژەوە، دەستدارانی ئوردن چندین جار لکوتوە. ھر ل شڕی 

زگاریخوازی فلستینی بخن بن کۆنترۆی بھوودە ھویاندابوو ڕکخراوی ڕ

 سوپای نواندا بیکدادان ل١٩٧٠دوای ئوەی ل حوزەیرانی  ٦٦خۆیان.

فلستینی دوورکوتوە، جارکی دیک ئوردنی و ڕکخراوی ڕزگاریخوازی 

گرژییکان ب تیژی ل کۆتایی مانگی تموزدا سریانھدایوە، ئمش 

قایلبوون، » ڕۆگر«ب نخشی ئاشتی  دوابدوای میسر و ئوردن

 میسر ونخشکش ئاگربستی لو شڕە بردەوام داھزەرانی نوان 

   ٦٧بدوایخۆیدا دەھنا. ئیسرائیل

 کدانی سکوپدوای ڕفاندن و تیلوولدا دوابرەتای ئس وەک دیاربوو ل

 فۆک ل الین برەی میللی ڕادیکالی ڕزگارکردنی فلستینوە،

کاربدەستانی ئمریکاش نیگران بوون  ٦٨ڕووبڕووبونوەکان تاویانسند.

ەوە ل ئوردن مۆگیان لداوە و ١٩٦٧ر ل راقی ھسربازی ع ٢٥,٠٠٠لوەی 

 38بکنوە. ٦٩لسر ڕکخراوی ڕزگاریخوازی فلستینلوانش بوو 

ی ل ی ئیلوولدا ھزی سربازی ئوردن١٧ل » ملیک حوسن«ھرچندە 

 ب راقی کی عزەکچی ھردا، کستینی بلکخراوی ڕزگاریخوازی فڕ

بوو شکستیھنا لوە » تکریتیردان ح«گری سرکردایتی وەزیری بر

ی »ۆکۆنلجاک ئ«بھانای فلستینیکانوە بچ.. ب گورەی قسی 

 برپرسی وستگیی ئوکاتی سی ئای ئی ل عمان ب، ھۆکارەک بۆ ئوە

                                                           
  لسرکردنوە: برگریلکردن، شڕلسرکردن. 38
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(ئو » ژەنڕاڵ عبد حوسن«دەگڕایوە، ک ملھوڕکی عراقی بناوی 

شووی بوو) فی ل ووری پو ھاوژکسی دۆستکی نزیکی سدام 

نی ئمریکا کاربدەست عراقییکان کرد و وەھا قناعتی پھنان، گوای پال

تۆ وای ل بری ئوردن خۆی ل شڕەک ھبقورتن بوەی فۆککانی نا

بکاربن. لترسی ئوەی ئمریکا بت ناو شڕەک و دەست بسر ھزەکانی 

فرمانی ب ھزەکانی خۆیی کرد بکشنوە » تکریتیردان ح«عراقییدا بگرێ، 

ین بشداری ھر ئۆپراسیۆنک نزیک سنووری عراق، بم ڕگی ئوەی لب

رەی، ئوردنییکان ل بم ف گو ٧٠بکن ک ل نزیک عممان ڕووبدا.

   ٧١سختانگی ئیلوولدا مترسی عراقییان لسر خۆ البرد.

ی ئیلوولدا ڕویدا، ٢٨ئوەی ل  رەتب سبای عرەلو کاتی جیھان

یش ب گوشاری »جمال عبدولناسر«ھدمگرتی بوو، لپ و ھر ئو کاتیش 

فرانسکی لدانی دڵ مرد، ئمش ھر چند سعاتک دوای ئوەی کۆن

کۆمکاری عرەبی ل قاھیرە بسترا، ک مبست لی چارەسرکردنی 

اریگرییکی قووی بسر جنگی ناسر کمرگی  ٧٢سختانگی ئوردن بوو.

و ڕکابری  ئیسرائیل -سارد ل ڕۆژھتی ناوەڕاست، کشی عرەب 

ریکاش، نوخۆی، ک ب جنگی ساردی عريبوە ناسرا، دانا. سبارەت ب ئم

وەک تبینیدەکرا الواز ب و » ئنوەر ئلسادات«ھاتنسردەستی 

" ھبوو، مایی ناڕەحتی بوو. ناسرکی ینازناوەکشی "سگ کمۆ

دا دەچت ئکادیمیای سربازی ناسر و ١٩٣٦دوای ئوەی ل » سادات«

 ل ک ،دەبین رە ئازادیخوازەکان"ی دیکفسر ١٩٥٢"ئسختی دا دەستی بت

وەھا وەسف دەکرا، ک کسکی » سادات«دەستی میسردا داگرت. 

ک ک دوژمنی سرسختی ، کسی قووڵ"توندوبند، بجۆش، دیندارک

 ٧٣بوو ک زۆرترین ڕەخنی ل ئمریکا دەگرت." و یکک لوان ئیسرائیل

ئوکات ھیچ شتکی وەھاش لئارادانبوو، ک سادات میسر ل وەتکی 



301 
 

شدا ١٩٧٩وادار ب سۆڤیت بکات ھاوپمانکی جگیری ئمریکییکان و ل ھ

وتنی ئاشتی لکڕ ڵ بگات٧٤.ائیلسرئیگ  

لو نوەدا کردە ھراسانییکانی عراق ل میانی شڕی نوەخۆی 

ئوردنییکان سلمینری ئو ھۆکارە بزونرەبوو، ک سدام جوی تواوی 

ی سرۆکی »یاسر عرەفات«دوابدوای سختانگک، دەست بگرتدەست. 

کی بۆ سیامستینی، پلکخراوی ڕزگاریخوازی فکرئ«رۆک ڕلب « ،نارد

تیدا گوتبووی؛ "مژوو لوان خۆشناب ک ل پشیتوانیکردنی فیدائییکان 

ستیانھنا، ئوانی لسردەستی سوپای ئوردنییدا قتوعام کران." ئمش شک

ریکتی سرکرداینی سنجومو ئنردا لنجی ئۆکتۆبپ وەی لشا بۆ ئ

ل پلوپایی » کریتیردان تح«ا، شۆڕش و لسر داوای سدام حوسند

ب البردنی وەزیرکی بھز ل وەزارەتی  ٧٥مدەنی و سربازی البدرێ.

برگرییدا، ئیدی ھیچ بربستک لسر ڕی سدام نما بۆئوەی ڕکفی 

  ت بخات بن ڕکفی خۆی.دەس

وەی پنج ھفتی ڕەبقیشی خایاند تا وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئمریکا ب

تیان  سدام دەستی خستۆت بن ڕکفی خۆی. دوای ئوەی بم شانی، کز

زانی، بروسکیکیان بۆ باوزخانکیان ل بروکسل لدا تا بدوای 

دەرکوت ک  ٧٦عراقدا بگڕن. ھسنگاندنکی ھنووکیی ڕەوشی

ھات ر پشباوزخانی بلجیکی ل بغدا لوەدا پشتگوخراوە ک ڕاپۆرت لس

وکسل یاسییکان بنووس. بۆ نموونش، کاتک باوزخانی ئمریکا ل برس

 بوو، کوە ھیی لوە، گلمی داخوازی وەزارەتی دەرەوەی خۆی دایوە

ەوەی بلجیکی "ناتوانای ل مسۆگرکردنی نووسینگی کاروباری دەر

 مریکاتانی ئھسنگاندکی قووڵ سبارەت ب ڕەوشی عراق." کاربدەس

ڕایان ل ڕاپۆرتی سیاسی بلجیکییکان نبوو لسر عراق، وەھاشیان 

 ھنانوەی ڕاستییکان کورتھن و ل خوندنوەی وەسفکرد ک، "ل

و گلیی ئوەشیان لکرد، ک "وەک دەرھاوشتکانیش درژدادڕە" 
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. ەست..جگرەوەیکی ھسنگاندنیان [تنھا ھی نووسینگی دەرەکی] برد

یکی دوا دوو نامی باوزخانی بلجیکایان ل بغدا ھنابووەوە." کۆپی

ئم بروسکی ئاماژەی بوە کردبوو، ک  ٧٧یکانیان دەرھنابوو."لوانوە تبینی

ئ دەستتی ناوەڕاستدا پسپۆڕ کاربکاروباری ڕۆژھ ی لوانکان، ئمریکایی

 -عراق شارەزابن  روباریرەی کالوەش ھرگڕێ ک دەربا -نبوون 

دەپڕێ ھاتبوون و ھسنگاندنی خۆیان لسر ئو ڕەوشی بسر عراقدا ت

دەربیبوو، چونک حکوومتی بلجیکی ک کاروباری ئمریکای ل عراق 

ئیدی ھ .نڕکی ڕابپکوپڕی ببوو کارەکوەی ندەسووڕاند، توانای ئ

   ٧٨.ڕوون بوو ک کشیک ھبوو

ی کوڕ »ئیدریس«برایی مانگی سیپتمبرەوە دوابدوای ھوکی کوشتنی  ل

و جگرەوەکی مال مستفا، گرژییکانی نوان ڕژم و کورد پتر تاویانسند. 

ی تدا بوو درای »ئیدریس«ل بغدا ئو تومبلی ش لو کاتدا بوو ەئو

.ر گوللرانی ڕ ٧٩بنوارەی ڕاپۆرتی ھگورزبک ۆیت ،ک دوو ڕۆژ بی 

سازدابوو، کورد لو بوایدا » بارزانی«پالماردانک دیداریان ل گڵ دوای 

 بوو، ک ڕژم لپشت پیالنکوە بووە و ئیدی متمانی ئوەی پناکرێ، ک

دواتر بگی سلمنر زەریانخست،  ٨٠مرجکانی ڕککوتنی ئازار جبجبکا.

وان المارەدا گاوە، ھرچندە دەستھبوونی ئلو پۆیان ک سۆڤیتییکان ڕ

.نیانییشتا ددا ھشھاتو پ٨١ل  بوونی مۆسکۆ لدەستھ ک برچۆنھ

تی پشتی لسۆڤی وەی نیشاندا، ککدا ئدوای  پیالنکورد کردبوو و ئیدی ب

ئو  باشترکردنی پیوەندییکانی لگڵ حیزبی بعسدا دەگڕا، ئمو وای

  سرکوتکرانی بعس بۆ سر کۆمۆنیستکان لئارادا ھبوو.اوە ش

ئو ھوی کوشتن، قناعتی ب بارزانی ھنا تا ھاوپیمانتی لگڵ ئران و 

ب » ساواک«دا، کاربدەستانی ١٩٧١ی ئازاری ١٥نوبکاتوە. ل  ئیسرائیل

نی کوردان متیداب یارکاربدەستانی کۆشکی سپییان ڕاگیاند، ک شا دەستی 

کردۆتوە و داواش لوان دەکا بکو ب سیاستی دەستوەرندانی خۆیاندا 
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نوە. دیسان ئرانییکان ل بۆتی جنگی سارددا داواکیان داڕشتوە و بچ

یان دا، "ئگر ئم ئاراست ھنووکی [لبرانبر بلۆکی سۆڤیتییدا] ھۆشداری

وتک)ی ھاوشوەی پاشکۆیتی (ستات ەوشکیبردەوامب، ئوا عراق ڕ

ئوەی ل ئمریکا  داوای» ساواک«وتانی ئوروپای ڕۆژھتی لدێ." ئینجا 

متکی برەی کرد، پشتگیری بارزانی بکن بۆ "لباربردنی" پکھنانی حکوو

 ک دەکرێ بتییر یارمشبوونی کۆمۆنیست" و گوتیان ھکبانیشتمانی "ب

 نی و لنھی کی سڕوە نامی -  نیا  -وەک ئوردنر تھ دی، کتب

."یبزانی  ٨٢بارزانی پنساواک و وە بوو، کی ئڕوونی نیشان ش بمئ

رد کشا، تا قناعت ب کشی کوردی وەک برەیکی پشوەی جنگی سا

چ بۆ بدبختیش، لرەدا ھی ٨٣ئمریکا بھن، ئویش دەستی لگڵ تکبکا.

ب کاردانوەی کۆشکی سپی بۆ داخوازی ساواک ەھا سبارەت کاری ووردە

لبردەستدا نیی، ھرچندە ل لکوتدا ئاماژە بوەدەکرێ، ک ئمریکا خۆی 

ی خۆی النککۆن تسیاس دا.لی النجارێ خۆی ل بر ھیچ ندا، ھ  

ند، ورووژاارکی پرسی» تایکوت سیلی«پاش ھفتیک و ل سرەتای نیساندا، 

ی یاریدەدەری وەزیر »وسف سیسۆی«ئاخۆ ئمریکا دیپلۆماتک ب پشتگیری 

 ،ب کرەی یاداشتگو غدا. بب ترتی نزیک بنبۆ کاروباری ڕۆژھ

بلجیکی سبارت ب ھسوڕاندنی برژەوەندییکانی ل ئیدارەی » سیلی«

یان بسر "دەست رد، کئمریکا ل بغدا بئومد ببوو، گلیی ئوەی ک

 بووبای کی دیکوەیش دەکرێ ب یشتووە کگیی نکی کارگرشتیاررپس

ئگر ھاتباو ئمریکییک لوێ داندرابووای."وەک نموونیکی زەقیش، 

ھۆبی کاربدەست پلباکانیش تازە چاوی بوە کوتبوو ک ھژماری 

کرد » سیلی«وای ل ئمش ماوە. دۆالر دیارن ١٠٦,٠٠٠پارەیک ب بی 

وای، ئوا بگات ئو دەرھاوشتی، "ئگر ئفسری ئمریکایی ل بغدا بو

وەش تایبم لدەدا." بڕووین ە پارەیو بمانی ئرگیز دیارنسیلی«تتر، ھ «

ھستیکرد، ھبوونی دیپلۆمات ل بغدا ڕگ ب ئمریکا دەدا " ل نزیکوە 
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ارتر ب دوای پشھاتکاندا بچن لوەی بلجیکییکان تماندتر و مھندێ زیا

ان ئزموون سبارەت ب ناوچک، ھر ئوە دەیکن، ئاخر ب ھندێ پاشخان ی

 ڕگی زۆر باشتر ڕاپۆرتی سیاسی و ک ب ،نیی بتوانرێ بۆمان بسلمنرێ

ە ری لویکا بیبم بۆ بدبختی، ھر لو کاتی ئمر ٨٤ئابووری بنردرێ."

ی ئایار (مایۆ)دا ١٥دا بنرێ، ڕژمی عراق ل دەکردەوە دیپلۆمات بۆ بغ

ڕایگیاند، ک دەست بسر باوزخانی ئمریکا لنو چقی بغدادا دەگرێ. 

یفتدوای ھ راق لزەکانی ئاسایشی عگرژیی، ھ ی ئایاردا ٢٣ک ل

یان دا و داوایان لکزخانویل ڤانمارس« دەوروخولی با رخوڤی »ک

باوزی بلجیکا کرد، کلییلکانیان ڕادەست بکا. ب دنیاییشوە، 

ر دەستبرانبب ستی ئیدارەی نیکسنی لوھ کزخانورداگرتنی باس

ندتر کرد، بم ل کۆتاییدا، دوای برپابوونی ئاماژەی ڕژمی عراق تو

ھروەھا ئمش واتای  ٨٥رێ.نرێ بکناڕەزایتی بھز، شتکی کم ھبوو بتوا

   ٨٦ئوەی گیاند، ک ناردنی دیپلۆماتی ئمریکی بۆ بغدا ڕابگیرێ.

 شتلمموزی ھی پارتی » زەید عوسمان«دا، تباکی پلدەستکارب

کوردستان و یکک ل نردە دیپلۆماتکانی بارزانی ل باوزخانی  دموکراتی

زەید «رمتی دارایی ل ئمریکا کرد. وای یاە و دائمریکا ل بیروت نزیکبووەو

ئوردن و چ عرەبستانی  ئوەی ئاشکرا کرد، ک ھردوو الیان، چ» عوسمان

تگیریی دارایی سعوودی یارمتی کوردیان داوە، ئاماژەشی بوە دا، ک پش

ئمریکی دەکرێ "ل ڕی عرەبستانی سعوودی، ئوردن یان ئران " 

ی »ملیک فیسڵ«ەشی ڕوونکردەوە، ک ئو» نعوسما زەید«بگوازرتوە. 

وە بیرۆکماییڕووی بن رەبستانی سعوودی "لراقی عکی عی شۆڕش

تری دەوێ. ب پسندکردووە،" بم ھشتا ب ھنگاونانی دیک زانیاری زیا

ـوە ١٩٧٠ل دوای سختانگی » ملیک حوسن«ھمان شوەش ئو گوتی 

بۆ جوکردنی عراق نیشانداوە. ل کۆتاییدا  ی کوردرھنانمیلی خۆی بۆ بکا

بوەدا نا، ک کۆمکیان دەکا، بم سبارەت ب ئران دانی » زەید عوسمان«
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سدەستی ل" بوو، کشا ھ وەی لیی ئگل ".کانی کورد قورسر چاالکیی

 لگڵ ھروەھا ئو ئوەشی گوت، ک بارزانی دەیوێ پیوەندییکی ژربژر

 یکگرتوەکانی ئمریکادا دابمزرن، ئاماژەیکی وایکرد بکو سی ئای وەت

ی سر »حاجی ئۆمران«خۆی بۆ بارەگای سرەکی ل  ئی نونری

انی یاخود یک ل نونرانی ئو بشوەیکی سنووری ئران بنرێ، یان بارز

اش ئمریکستانی تایبت بۆ ڕاوژکردن سردانی واشنتن بکن. کاربدە

یان کرد و جختییان لسر بردەوامبوونی »زەید عوسمان«سوپاسی 

تی دەستوەرنوان سیاسئ وەشیان گوت، کم ئمریکا کردەوە، بدانی ئ

   ٨٨شنتن برزدەکنوە.ڕاپۆرتی گفتوگۆیک بۆ وا

عراق  -دا، پیوەندییکانی سۆڤیت ١٩٧١ل درەنگانکی سای 

بخۆوە بینی. ھۆکاری سرەکیش بۆ ئم،  زۆریانونکی برەوپشوەچو

عراقوە نبوو، بکو لچاوی میسرەوە بوو، چونک ھرچندە ل سۆنگی 

ی سرئش بۆ زیاتر لوەی چاوەڕدەکرا بووە مای» ئنوەر سادات«

سۆڤیتییکان. ئاخر ل مانگی شوباتدا سادات دەستپشخرییکی لگڵ 

میسر دەیوێ بچت نو "ڕککوتنک"ی گوای  گوتی. ئو جاڕدا ئیسرائیل

، ک وای لخوندرایوە کۆتایی حاتی دوژمنکاریی ب ئیسرائیلئاشتی لگڵ 

یوە پابندی پیوەندی دیپلۆماتی بوەی پیماننامیکی ئاشتی بتگۆڕێ، بھۆ

سدا دی سوبھنت کای و ڕگی تپڕینی کشتیگلی نودەيتیش ل نۆکن

اتوە، ھرچندە ئمش دەکوت بر ڕکاری ئاسایشی تایبتمندەوە. بک

روەھا میسر ڕخۆیی ھربس ئیسرائیلزیشی ل  ئاشتی ل و مافی ژیان ب

انراوەکانی و بنماکانی دەستتوەرندان ل چوارچوەی سنوورە دانپد

و  دادەبک پیکاروباری نوخۆیشی پژراند. ئیدی ناوچی داماین لچ

میسریش دەب ھزی ئاسایشپارزی نتوە یکگرتووەکان ل ناوچی 

ھرچندە دەبوای میسر بۆ چوون نو  ٨٩بووبکا.ق» شرەم ئلشخ«

تنیا بو مرج ئامادە بوو، ک  ئیسرائیل ڕککوتننامیکی ئاشتی لگڵ
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نوان شتری تی پل خاکی داگیرکراوی میسری بۆ سنووری نودەو ئیسرائیل

مانداتی بریتانی بکشتوە. ئمش خاکی  میسر و فلستینی سردەمی

یش بپیری خواستکانی سادات و ئیسرائیلسرەکی ناکۆکییکان بوو. 

کوتننامی ئاشتی چوو، بم ب زەقی دژی بھندھگرتنی بۆ ڕک

وەھا ھستی ، ک ١٩٦٧کشانوەبوو بۆ سنوورەکانی بر ل پنجی حوزەیرانی 

 .کردن نییرگریلیان ھی بمکی ئیسرائیلبوو ئدوای دانووسان کان بیی

بمرجدا دەگڕان، کچی ل ڕوانگی میسرەوە ڕەتکردنوەی ئگری 

بوونکراو بوو. وەک ئنجامکیش، کاری دیپلۆماسی کشانوە، مرجکی ق

شک وەی کوبوونـیش لو باوەڕەدابوو توانستی ن»سادات«وەستا و 

» سادات«دا، ١٩٧١ئیدی لھمان کاتیشدا و ل ئایاری  ٩٠ھبسنگنتوە.

ھمتی "شۆڕشی ڕاستکردنوە"ی خۆی دەستپکرد، ک ب ھۆیوە 

نی باری سیاسی و سربازی ل ناسریی تا سمند حکوومتکی، دامزراند

تی دەس و ب جۆشکان خاونکردەوە و بۆ خۆی جوی تواوی

ڕککوتننامی دۆستایتی و ھاوکاریشی لگڵ یکتیی  ٩١تدەست،گر

واتای قووبوونوەی  ل کاتکدا ئم ل ڕواتدا سۆڤیتدا واژۆکرد.

ی دەگیاند، کچی پچوانکی بڕاست سۆڤیت -پیوەندییکانی میسر 

شکی ە "کۆشب، ڕکوتننامک ب کردەو» گۆالن«دەرچوو. بگورەی ڕای 

  ٩٢ۆڤیت بوو، ڕزگارکردنی شتک بوو ل پیوەندیی لباریکچووەکانی."س

کاتکیش پیوەندییکانی مۆسکۆ لگڵ قاھیرەدا زیاتر تکدەچوو، مۆسکۆ 

س ایغدا بوو، ڕووی خۆی وەرگب ک ،می دیکرکی ھر ھاوتای

نداو لک کان لریتانییوەی بکشان تیش چونکتایبوو، ئاخر اتدا بئانوس ب

ھرمک بۆ پیداکردنی جدەستی ھژموون سرنجاکش بوو. ب ھاتنی 

یش، ئوە ڕوون بوو، ک سۆڤیتییکان پیوەندییکانیان ١٩٧١ئیلوولی مانگی 

اق ھبستۆتوە، پرۆسیک ل ڕککوتنکی نھنی چککین لگڵ عر

ملیۆن دۆالر  ٢٥٠ی یی بایسربازبرجستبوو، ب ھۆیوە کۆی پشتیوانی 
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بووە بۆ چکی دژە ئاسمانی، تفنگ، موشکی دژەتانک، زرپۆشی 

ئمش  ٩٤تنوەی سرباز و چندین فۆکی شڕکریشی گرتوە.گواس

ییکان بوو بوەی ستراتیژی ئیسرائیلامی ئرانی و سلمنری ھۆشدارین

شتنی بۆ جھوەیک سۆڤیت ل عراقدا جگیربووە تا بیکات جگرە

می سۆڤیت تا کانوونی بریتانییکان. بۆ بدبختیش، ھواک لو ڕککوتننا

نگیشت واشنتن، تا ئوکاتیش ھزەکانی بریتانی ھرمکیان  ١٩٧٢دووەم 

جشتبوو.ب٩٥ھ   

عراق بۆ چک، بعسیش ڕازیبوو کۆتایی  - ب جیا ل ڕککوتننامی سۆڤیت 

کان بھن و حکوومتکی برەی نیشتمانی لگڵ مۆنیستدژی کۆب شاوی 

ارتی دیمۆکراتی کوردستان پکبھن. کاتکیش حیزبی شیوعی عراقی و پ

قی و سۆڤیتییکان بیاریاندا بارزانی ھاوکاریکردنی برەکی ڕەتکردەوە، عرا

 وە بوو لرن. ئناویانبوە لکییلوولدا، ٢٩بدام«ی ئرد» سکی ننۆ ەی

تا چاوییان ب بارزانی بکوێ و » حاجی ئۆمران«ی بیچم دینداری ناردن کس

اگربستی نوان کورد و ڕژم بکن. ئوەی ل نردەک نوەندگیری ئ

دەنگییان  کرکیھزەکانی ئاسایشی عراقی تۆمار ئاشکرانکرابوو، ئوە بوو

و پیان  رابووننوە کدابووە دوو ل نردراوەکان ک پ ل مادەی تقی

ماربکن. بگورەی قسی دیپلۆماتکی گوتبوون وەمکانی بارزانی تدا تۆ

نزیکی پازدە دوای بلجیکی ب، ئو کسی سردانی بارزانی کردبوو، 

ک لکردنیدە خولستپ  رەکی تۆمارککان دوگممیوان ل کی ،دیدارەک

ش بموە، بتقدادەگرێ و گرم دەتدەر لسو ک وەکقینی ئامانجی ت

. لبن ھلومرجی ئاساییدا، کوژرانبوو، زۆر لوانی ل ژوورەکدا بوون 

مبکدا، دەبووای بارزانیش برکوتبا و کوژرابا، بم لکاتی تقینوەی بۆ

پشخزمتک لبردەمیدا دادەنوتوە تا پیایکی چای لپش دابن، ئیدی 

   ٩٦."ی دەکاڕزگار بم "لمردن
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پاشان ڕژم ھویدا خۆی ل پیالنک بدزتوە، بم کۆششکی سرکوتوو 

 ٩٧نبوو؛ ئاخر بارزانی قناعتی ھاتبوو، ک حیزبی بعس تاوانبارەک بوو.

جامکیش، ھردوو ال، کورد و ئرانییکان تکانی ھاوئاوازیان بۆ وەک ئن

ستی دەستوەرندان بھن. بۆ ل سیاا واز قناعتپھنانی ئمریکا دا ، ت

، سکرتری گشتی »محبیب محمد کری«نموون، ل مانگی تشرینی دووەمدا 

نزیکبووەوە، ب  ل باوزخانی ئمریکا ل بیروت پارتی دموکراتی کوردستان

دوای پشتگیری گڕا تا بعس بالوە بنن، بم ئم داوای ب ڕزەوە 

باوزخانک مشتومیان لسر ئوە بوو، ک ئم  سرانیە، ئفڕەتکرایو

و دەکرێ "ھیوای ساخت و  ھو "خزمتی ھیچ ئامانجک ناکا"

تشرینی دووەم، دیسان  ئینجا ب درەنگی مانگی ٩٨بدلیکحایبوون بنتوە."

کاربدەستانی ساواک پیوەندییان ب سی ئای ئی کردەوە تا ھۆشدارییان 

قلالی سۆڤییتکان بدەن، بوەی گوای ئوان لبر وڵ و ترەی ھلبا

بنن بچت نو ڕزی برەی نیشتمانی، ئوان  کارکی وادان قناعت ب کورد

 وە داوایانکرد، "کداگیریپ کان، بکۆمۆنیست دەکرێ ل تم حکوومئ

 دێ دژیک پکناسرییکان و کوردە نۆکرەکانی بعس پکب... و ئیدی ڕەوش

برژەوەندییکانی ئرانی و ئمریکییکانیش ب." ساواک دەرفتکی "س یان 

گی" لپش بوو تا قناعت ب کورد بھن برەک ڕەتبکاتوە، بم چوار مان

ستی ب یارمتی ئمریکا ھبوو، چونک بارزانی متمانی ب شا ئران پوی

یاداشتی  داخۆی کانیوەریی یادەل» کیسنجر«ھرچندە وەک  ٩٩نبوو.

 بوو کوە ھواشی ببوو، بمریکا ھئ وای بب رانکردووە، کورد کو

رداری کورد ببوەی دەستبران دەکا لئ گری لمریکا "ڕتی ئرخسھاتن ،

لپشت  ١٠٠ئمش دادوەرییک بوو... سلمنرا زۆر گشبینان بوو."

ر لوەی ساواک و ھنزیکبوونروبسدا، ندی ئشا«و کات«وخۆ ش ڕاست

   ١٠١برد، کچی بڕزەوە ئویش ڕەتکرایوە.» نیکسن«ھانای بۆ 
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لو نوەشدا ھر بر ل چند ڕۆژک ل کشانوەی بریتانیا ل کنداو 

تشرینی دووەمدا، ئران  ٣٠یکانی نوان عراق و ئران توندتربوون. ل گرژی

ئبو « ستراتیژیکی کنداو: دوورگ اکی سھزی سربازی خۆی لسر خ

ڕژمی عراقیش  ١٠٢بوکردنوە.» تونبی بچووک«و » تونبی گورە«، »موسا

کانی لیوەندییران دەھری بوو، ئیدی پی ئ"م "داگیرکردنردووکیان، بڵ ھگ

لگڵ ئران و بریتانیا پچاند و بریتانیای ب دەستتکوکردن لگڵ 

عراقیش ل مانگی کانوونی یکمدا بوە  ١٠٣اوانبارکرد.ران تکانی ئکردەوە

ھاووەتی ئرانی لسر خاکی عراق  ٦,٠٠٠تۆی خۆی کردەوە، 

و لنوان ئران و ئو وەتبدەرکرد. ھرچندە پرسک دووسرەش بو

ی دروستببوو، ئو ئیمارات» ئیماراتی عرەبی یکگرتوو«وەتی تازە بناوی 

رگکانی دەکرد، کردەی توند و زبری عراقیش ب ڕوونی ئو ای دووداو

   ١٠٤دوو دەوتکی کشتترکرد.گرژیی ھمیشییی نوانی 

نگاومۆسکۆ ھ دا بوو، کرڕەوتو بر لی نا، ئیدی ھدەرانکی ختووک

ی وەزیری برگری بوو بۆ بغدا »مارشاڵ ئندرێ گرچیکۆ«ئویش ناردنی 

وتنتا ڕی چککام.نینجام بگئ یلوول بکی ئیاندا  ١٠٥وکانیش ھرانییئ

بۆ بغدا وا ب کاربدەستانی ئمریکا نیشانبدەن، ک » گرچیکۆ«سردانی 

ری نیازەکانی مۆسکۆینلمکدا ھۆشداری  سکاتنداودا، لر کرانبب ل

ک لو چ کامب ھی ئوەشیاندا، ک ڕککوتننامی دۆستایتی لگڵ عراق

 ڵ میسر و لگمانگی مایۆدا ل شتر مۆسکۆ لپ ک ،ناچ وتننامانککڕ

ـیدا مۆریکردبوو. دیسان ئمریکا شتکی ب »دلھی«ئاب لگڵ  مانگی

مشتومی لسر ئوەکرد، ک ھیچ ھواکی ھواگرییان  شایسیت نزانی و

  ئو داوای پشتاستناکاتوە: 

برانبر ڕککوتننامی چک لنوان ل ئم  لکاتکدا

عراق ل نیگرانی ئرانییکان دەگین (ب  - سۆڤیت 

 راق لنی عبر ملھوڕی و چاوتبمایش لکی بنوەیش
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وایشدا نین سۆڤیتییکان پشتگیری کنداو) بم لو ب

سربازییان بۆ عراق وەک بشک ل سیاستی 

برچاوگرتب تا ئران بکن نداو لل ک پالماردەرانیان

  ئامانجی خۆیان. 

لبری ئوە، وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئمریکا وای بوابوو، ک سردانی 

تمۆکردنی بغدا بووە، و سروسودای چک ب نیازی دەس» گرچیکۆ«

لگڵ ئوەشدا، کورتھنی ل زانیاری  ١٠٦نوەک گفک ب بۆسر تاران.

دا قناعتی ب وەزارەتی ١٩٧٢ی ینایری ٢٨راقوە، ل ارەی عست لبدرو

کاروباری دەرەوە ھنا، قایلب بوەی ئفسرکی خزمتگوزاری پل مامناوەند 

  ١٠٧بۆ بغدا بنرێ.

وات ل ناوەڕاستی مانگی فبرایردا، سدام سرکردایتی  لو نوەشدا،

لسر چوارچوەی ستانی دانوو نردەیکی دیکی بۆ مۆسکۆ کرد، لودا

 ڕککوتنک کرد، ک سوداکردنک ب سبارەت ب بنکی عراقی بۆ

 راق دەستی بوەی عر ئرانبب رەی نیشتمانی لکی بتنانی حکوومکھپ

و تفاقی جنگی سۆڤیت ڕابگا، ل بابتی برگرییدا ھاوکار بن، پشتگیری چک 

واخستنی ترازووی پدانی عراق بۆ گڵ دبکا ل ئابووری بۆ پیشسازی نوت

ھرچندە لبر ئوەی سۆڤیت وەھای دەبینی ک  ١٠٨مۆسکۆ ک کاتی ھاتبوو.

ی سقامگیریی، بشداربوونی کورد ل برەی نیشتمانییدا وەک پشمرجک

کچی بردەوامبوون ل فشارەکانیان لسر کورد تا ل حکوومت نویکی 

ی شوباتدا، مۆسکۆ نردەیکی پلبای ٢٨ونش ل بۆ نم داربن.بعس بش

ل کوردستان، تا داوا ل بارزانی بکن ناردە الی بارەگای سرەکی بارزانی 

ب ش لمرەی نیشتمانی، ئو بن تیوەندی بچکی پوەی پاشکۆیر ئرانب

. ربکنو ھاوکاریی بعسیش مسۆگ ێسۆڤیتی دابمزرێ بۆ ئوەی بیانپارز

ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ب، بشداری کورد ل  ورەی ستافیب گ

برچاوی" بوە دەبوو، ک  یجیۆپۆلیتک بھندھگرتنکیھاوپیمانییکدا "
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سیاسی" ل  -ئازاد دەکرد تا "کردەیکی سربازی دەستی ھزەکانی عراقی 

اند، جارکی دەگی ئوەی بکن. لوەش پۆلکتر واتای ئیسرائیلکنداو ل دژ 

وەھا پدەچوو دیسان عراق ب  ١٠٩یک کۆمۆنیستکان دەستیان ل عراق بوا.د

  جنگی سارد پیوەست ببتوە.

  

  (دیسان) سوور؟
  

راق ڕوا عی کو ڕامانتیی ئکڵ یگی لیوەندی دۆستانوتنی پکک

کا. ئیدی ئمری یکانیسۆڤیتدا چسپاندووە، ھۆشداری دای ھاوپیمان ھرمی

ھاوپیمانکانی ئمریکا ب کۆبوونوە و ب نھنی دابارین سر ئیدارەی 

کسن، ھویاندا قناعتی پبھنن ک ب سیاستی دەستوەرندانی خۆی نی

بارەت بھاتبووە  سر نشتاش کۆشکی سپی ھچی ھوە؛ کتکورددا بچ

نیگرانی  لگڵ نیکسن ژرباری بیرۆککیان. لو کاتی ئیدارەی

دا ھاوپیمانکانی ھاوسۆز بوو، ئوێ دەم زیاتر ئوە بسر ئیدارەی ئمریکا

باکش بوو، ک بسر وەتی چیندا بکرتوە و لگڵ یکتی سۆڤیتیش 

. وەک ئنجامکیش، کانپیوەندییل  گرژی  حاتکی خاوبوونوەیبگات

لگڵ  ١٩٧٢تی ل نیسانی دۆستاینامی کاتک یکتیی سۆڤیت ڕککوتن

رکرد، ئوکات ب ئاستم بوو ئیدارەی نیکسن ب ڕککوتننامک عراقدا مۆ

نزیکخاینیش بزان. ئمش نیشانی ئوە بوو، ک ھر ھیچ نب بۆ ماوەیکی 

  ب بھندھگرتنی نیگرانیی ھرمایتییکان ھبستراو بوون.

کورد و ئرانییکان عودای ئوە بوون  دەستکارب زاردا،لماوەی مانگی ئا 

قناعت ب ئمریکا بھنن، سیاستی دەستوەرندانی خۆی بگۆڕێ. سرەتا 

دا، ک بارزانی لژر "سرچاوەیکی ئاژانسی شایست" ھواکی وەھای 

فشاری سۆڤیتییکاندای بکو لگڵ حیزبی بعس بگن خۆگونجاندنک و 

ب مگر دەستی بیارمتییک ڕابگا." ھروەھا سرچاوەک یازی شب پ"دە
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ەوانی واشنتن کردووە بکو فشار بخات سر گوتی، بارزانی نونرکی ڕ

کاتکیش کاربدەستانی  ١١٠بچتوە. ئمریکا بۆ ئوەی ب سیاستکیدا

، سیاسی ئمریکا چاویان ب نونرەک کوت، ئویش داوای تاوتوکردنی

تی دارایی، وستگیکی ڕادیۆ و داوای ھاوکاری سی ئای ئی لگڵ یارم

واسی  ١١١گری کوردییدا کرد.ھ دەستانی ساواک لشی ئازاریشدا، کاربش ل

داوای ئوەیان لکردن، ئمریکا پشتگیری کورد بکا،  ئای ئی نزیکبوونوە و

نزیککی  کوتنو ڕک بھانشیان "فشارەکانی سۆڤیت لسر بارزانی

 عراق بوو"، ک وەک ڕەوایتییکیان بۆ بیکوەکارکردنی سی ئای -سۆڤیت 

  ساواک ل ئۆپراسیۆنکدا بکارھنا تا ڕژمی بعس بووخنن. -ئی 

ی ساواک ... ئارەزووی ئوە بوو بزان ئاخۆ [وەت کاربدەست

یی بۆ سربازایی و یکگرتووەکانی ئمریکا] ئامادەی پشتگیری دار

ھوڵ و یارمتییک، ک بیکوە عراقییکانی ھندەران کۆبکرنوە 

حکوومتکی جیاوازییان لسر دەستپشخری بارزانی ل و کرۆکی 

   ١١٢دروستبکرێ.

ساواک ل سرەتای مانگی مارتدا، ھانی کارلیککری  -ۆششی کورد ھوڵ و ک

سیاستی دەستوەرندانی  ک ب ای دا،ئاژانس پیوەندیدارەکانی ئمریک

ەرەوە، ل پشوویاندا بچنوە. ل دەرھاوشتشدا، وەزارەتی کاروباری د

ونوە ل برانبر ھر ئۆپراسیۆنک وەستایوە، ک دەرفتی ئایندە بۆ نزیکبو

عراق یان ناردنی نردە نوێ بۆ ئوێ لبارببا. وەزارەت چندین ھۆکاری 

لبردەستدابوون دەربی ئوە بوون بۆچی دەب ئمریکا پشتگیری بارزانی 

ک کورد سرکردایتی بکا ل بغدا  ،) پندەچوو حکوومتک١نکا: (

 39کورد "ناوکپتکی ) لرەدا نادیناییک ھبوو لوەی ئاخۆ٢سربکوێ. (

) ئۆپراسیۆنکی پشتگیریکراو سخت ٣خۆیان لگڵ مۆسکۆ بیوە". (

) ئم کارە پدەچ پارسنگی دەوتی کوردی زدەتربکا، ٤بشاردرتوە. (

                                                           
  کرد ک ناوکپتک وات پتی نھنی (وەرگ)ت ل پیوەندی نھنیی، دەستکاری ئیدیۆمکم نمبس 39
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ئمش وادەکا "ناوچک دابشبوونی زیاتر بخۆیوە ببین." لگڵ ئوەشدا، 

،ئاشکرا ببوای کراسیۆنر ئۆپگمریکا  خۆ ئکانی ئیمانھاوپ رەبوا عئ

تووڕە دەبوون و شتکیان وەک بگیکی برچاوتری پشتگیری ئمریکایان 

 ١١٤) ل دژی عرەبکان بکاردەھنا.ئیسرائیلبۆ دەوتکی ناعرەبی (ئران و 

کاربدەستی ئمریکایی دیکش لگڵ پشتگیری کورد ناکۆک بوون. ھر بۆ 

 ،ندری«نمونتی » و کیلگۆرئی کاروباری ڕۆژھکی نووسینگدەستکارب

نزیک، ھۆشداری ئوەی دا، ک یارمتیدانی کورد ئوا ڕەوانکردنی 

یش »ندیوسف فارال«ئم و لکاتکدا  ١١٥دیپلۆماتکان بۆ بغدا لباردەبا،

لسر ئوە پداگیر بوو، ک پشتگیریکردنی کورد ب براورد لگڵ سوود و 

 ١١٦ سنووردارەکی، کچی دەبت مایی نانوەی ڕیسککی زۆروزەوەند.کك

ئیدی ڕوونبوو، وەزارەتی کاروباری دەرەوە لباوان دژی ئۆپراسیۆنی 

  ئمریکا بوو بۆ یارمتیدانی کورد.

ی ئیش نیگران بوو، پنجی بۆ ئوە ڕاکشا، ک دەرفتی ھروەھا سی ئا

بووخن، زۆر الوازە؛ لکاتکدا ھۆشداری کورد تا بتوان ڕژمی بعس 

ئوەی دا، ک دەستتککردنی ئمریکا ل پیالنک دەکرێ "سۆڤییتکان وای 

سی ئای لکبدەنوە، ک جووک ڕاستوخۆ دژی ئوان." ل کۆتاییشدا ئاژانی 

ئی پرسیاری ئوەی کرد، ئاخۆ تا چند دەستھبوونی ئمریکا لو کارەدا 

، لسرئوە پداگیربوو ک ھر پشتگیرییکی بارزانی پویست "ل نو پویست

داب." ڕاستییکی تاک  ئیسرائیلبۆتی دابینکارییکانی توانستی ئران و 

ئمریکا ل کارەکدا بناستوە  ھۆکارک ک سی ئای ئی ھر دەستھبوونکی

ویست دەستی ئمشی بوون، "ک دەیان ئیسرائیلھردووکیان وات ئران و 

تدا ب،" بم ئمش بتنیا بس نبوو تا ڕەوایتی بدات ئۆپراسیۆنکی 

بۆ ڕووبڕووبوونوەی ئو پشنیازە پۆژە بربوەی  ١١٧وەھا ڕیسکدار.

ی نیکسن بیاریدا ھر لسر سیاستی دەستوەرندانی ساواک، ئیدارە -کورد 

   ١١٨خۆی بمنتوە.
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نگی ئازار، کۆشکی سپی دوو داخوازی سرباری دیکشی ل کۆتایی ما

پگیشت بۆئوەی سبارەت ب کورد ب سیاستکی خۆیدا بچتوە. 

 میان لکی ٢٨داخوازی یو کاتن«ی ئازاردا بوو، ئلیک حوسم « ل

چاوی ب سرۆک نیکسن کوت، ل ماوەی دیدارەکدا » فڤال ئۆفیسدائۆ«

خۆ داوای لکرد ب ھوستی خۆی سبارەت ب ڕاستو» ملیک حوسن«

ھوی دووەمیشیان ھر ھمان ڕۆژ بوو، ئویش ئو  ١١٩کورددا بچتوە.

یاریدەدەری سکرتری گشتیی نتوە » عیسمت کتانی«کاتی 

کگرتووەکان، ککیکورد ی  مریکا لزی ئوبا یوەندی براقی بوو، پع

زەید «کرد بکو چاوی ب » دەبلیو بوش جۆرج ئچ«نتوە یکگرتوەکان 

) بکوێ، 40(ناب لگڵ دکتۆر محموود عوسمان تکو بکرێ» عوسمان

دیاربوو ئو گیشتبووە نیویۆرک. بۆ ڕۆژی پاشتر، دوای وەرگرتنی 

کوت، دوای » عیسمت کتانی «چاوی ب » 41بوش«شنتن، پسندنام ل وا

ک داواکی ھیچ پیوەندی ب ڕۆی ئو ل ئوەی جختی لسر ئوە کردەوە، 

 ویش داوای لئ ،وە نییکگرتووەکانوە یتر«نی وەزیر یان »ڕۆج

ل » بوش«کاتکیش  ١٢٠ببینن.» زەید عوسمان «کرد بکو » کیسنجر«

ی خۆی ل واشنتن پیامکی گیاند و داوای ڕنماییشی کرد، کۆبوونوەیک

ان نیی ک لسر ئاستی کار و ئرکی نردەی ئیدی وەزارەت گوتی "الریم

ببنرێ و [وەھاش » زەید عوسمان«ئمریکا ل نتوە یکگرتووەکانوە 

ئیدی  ١٢١نیازبوو] ئو کاتی دەگات واشنتن ھمان ڕکار پیەو بکرێ....

کارکی وایکرد » کتانی«و » ملیک حوسن«مووی بسر یکوە، داوای ھ

  ریکا دەرھق ب کورد ھندێ نرم بب.بیرکردنوەی ئم

                                                           
ان، چونک پاشناوی ھردووکیان چ ھی زەید و ھبت نووسر لرەدا ڕووی ل خونری ئینگلیززم 40

چ ھی دکتۆر محموود ھر عوسمان. گومانیشی تدانیی ئم ڕوونکردن خونری کورد ناگرتوە، 

  ین. وەرگبم ئم نمان ویست دەك بقرتن
کتبک  ، ک ئم الپڕانی٣٠/١١/٢٠١٨ی باوک. ھر ب ڕکوتیش ئمۆ »بوش«ھبت مبست  41

  بوکرایوە. وەرگ. »بوش ھربرت والکرجۆرج «وەردەگم، ھوای کۆچکردنی 
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ل واشنتن س زەید عوسمان«ی نیسان، ل « تۆماس سکۆتس«چاوی ب «

برپرسی دۆسیی عراق ل وەزارەتی دەرەوە کوت، ل دیدارەکدا نیگرانی 

ب گشتکی ئم دواییی سدام بۆ مۆسکۆ و فشاری  خۆی سبارەت

ی دەربی، ک دەیانوێ بچت نو پرەسندووی سۆڤیت بۆ سر بارزان

ڕیزی برەی نیشتمانییوە. ھروەھا ئوەشی ڕوونکردەوە، ک "مبستی 

 ی خۆیان لگتا پ کرەی نیشتمانی فشتیکردنیان بۆ بپا کان لتییسۆڤی

ایمتر بکن، بتایبتیش لو کاتی پگکیان ل میسر و سووریادا عراق ق

اوب." لمش زیاتر، "نیازی سۆڤیت بۆ بکارھنانی عراق پدەچ پشبینینکر

 ،"ران و تورکیاشتیکردنی ئکو بۆ دژاینداوە بکدانی کر بۆ توەک ھن

ا چ ڕاستوخۆ یان ئیدی تنیا ئمریکا دەتوان ب پشتگرتنی بارزانی ئوس

» زەید عوسمان«ناڕاستوخۆ بر ب پشرەوی سۆڤیت ل عراقدا بگرێ." 

ھۆشداری ئوەشی دا، ک بۆ ئمریکا ئم "دوایین دەرفت بۆ ئوەی نخشی 

".دەست دەردەچوێ لکی "لمووشتدەنا ھ "گۆڕنراق لع ت ل١٢٢سۆڤی  

ی یاریدەرەی »سیسکۆ«یارمتی  ب» کیلگۆر«کاتکیش ل پنجی نیساندا، 

ئوە ڕوون  ی کردە ڕاپۆرتک و برزیکردەوە،»سکۆتس«وەزیر، وتووژی 

کاریگری بسر پیبردن ب عراقوە ھبوو. » زەید عوسمان«بوو وتووژی 

دوای گوگرتن ل ھۆکارەکانی نووسینگی کاروباری ڕۆژھتی نزیک 

وەھای » کیلگۆر«متی کورد بدەن، سبارەت بوەی ئاخۆ بۆچی نایانوێ یار

  نووسی:

ابتکمان وای کاردانوەی نریانی دەستپک، ئم ب

تاوتوێ کرد، ئویش ڕەزامند بوو لسر » ئاسرتۆن«لگڵ 

 بارەت برمیمان سکی نافوەیداچوونپ مر ئگوەی ئئ

 بووایی ھدەرکردنی ڕای سی ئای ئل ڕەوشی کوردستان ب

زەید عوسمان «لوەی ھیچ بیارک سبارەت ب داواکانی بر

خش دەبوو. ھروەھا سی بدەینوە، ئوا کارکی سوودب» 
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ئای ئیش ل ڕی سرچاوەی سربخۆوە ھمان زانیاری و 

ھمان داوانامی لال ھی. ئیدی ئو پداچوونوەی دەکرێ 

تۆم «لگڵ سرھی ھزری خۆی یکبگرتوە ک بۆ 

دەریبیوون... ئمش بم جۆرە بردەوام » کۆتس

تنیا  و دۆخداھسنگاندنکانمان نۆژەندەکینوە و ل

 و باترانبوونی ئنیگ بارەت بقلیدی سکی تئاوەز

رمان ناببڕ .  

پوختی باسک بگینت » سیسکۆ«ئوە بوو، ک » کیلگۆر«ئوسا ڕنمایی 

ل » زەید عوسمان«یشی ڕادەست بکا، ک ی وەزیر و ئو نام»ڕۆگرس«

دا گۆڕانک ل ١٩٧٢رایی نیسانی زۆر بڕوونی، ل ب ١٢٣بارزانییوە ھناویتی.

بیرکردنوە سبارەت ب کورد ھاتئارا. مایی سرنج، ئم گۆڕانکارییش لو 

 تی خۆیان لیوەندی دۆستایکان پتییراقی و سۆڤیع یدابوو، کدا پکات

  ی ڕککوتننامیک داڕشت.بۆت

یكتیی ی سروەزیری »ئلکسی کۆسیجین«ل برایی مانگی نیساندا، 

سای دۆستایتی و  ١٥سۆڤیت گشتکی بۆ عراق کرد و پیماننامیکی 

ل نۆی نیساندا » ئحمد حسن ئلبکر«ھاوکاری لگڵ سرۆکی عراق 

 ھر ب مبست تمومژاوی بوو، واژۆکرد. لکاتکدا داڕشتنی پیماننامک

وکردندا زۆر وردەکاری سی ئای ئی بوای وا بوو، ک پیمانناماک ل پیە

ی پیماننامکی بشوەیکی ١٠ - ٨دەوت. ئاخر سی ئای ئی ماددەکانی 

  سرنجاکشانی تایبت بینی:

: ل حاتکدا ھلومرجک پیدا بوو، ببت مایی ٨ماددەی 

و ھڕەش لسر ئاشتی، ئوا ئو واژۆکران گف 

وستکانی دەستبج پیوەندی لگڵ یک دەکن تا ھ

خۆیان ھاوئاھنگ بکن بۆ ئوەی مترسییک بنببکن و 

  وە.نئاشتی بگن
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: لبر برژەوەندی ئاسایشی ھردوو دەوتک، ٩ماددەی 

رییان بۆ ئوا ھردوو واژۆکر لسر پرەپدانی ھاوکا

چسپاندنی توانای برگری ھریکک بۆ ئوی دیک بردەوام 

  دەبن.

ھر یک لو دوو واژۆکرە ڕایدەگین، ک  :١٠ماددەی 

ناچت نو ھیچ پیمانکی ئاشتی یان ھیچ گرووپکی 

 ر کبتک ناگرکارتی یاخود ھیچ کردەوە و ڕودەون

وەھا ھریک لو دوو مبست لی الیکی دیکیان ب. ھر

واژۆکرە بوە پابندە ک لنگڕێ خاکی خۆی بۆ ھر 

ربھن، ک ئنجامکی ل ڕووی سربازییوە کارک بکا

.نیبگ وی دیکئ ١٢٤زیان ب   

پشتگیری سۆڤیتی بۆ ڕژمی عراق  ٨سی ئای ئی بوای وابوو، ک ماددەی 

ئاماژەیکی ڕوونیش بوو بۆ کورد  -بۆ ڕووداوی ناوخۆ و گچی دەرەکیش 

راندنی بنکی ھزی ئاماژە بۆ دامز ٩دابینکردووە، ل کاتکدا ماددەی  -

ئمش  - تاک بندەری عراق دەکا » ئوم قسر«زەریاوانی سۆڤیت لسر 

و  -ھروەک بنک بردەوامکی ھزی زەریاوانی ئمریکای ل بحرەین 

اگیشتنی سۆڤیت بدا بۆ سر دەشکرێ ماددەک ڕگ ب دەست

راقیش. ل ھردوو فۆکخانکانی عراق و بۆ مافی ترانزتی ئاسمانی سر ع

باریشدا، پگی ستراتیژی سۆڤیت ل برانبر کنداودا ب شوەیکی برچاو 

ی ١٠برەو پشوە دەڕوا. ل کۆتاییدا، سی ئای ئی ھستیکرد، مادەی 

لھر  ١٢٥ق دەکا ل دۆخی جنگدا بدات پاڵ سۆڤیت.پیماننامک وا ل عرا

 کیماننامکی وەھاشدا، پتکی دەروونی حاوتنرکرەکی و سکی سمایھ

  ل جنگی ساردا پشکشی یكتیی سۆڤیت دەکا.

مایی تبینی بوو، بڕوات پیماننامک ئیدارەی نیکسنی پستنکرد، بو 

نی ئاسایش نیشتمانی بوەی پیماننامک "ھیچ وەسفکردنی ستافی ئنجووم
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کو برجستکردنی پیوەندیی شتکی سرسامکر یان ل ناکاو نیی، ب

".وانیانی نبووەکوەی  ١٢٦ھر ڕەنگدانوەک ھن رمن نگاندنسم ھئ

نیگرانییکانی ئمریکا سبارەت ب عراق نبوو، بکو ڕەنگدانوەی پشمی 

ھاتنی مانگی نیسانی دیک ستراتیژی ١٩٧٢ی کۆشکی سپی بوو. ب ،

ل مانگی » بجینگ«سردان لناکاوەک بۆ  خاوکردنوەی گرژییکان دوای

شوباتدا دەرکوت، ئمش ب نۆرەی خۆی ڕگی خۆشکرد بۆ دیداری 

ڕاستیکشی، ھر  ١٢٧ل مۆسکۆ ل مانگی مایۆدا.» برجننڤ«لووتکی لگڵ 

عراق مۆرکرا،  -ڕۆژ دوای ئوی پیماننامی دۆستایتی سۆڤیت  ١٠تنیا 

فتۆگۆکانی دیدارە لووتکییکی مۆسکۆ گیشت ئوێ، کیسنجر بۆ برایی گ

ئمش بووە مایی ئوەی دوو ڕککوتننام بستکشکانی پیوەندیکانیان 

وتننامی ) و ڕککABMمۆربکن، ک ڕککوتننامی دژە موشکی بالستیکی (

لبرئوە، ئیدارەی  ١٢٨بوون.  SALT)- (1سنووردارکردنی چکی ستراتیژی 

عراق نبان  -سن خۆی ل کاردانوە ل برانبر ڕککوتننامی سۆڤیت نیک

 ن زیان بکک نھیچ جموجۆ وەیان کردبوو، ککرد، دیاربوو حیسابی ئ

 ١٢٩سکۆ بگینن.دەستپشخریی جنگی ساردی دیداری لووتکیی مۆ

تان ھرچندە ئمش واتای ئوەی نگیاند، ک نیکسن و کیسنجر دەستوەس

  دابنیشن و ھیچ نکن.

  

کنیییارە نھب  
  

دا، سیاستی ئمریکا ل برانبر عراقدا بادانوەیکی گورەی ١٩٧٢ل ھاوینی 

مۆسکۆ،  بخۆیوە بینی. ب سرکوتن دیپلۆماتییکی دیداری لووتکیی

 ر لرۆک نیکسن و کیسنجرەو ٣٠سک بۆ الی شا بردانسی مایۆیدا ب

ڵ تاران فگکانیان لیوەندییوەی پئاساییکردن وەی لین. دوای ئ

 وە بۆ نیکسن ھات ککۆتایدا کاتی ئ مبوون، ئیدی لکان خاترجتییسۆڤی
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ێ. ساراق وەربگرەو عی بکتمجارەیان ڕووی سیاسک بوو شا ئن

نیگرانییکانی خۆی سبارەت ب پیوەندییکانی عراق ب مۆسکۆ ئاشکرا 

ردبوون. ب ڕۆیشنی بریتانییکانیش ل ھرمکدا ل کانوونی یکمی ک

دا، شا گوتارە زمانلووسییکی خۆی سبارەت ب گشکردنی مترسی ١٩٧١

 کنداودا بجۆشترکرد. داڕسانکانی عراق بۆ سر پگی دەستی خۆی ل

تا ل واشنتندا  عراقیش ھبت تکانکی باشی پدا -ڕککوتننامی سۆڤیت 

.بستھوە لو بارەی١٣٠ھاواری ل  ندین مانگ، شا ھۆشداری دایبۆ چ

ئمریکا سبارەت ب پشتگیری سۆڤیت بۆ پکھنانی حکوومتکی برەی 

تخۆ، ھم کۆمۆنیستکان و ھم کورد، نیشتمانی بوەی ھردووالیان بگر

وش وادەکا عراق دەستی بجۆرک شا مشتومی لسر ئوە بوو، ک ئم ڕە

سۆڤیت زیاتر بۆ نو ھرمک ڕابکشی، ئیدی سقامگیری باری سیاسی 

عراق و دەستوابوونی ھزە سربازییکی دەبت مترسییک بۆسر پگی 

کاتکدا کۆشکی سپی نچووە بن باری ئو ھۆشدارییی ل ١٣١ئو ل کنداو.

ق، کچی بیارەکی نیکسن دوابدوای سبارەت نخشکانی سۆڤیت ل عرا

سردانکی بۆ تاران ب تواوی نیشانی ئوەی لدەرکوت، ک دەیوێ 

  یارمتی ڕەواندنوی ترسکانی شا بدا.

دا بخرھاتنکی »میھراباد«شا ل سعات چواری ئوارە و ل فۆکخانی 

ئاھنگئامزاندا گرمی ل سرۆک نیکسن و یاوەرەکانی کرد، ل پشوازییکی 

 ک بشتگ جۆش. دوای کورت نایرەفی بۆ ھوانانی شموو پاسھ

شارەکدا، نیکسن و ڕاوژکارە کشخکی ئاسایشی نیشتمانی خۆی، بتایبت 

لماوەی گفتوگۆکدا، نیکسن ب شای  ٢١٣بۆ سعاتک چاویان ب شا کوت.

ھندی ھدەگرین وەک گوت، ھۆی سردانکی بۆ ئوە بوو "چونک ئم ب

ھمایک ب ھزەوە پشتی دۆستکانمان بگرین. لشناگڕین دۆستکانمان 

بکون." شاش کۆکبوونی خۆی لگڵ ستراتیژی ئمریکا دەربی، بم 

ڕۆژھتی ناوەڕاست بۆ ھاوپیمانکانی پداگیریش بوو لسر بایخی 
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ر ئو دەوتان باری ئمریکا ل ئوروپای ڕۆژھت و ئاسیادا، ئاخ

ھروەھا  ١٣٣ئابوورییان ل ھاوردەکردنی نوتی ڕۆژھتی ناوەڕاستوە بندە.

شا پرسی عراقیش ھنایوە گۆڕێ، گلیی لوە بوو، ک ڕککوتننامی 

ل عراق کردووە دەستی ب جبخانی چک و تفاقی عراق وای  -سۆڤیت 

ستی ئراندا ھی و نیگرانییکانی خۆشی زیاتر ڕابگا لوەی ک ئستا لبردە

سبارەت ب ئگری پکھنانی برەیکی نیشتمانی ل عراق دووپاتکردەوە. 

لدەستی ئو دەربچ، بۆی ھۆشداری » کارتی کوردی«شا لوە ھراسانبوو، 

دا بوەی دەکرێ کورد ببن موکی کۆمۆنیست "لبری ئوەی دڕکک بن 

ش کیسنجر پرسیاری ئوەی لکرد، ئاخۆ چی بکرێ باش، لعراقدا." کاتکی

شا گوتی، پویستی بوە ھی بھزبکرێ و "ئرانیش دەکرێ یارمتی کورد 

ی ئو ڕۆژە ئم تاک بگنامی ک ئاماژە ب کورد بدا لماوە ١٣٤بدا."

  سردانی سرۆکی ئمریکا بۆ ئران.

بۆ الی شا ل کۆتایی مانگی مایۆی  ون ڕەونقدارەکی سردانکی نیکسن

دا ب تواوی لسر شقامکانی تاراندا پچوانی واقیعکی ئوێ ١٩٧٢

دەم بووەوە. ل میانی سردانکی نیکسندا، گرووپکی تیرۆرستی مارکسی، 

 ١٣٦لنو شارەکدا تقاندەوە. ان)، زنجیرەیک بۆمبیMEKدینی خلق (موجاھی«

وت یک ل ژەنڕاکانی ھزی ئاسمانی ئمریکا بناوی وەک دواتریش دەرک

» جۆرج کیڤ«ئامانجی تقینوەکان بوو. ب گورەی قسی » ھارۆلد پرایس«

 ١٩٥٨ڕدا ل (ک ئفسرکی ئۆپراسیۆنکانی سی ئای ئی بوو ک ل دوو گ

- ١٩٦٣  ١٩٧٦ - ١٩٧٣و پاشان ل ردرابوو، ئینجا دواتر لسپرکی پدا ئ

موجاھیدینی «دا دەستی لگڵ "ئرکی بدناوی تاران ھبوو")، ئندامانی ١٩٨٥

یان گرتبوو، ئامریکی تقینوەشیان ل »پرایس«ڕگی تپڕینی » خق

بتومبلی خۆی دەچووە » پرایس«ڕگکه حشاردابوو. ئو بیانیی، کاتک 

مبک دەتقنتوە و سرکار، یک ل چاالکوانانی موجاھیدینی دەیبین و بۆ

.وتو کابراش دەف وون دەبپھ وون بپی ھکلوومبوە تھۆی١٣٧ب 
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 ،نژخت دەھپایت کی دیکوەیقینت ،عاتیش دوای ڕووداوەکک دوو سی

 کم جارەیان بۆمبکۆی باوکی شا ئنزیک گ وی«لھلڕەزاشا پ «

خولک  ٤٥بوو ک دوای دەتقتوە، ئو شونی وا نخشی بۆکشرا

بۆنیکی ل ڕکبخرێ و نیکسنیش لوێ ئامادە ب. لبر نیگرانی 

قناعتی » علم«ئاسایشپارزیوە خریکبوو بۆنک ھبوەشنرتوە، بم 

یشکی ئوێ ب تۆکمیی پارزراوە و بۆنکش بب ب نیکسن ھنا، ک ئاسا

   ١٣٨ھیچ ڕووداوک بڕوەچوو.

شتی گشتکی نیکسن بۆ تاران بیارگلکی سرنجاکشی لژر ب گ

ڕووخساری خۆی شاردبوونوە، ک وەک دەرھاوشتیکی کۆبوونوەکی 

خاینی بسر نیکسن لگڵ شادا ھاتئارا، ھموو ئوانش لکوتیکی درژ

ی مایۆدا، نیکسن ب شای گوت، ک ٣١ھرمکوە ھبوو. ل کۆبوونوەکی 

 ران بئ کی نوێ بداتون" و قایلیش بوو چکانی بکوێ دۆستمریکا "نایئ

ـیشوە، بۆ ئوەی پارسنگی پابندییکانی ئم  F – 15و  F - 14فۆکی 

دای  ی MIG – 23کی شڕکڕی دوایانی یكتیی سۆڤیت بداتوە، ک فۆ

ی بۆ کرا پاشان ل ئم سیستمش زۆر جار ب "کاغزی سپی" ئاماژە ١٣٩عراق.

ئمریکا وا لکدرایوە "ھموو چککی پشکوتوو بدەر ل بۆمبی ناوەکی 

بگورەی قسی کیسنجریش ب، پنتاگۆن ناحای ڕاڤی  ١٤١"بدرت ئران.

ی ئرانیان ل پدانی ھموو جۆرە چکک واکرد بیارەکیان کرد و دەست

ریکشا بۆ سودایکی قبی کینی تنیا ل چکی ناوەکی نب، ئمش س

لگڵ ئوەشدا، لمیانی ئو سیستمشدا، ئوە ڕوون بوو،  ١٤٠چک و تفاق.

ک نیکسن نیازی وا بوو ئران ڕۆکی سرەکی ل ژر بھانی ڕبازی نیکسن 

رمکدا بگێ و ک ھرخۆشی سنووربزاندنی سیاستی جووت ل ھ

ـی »ھارۆلد ساندەرس«و. ب گورەی قسی دینگیی ئیدارەی جۆنسن بو

کاربدەستی پشووی سی ئای ئی و پسپۆڕی ڕۆژھتی ناوەڕاست ل نو 

ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ل سرەتای شستکانوە ب، نیکسن 
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و کیسنج ر »شا«ر بسر لکی ئاشکرایی ھوەیش وان بیان گوتبوو، ئ

سیاس ندی خۆیان بپاب ر بم کیسنجوە، بننیی دەمتی جووت دینگ

شوەیکی تایبت ب شای گوتبوو، ک ئمریکا بنیاز نیی جپی بریتانیکان 

ابوو بۆ ل کنداودا پبکاتوە. ب دەربینکی دیک، ئمریکا نخشی و

.ستشا بب نداو، پشت بقامگیری ک١٤٢پاراستنی س  

کوردەوە پیوەستبوو. ب شوەیکی برفرەوان بیاری دووەم ب عراق و 

بوا بوە دەکرێ، ک نیکسن قایلبوو پشتگیری کورد بکرێ لو شڕەی دژی 

 ١٤٣ڕژمی عراق دەیکا، لکاتکدا ل تاران کیسنجریش دانی بمدا نا.

رچندە ب کردەوە ھیچ تۆمارکی فرمی نیکسن نیی، ک ناوی کوردی ھ

ەی ڕککوتبن لسر ئۆپراسیۆنکی ژربژر تا یارمتی ھناب، چ جای ئو

نوەک  -ب، ئوە کیسجر بوو » علم«کورد بدەن. ب گورەی قسی 

گڵ عراقدا ک نیگران بوو لوەی "ڕووسکان ل پیوەندییکانیان ل -نیکسن 

زۆر دوور ڕۆیشتوون" و ھستیکرد "دەب شتک بکرێ تا 

کیسنجر ل یادەوەری خۆیدا، پنج بۆ ئوە  ١٤٤ـوە."42بیانسنگرنن

ڕادەکش، ک شا داوای ل نیکسن کرد، بکو ب سیاستی دەستوەرندان 

ی ئمریکا، لبرانبر کورددا بچتوە، ب پداگرتنوە داوایکرد "ب ب پشتگیری

ئو ڕاپڕین ھبووەی کورد ل دژی حکوومتی بغدا سرناگرێ." ئو 

بۆ زیادکرد و دیارە نیکسنیش قایلبوو، "بشداری ئمریکا ل فۆرمکدا  ئوەشی

ئو جۆرە ھاوپیمان سرەکییانی وەک ئران  ورەیپویست بوو بۆ ئوەی 

دندەرانی ئوان بکرێ و  و ئوردن بپارزرن بوەی باربووی ھندێ مجزی

دوو یاداشتی ھرچندە ھر ١٤٥بشداربین ل ھاوسنگی ھزی ھرمکدا."

گفتوگۆکانی سردانک ب ئاستم ناوی کوردی ھنابوو، ک ھر بتنیا 

ش گوتبوی، ک دەکرێ »شا«کیسنجر سرەداوی بابتکی ھنابووەگۆڕێ و 

 ١٤٦چ جارکیش نیکسن ناوی کوردی نھنا."یارمتی کورد بدرێ." ھرگیز و ھی

                                                           
  سنگراندنوە: ڕاگرتن، برپگرتن، وەستاندن. 42
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ئوەی دەگوترێ  -شوە ب ھی کیسنجری -وای سرچاوەی یاداشتکان 

کوا سرۆک قایلبووە یارمتی کورد بدرێ لوکاتی ل تاران بووە، کچی 

نبوونی تۆمارنامی فرمی لو بارەوە نیشانی پرسیار لسر ڕاستی و 

  ن.دروستی ئو گوتی دادەن

 وە بوو، بی نیکسن ئم دواییی ئکوایبۆ ب عقووالنکی موەیڕوونکردن

ھاوینی دەست ل پ نگی سارددا و لراق زۆر  ١٩٧٢واژەکانی جخی عدا بای

زیادیکرد. ل یکی حوزەیراندا، وات ھر ڕۆژک دوای ئوەی نیکسن و 

ق لگڵ کۆمپانیای نوتی کیسنجر تارانیان بجھشت، کش نباوەکی عرا

یکردنی عراقدا تواوبوو، ئویش لو کاتی ڕژمی بعس حاتی خۆما

 عس لوەی حیزبی بیاند. پاش ئواوی خۆی ڕاگتی ١٩٦٨تدا دەس

ی لگڵ »ڕومل«کوتدەست، بۆ پرەپدانی کگ ب نوت دەومندەکانی 

دا ک عراق نوتی ل ١٩٧٢یسانی سۆڤیتییکاندا مۆرکرد. دوای ئوەش ل ن

یدی کۆمپانیای نوتی ئ ١٤٧کگ نوتییکان ھناردەی یکتیی سۆڤیت کرد

گک کانی خۆی لمرھک بوەیکردنراق وەک تۆکانی باکوور  عوتیین

بغداشی سنووردارکرد. ل ناوەڕاستی مایۆشدا، حیزبی  وەیبی و پارەدان

ای نوتی عراقی بوە کرد ئگر ھاتوو برھمکانی بعس گفی ل کۆمپانی

وونیی دەست بسر کۆمپانیاکدا دەگرێ. زیاتر نکا ئوا ب شوەیکی قان

 راقیش لوتی عم، ٣١کۆمپانیای نرھی بزیادکردنی ب ی مایۆدا قایلبوو ب

ل دەستی داوە، » ڕومل«بم مکوڕبوو لسر ئوەی ل باکووری 

ی بکاتوە. ئیدی حیزبی بعس بو وەم دەھری بوو، ئاگری پکوت قرەبوو

ستی ب جوویکی دراماتیکییان ھی و بۆ ڕۆژی پاشتر و بیاریدا ک پوی

کۆمپانیاکی خۆمایکرد. خۆمایکردنی کۆمپانیای نوتی عراق کاریگرییکی 

وە ھبوو، ئمش بھندھگیراوی لسر برژەوەندییکانی ئابووری ئمریکا

دا ی ل کۆمپانیاک٢٣,٧٥ھر لو کاتوە ھات، ک ئمریکا پشکی ب ڕژەی 

ھروەھا ئم جووی ھموو گومانکی ل نو ئیدارەی نیکسندا  ١٤٨ھبوو.
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ڕەواندەوە بوەی عراق خرا برەو ئوە دەڕوا ک ببت دەوتکی پاشکۆی 

رد، "خۆمایکردنی کۆمپانیای نوتی ـیش تبینیک»ڕاندال«سۆڤیت. ھروەک 

... و ئیدی ئمریکا عراق ھۆکارکی دیک بوو بۆ سر ھۆکارەکانی ئران

ڕەوایتی دا ب {دەستوردان ل کاروباری کوردان]. بۆ ھر یککیشیان 

ھۆکاری ترسی لکوتکانی یکمین دزەکردن و دەستبسرڕاگیشتنی 

کی سرنمھرھر بت بۆ ستی ناوەڕاستدا سۆڤیڕۆژھ وت لرەکی ن

   ١٤٩ھبوو."

یاداشتکی بۆ » ساندەرس«ی عراقوە، ل پاش خۆمایکردنی کۆمپانیانی نوت

کیسنجر نارد، تیدا خا بھز و الوازەکانی یارمتیدانی کوردی لکدابووەوە. 

ی سرەکی بۆ پشتگیریکردنی کردەی دەستوەردان 43ئو س بگوبند

) ب ھاندان یان ١ونوە (چوارەمین ھۆکارەکشی ھر ب نھنی مایوە): (ھنابو

تا ببن ھزک بۆ شۆقکردنی عراق ل ناوەوە، دەکرێ  پشتگرتنی کورد

ئمریکاش ھوڵ و تقلالی سۆڤیت بۆ برەودان ب پکھنانی حکوومتکی 

کۆمکی ئوە  ) پاپشتی ئمریکا بۆ کورد دەکرێ٢برەی نیشتمانی لبارببا. (

بکا، ک دەستوپی سوپای عراق ببستتوە و ڕژمیش ئیدی ھر بتنیا 

یشکی خۆی بخات سر کشی ناوەخۆ، ب شوەیک نبت مایی ھڕەش ت

) دەکرێ ٣، ئوردن و کوت یان وەتکانی کنداو. (ئیسرائیلبۆسر ئران، 

ریکا بدەن لگڵ ئفسرانی کورد یارمتی ئگری پیوەندی پیداکردنی ئم

ڕژم کارکی بج سوپای عراقییدا، ک ئمش بۆ ب دواداگڕانی ڕووخاندنی 

چوار بگوبندی دژی » ساندرس«دەب. بۆ ھاوسنگاگرتنی ئم رەوشش، 

) دەکرێ ئمریکا ھر ب خۆی تقلالیکی سرەکی ١(دەستنیشانکردن: 

نی جنگیش ل دژی کورد وەرچرخا، ئوا گریالیی بدا و "[ئگر] گۆڕەپا

دیشیان لوەدا دەب یارمتییکی [ئوان] ندەستیان بوە ڕادەگا و ن برژەوەن

) عرەبستانی سعوودی و ئران سرچاوەی ٢( یکالکرەوەیان پببخشن.

                                                           
  بگوبند: ئرگومنت. 43
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) ئاوەزمندی زیاتر ٣دەرامتی داراییان ھی تا یارمتی کوردی پبدەن. (

ک ،وەدایوەی خۆی  لتی بدا لمایرکی ھرییمریکا ھانی چارەسئ

) .وە بگلکپرس وخۆ لی مۆسکۆ ٤ڕاستکییرڕەوتی دیدارە لووتکب ل (

و ھوکانی سۆڤیت بۆ ھنانکایی برەیکی نیشتمانیی ل عراق، ئگر 

سر ھاتوو ئۆپراسیۆنکی ئمریکا ئاشکرابوو، دەکرێ لکوتی نریانی ب

.بڵ مۆسکۆدا ھگکان لیوەندییوەی پوە، ئیدارەی  ١٥٠ ئاسایبوونر ئبل

سن بیاریدا، ک پویستی ب لتگیشتنی پشکوتووانتری ڕەوشک ھی نیک

  برلوەی بکرێ ڕوو ل ھر ئۆپراسیۆنک بکا.

نی ل پنجی حوزەیراندا، شا پیامکی بۆ کیسینجر نارد و پشنیازی بینی

ی کرد بۆ ئوەی ئو »دکتۆر محموود عوسمان«و » ئیدریس بارزانی«

کن ئاخۆ ئمریکا چۆن یارمتی کورد بدا. پاشان پیامک ڕگایان تاوتوێ ب

ئوەشی لزیادکرد، ک شا "پشبینی ئوە دەکا" کیسینجر ھمان ڕوانینی ئوی 

ر نبۆ کیسنج کیشدا کیاداشت ل .بھ کتردراوە داوای بۆ باب

پسندکردنی ئو دیدارە دەکا، ستافی ئنجومنی ئاسایشی نیشتمانی 

ایتی خۆی سبارەت ب دەستتککردنی خودی کیسنجر نیشانداوە، ناڕەز

 رۆکیش. لندکردنی سسبۆ پ نیشان توە" دەبمییالی کب" مئ چونک

بڕوبری » د ھلمزڕیتچار«، »ساندرس«جییاتی ئوە پشنیازیان کردبوو 

» ژەنڕاڵ ئلکسندەر ھگ«ھواگریی ناوەند یان جگری کیسینجر 

کوردەکان ببین، تنانت بشی زۆری "ئوانی شارەک" (مبست واشنتن 

.کپرس ک بوون بیوەستییر پدژی ھ (تی  ٥١دی سییای ناڕەزایو

ی ٢٣اسیۆنک، کچی ل وەزارەتی کاروباری دەرەوە و سی ئای ئی بۆ ئۆپر

اکشی ی ڕاگیاند، ک "بایخکی سرنج»ھگ«ب » ساندرس«حوزەیراندا 

دنیا" ھی بۆ ئوەی ل ڕی پشتگرتنی کورد ڕێ ل سۆڤیتییکان بگیرێ بۆ 

یارمتیدانی حیزبی بعس. کیسنجریش لسر ئم ڕای کۆک بوو، گۆپی 

  ١٥١سوزیشی بۆ دیدارەک ھکرد.
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وەزیری پشووی گنجینی ڕەوانی » جۆن کۆناللی«ەھا کیسنجر ھرو

ب گورەی قسی  ١٥٣ارەکدا پشتاستبکاتوە.ئران کرد، تا شا ل بی

گیشت تاران، داوای دیدارکی » کۆناللی«ی باوزیش ب، کات »فارالند«

" ب "بۆنکردنی شتک» فارالند«تایبتی لگڵ شادا کرد، ئو داخوازییی 

 ب" ک ،دا ئامادەبوەککۆبوون وەی لوە و سووریش بوو لنایبیرخۆی ھ

ڕازەکی ئاشکراکرد، ک » کۆناللی«نگیشت." دوای ئوە،  ھر ھیچیش

» فارالند«بنیازبوو شتکی "زۆر ناشایست" ل شا بپرس. کاتکیش 

واز ل  برووسکی بۆ کۆشکی سپی لدا تا ڕاوژیان پبکا، کیسنجر پیگوت

شتک بن، ئمش سلمنری گومانکی بوو، ک شتکی پچراوە ل ئارادا 

ھ.١٥٤ی  

 لمز«حوزەیرانیشدا،  ٣٠لدی«، »ھنناسراوی » ڕیچارد ککی ندەستو کارب

 ر لوبڕی بنووسینگ ی لڤاالنگلی «سی ئای ئ« ئیدریس«دا چاویان ب «

کوردەکان گوتیان، بارزانی پشتگیری  کوت.» دکتۆر محموود عوسمان«و 

بر سۆڤیت و سیاسی، دارایی و سربازی دەوێ بۆ ئوەی ل بران

ئرنی" بۆ برەوپشبردنی  شتکیو کوردستانیش بکات " بوەستعراقییکان 

یش سوپاسی ھاتنی »ھلمز«برژەوەندییکانی ئمریکا و ھاوپیمانکانی. 

ر دەستی پداون ھاوسۆزی ئمریکا بۆ کوردەکانی کرد و گوتی، کیسنج

ادەبوون بۆ بھندھگرتنی بزووتنوەکیان دەرببن و دنیاشیان ل "ئام

داواکانیان بۆ پشگیریکردنیان" دەکنوە، بم ل پویستی نھنی و 

یان  ئیسرائیلگواستنوەی کلوپلکان ل ڕی کنای سیموە وەک ئران، 

ل دیداری دووەمدا، کوردەکان س سکۆی  ١٥٥ن.ئوردن ھۆشداری دا

دن و شۆڕشگتی. یکمیان تاوسندوویان وەسفکرد: برگری، ھرشکر

پیوەست بوو ب زیادکردنی بکی کم ل پشتیوانی ک مبست ل پاراستنی 

ڕەوشی ھنووکیی بوو، لکاتکدا ڕگ ب کورد بدەن بۆ ھمیش برەنگاری 

، ئابووری و سربازییکانی ڕژم ببتوە. دووھمیشیان داوای فشارە سیاسی
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ی و سربازی کوردیان کرد تا بتوانن دەستوپی ڕژم زیادکردنی توانای دارای

ببستنوە و ھروەھا تا بۆی نکرێ ببت ھڕەشیکی سبازیی بۆ سر 

مریکا دراوسکان و بۆ سر برژەوەندییکانی ڕۆژئاوا. دواخایش داواکرا ئ

کوردستان وەک "بنکیکی ئاسایشپارز" بکاربھن تا بتوان "ب ھاوکاری 

   ١٥٦قییکانی دیکی دژەڕژم، ڕژمی بعسی پبوخن."عرا

دوابدوای کۆبوونوەک، کاربدەستانی سی ئای ئی دنیانبوونی خۆیان 

. ل سبارەت ب ڕوانگی خۆتھلقورتاندن ل کاروباری کورد دەربی

یاداشتکدا وردەکاری گفتوگۆکان ھی، ئوان گوتیان، ک کورد ھندک 

اواقیعییان سبارەت ب کردەی سربازی و کرەستکان و ... "بیرۆکی ن

بکارھنانیان ھی." ھر بۆ نموون، ئوان دەیانوێ ھزی پشمرگ گورەتر 

 ننین و بیگ٦٠,٠٠٠بکخستنی ئش پشتگومس، ئو بارە ک

لۆجستیی"سرسوڕھنرە"ی داخوازییکی. ھروەھا ئوان باسی 

ک و پشنیازی توەگالنی سوپای عراق ل شڕکی تقلیدا بدەستخستنی تان

دەکن. ڕاوژی سی ئای ئی بۆ کورد پچوانی ئوە بوو، داوای 

ەست لباوانوەی ئوان ئوە بوو، کورد ل شڕی تقلیدی دووربکونوە د

ب چیاکانیانوە بگرن، ئاخر لودا دەتوانن "ب دوای تکتیکی پالماری 

ندا بۆن، ل زۆر شون دەست ل عراقییکان بوەشنن خۆیان گریالیا

 کاوبوون لی ڕاشدەستانی سی ئای ئنگ ڕابگرن." کاربھاوس

 ) ئگر شڕ١دەستنیشانکردنی کشکانی دەستتککردن لگڵ کورد: (

دەستپبکاتوە "ئگرکی حتمی" ھی ک سۆڤیتییکانیش دەستیان لگڵ 

) تورکیاش ب شوەیکی "زۆر ھستیار" سبارەت ٢تکبکن. ( سوپای عراق

ب پرسی ناسیونالیزمی کوردی دەمنتوە و دەکرێ ھراسانیش ب ئگر 

ا ڕەگوڕیشی ) ھروەھا لود٣بزان ئمریکا پشتگیری بارزانی دەکا. (

کرتبوونی قووڵ بنو کشی خیتی، سیاسی و کۆمیتییدا 

ز شۆڕبووەتکاری ناحرکبر گرووپی کس [شکردووەتداب] کوردی وە ک
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) ٥) بارزانی زۆر پیرە و جگرەوەیکی ڕون و ئاشکرای نیی. (٤بیکدی. (

ەزارەتی کاروباری دەکرێ ئۆپراسیۆن ببت مایی لباربردنی نخشکانی و

و  دەرەوە، ک دیپلۆمات بنرت بغدا. لگڵ ئوەشدا ھڕەشی سۆڤیت

 تی بداتوەی ڕەوایس بوو بۆ ئکانی ڕۆژئاوا برژەوەندییر براق بۆ سع

برنامیکی پشتگیریی سنووردار. دیسان جنگی سارد ھۆکارکی 

   ١٥٧کورد. یکالکرەوەبوو بۆ بیاری ئمریکا ب کۆمککردنی

 وەدا و لو نمموزی ١٨لنگی سارد تتی جمایرزی ھنگی ھدا ھاوس

داوایکرد، ئو » سادات«رخانکی سرەکی بخۆوە بینی، ئمش کاتک وەرچ

سربازەی سۆڤیتی ل میسر بکشنوە. ئم جووی بگورەی  ١٥,٠٠٠

تی قسی کیسنجر ب، ھاوسنگی ھزی جنگی ساردی ل ڕۆژھ

ھرچندە مشتوم لسر ئوە ھبوو ئاخۆ ھزەکانی  ١٥٨ناوەڕاستدا تکوپکدا.

لودا ئاماژەی زدەباریش  ١٥٩ڤیت ل میسر دەرکراون یاخود کشاونتوە،سۆ

 ل ،ر بۆ نموونوە. ھت بایدایتسۆڤی سادات ل بوو، کمموزھدا ت

» حافز ئیسماعیل« ل ڕی ڕاوژکاری ئاسایشی خۆی بناوی» سادات«

ی ل سۆنگی سفربوونوە ١٦٠کناکی نھنی لگل کیسنجر کردبووەوە.

سروشتی جنگی سارد، ئیدارەی نیکسن ئو "ل دەستدان"ی مۆسکۆ بۆ میسر 

و کردنوەی کناکی ژربژر لگڵ میسر وەک سرکوتنکی ڕوون بۆ 

  ١٦١ئمریکا دانرا.

ۆری کردە سر بھای جیۆپۆلیتیکی عراق ل کردەکانی سادات باندۆرکی ز

وای وابوو، کریش بنگی سارددا. کیسینجرجی  جلومھ راق بخی عبای

 ڕەفتاری میسر وای ل چونک ،ورەتردەبتی ناوەڕاست گستراتیژی ڕۆژھ

ل شڕی  ١٦٢کرملین کرد پیوەندییکانی لگڵ ڕژمی بعس بھزتربکا.

اوە، سۆڤیتییکان تیشکی چی خۆیان خستبووە سر شش ڕۆژەش ب دو

، لکاتکدا بایخدان ب ئیسرائیلژی بیناکردنی سوپای میسری و سووری ل د

عراق ب پلی دووەم دەھات. ھرچندە کشانوەی بریتانییکان ل کنداو، 
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کۆنترۆکردنی دەستی میسریش لالین ساداتوە، پرەسندنی 

ی مۆسکۆ لگڵ ھیندستان و ھاتن سر دەستی ڕژمکی نوی پیوەندییکان

ی یمن و سۆمال، ھموو ئمان پشباری سر ب سۆڤیت ل باشوور

برزبوونوەی تای کبکی جنگی سارد بوون ل ئۆقیانووسی ھیندی و 

  ١٦٣ناوچی کنداودا.

ەریای ناوەڕاست ئو بادانوە ئاشکرایی برژەوەندییکانی سۆڤیت بۆ سر ز

ھر  کاریگری بسر بیاڕدانی ئیدارەی نیکسن ھبوو بۆ یارمتیدانی کورد.

 ل ،مموزدا، ٢٨بۆ نموونگ«ی تر نارد، "دەکرێ » ھکی بۆ کیسنجیاداشت

 ،ستای میسر زیاتر بو ڕووداوەی ئخی لپرسی [پشتگیریکرنی کورد] بای

ئمش  ١٦٤سر عراق ب."چونک پدەچ ھوی چبووەوەی سۆڤیت ل

ک نیشانت  ،بوویی سۆڤیوتننامککڕ ئ -ک راق وای لع مریکا کردب

 ت لوەی سۆڤیوە کشانم ئبگرێ، بندھھکردنی کورد بپرسی کۆم

 تی، کمایرنگی ساردی ھر حیساباتی جسی بوو لمیسر و باندۆرەک

  ندن ل کاروباری کوردییدا دنیاکردەوە. پسندنامی نیکسنی ل خۆتھقورتا

 ی بۆ ٢٨لکی سی ئای ئشنیازموزدا، پکاروباری ی ت قورتاندن لھخۆت

کورد ب ھاوپچی یاشتک بۆ داواکردنی پسندنامکی بۆ کیسنجر 

 ١٨ک پشتگیرییک بی  ،مزندەی سی ئای ئی ئوە بوو ١٦٥برزکردەوە.

 دەچری ملیۆن دۆالری توھی جگوە کورد بتوانن پھۆی وەی ببۆ ئ

نیوەی پارەک بدا، لکاتکدا باقی شش خۆیان بپارزن، ئرانیش نیازی وابوو 

ملیۆنک دەکرێ "ل سرچاوەی دیکوە" ب، دیاربوو سرچاوەکش ئوردن و 

ئوە بوو مانگان وەک » ھلمز«عرەبستانی سعوودی بوو. پشنیازی 

 ٢ملیۆن دۆالر) بدرت بارزانی و ٣دۆالر (سان  ٢٥٠,٠٠٠ باربووەک بی

١٦٦ونیی ل ڕی کناکانی سی ئای ئیوە بدرێ.ملیۆنیش ب شوەیکی قانو
 

پشمی خرجی بە پارەکانیش بدرت چک وتقمنی ک پشتر کورد 

 لبرچاوگرتنی دووەمیش "بدرت چکی دژەئاسمانی و دژەتانک ب ھیانبوو،
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قتر  44بنسوە لختکردنج م بوە بکانیشتو ڕۆک ی بکانو چئ

ھموو چک داواکراوەکانیش ناب دەستکردی  ١٦٧".ازرنوەئاسانی دەگو

ئمریکایی بن، چکی دروستکراوی کارخانی بگان بن یاخود چکی ئمریکی 

ھبن، بم بدەر بن ک بشوەیکی ئاسایی ل جبخانی عراق یا ئوردنیدا 

نیش، سبارەت ب ڕکارەکا ١٦٨ل تۆپخان و چکی دژەئاسمانی و دژەتانک.

دەب ئۆپراسیۆنک بخات بردەم کۆمیتی  ی سرۆکگوتی، ئیدارە» ھگ«

ناسراوە، ئمش بۆ  ٤٠ھاوکاریی نوان دەزگ و ئاژانسکان، ک ب کۆمیتی 

ر لب کراسیۆنگرتنی ئۆپندھھب  ش بمندە ئرچندکردنی، ھسپ

وەشدا، لڵ ئگبوو. لکی قانوونی داخواز نوەیدە شر سروشتی زب

 ،کراسیۆنستیاری ئۆپگ«ھشنیازی دوو بژاردەی کرد: (» ھر ١پسب (

 وسا بوە و ئتئاگاداربکروخۆ نیکسنی لی چل بازبدرێ و ڕاستکۆمیت

بکرێ » ھیلمز«گی بڕوەبر و بودج و ھواشی سروسدا لگڵ نووسین

ە ب ئندام سرەکیکانی ) ل ھموو ڕچکیکی دیک دووربکونو٢یان (

کۆمیتی چل وەک وەزارەتی برگری، سی ئای ئی و دەستی ھاوبشی 

 ١٦٩ئرکان ڕابگینرێ، ک سرۆک ئۆپراسیۆنکی پسندکردووە.

مینیان بوو، کیسنجریش پسندیکرد، ل بۆ بژاردەی دووە» ھگ«ڕاسپاردەی 

اھاتوو ب یاداشتی من بۆ پراوزی پیشنیازەکانیدا نووسی، "ل ھفتی د

ئندام سرەکییکان جبجدەکرێ." ل یکی ئابیشدا، کیسنجر یاداشتکی 

یک الپڕەیی نووسی، تیدا ئاماژەی ب پسندنامی نیکسن بۆ 

کۆمککردنی کورد کرد و بۆ بڕوبرەکانی  ئۆپراسیۆنکی ژربژر بۆ

   ١٧٠کۆمیتی چلی نارد.

دەورە" ب دەوری کۆمیتی چل، کاربدەستانی ئیدارەی پاشان لبر "پچب

نیکسن کوتن بر ڕەخنبارانی کونگرس، ب لکۆینوی ئنجوومنی 

 -ئاماژەی بۆ دەکرێ  Pikeک زۆر جار ب ڕاپۆرتی پایک  -نونران 

                                                           
  ین، لوغم.بنتق: م 44
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یارەکی ب "زەنگکی نائاسایی ئاسایشی" وناکرد، ک مبست لی ئو ب

 ١٧١ک ل وەزارەتی کاروباری دەرەوە بشاردرتوە.ەکارخواست بوو 

بکارھناوە، ئاماژەی بوە کردبوو، 45پچبدەورە"”وشی ڕاپۆرتکی پایک 

کردبایوە. ک داخوازبوو کۆشکی سپی کۆمیتی چلی ل ئۆپراسیۆنک ئاگادار

بۆ کردەی ژربژر ک » سینات«ھرچندە ب گورەی لکۆینوەوی جیای 

 رچ بڕاپۆرتی چChurch Report  مووبووو ھرج نناسراوە، "م

 ی کۆژانو پن. ئسندبکروە پی چلالی کۆمیتر لژربکی ژکردەوی

ە پارەیب یوەستن بناکرێ یان پیان لترسی سیاسییانوا مکی زۆرەوە ئ

نی دەکرێ ھر ل نو دەزگی سی ئای ئیوە پسندبکرن. بپ ئامارەکا

سی ئای ئیوە تنیا چواریکی پۆژەی کردە ژربژرەکان لالی کۆمیتی 

لرەدا پرسیارکی بچوک سبارەت بوە ھی،  ١٧٢چلوە بھندھدەگیرن."

رەوەی ل دەستتککردن ل ئاخۆ کۆشکی سپی ب مبست وەزارەتی دە

باری دەرەوە پرسی کورددا دابیوە. لبر ئوەی ھوستی وەزارەت کارو

بوە ناسرابوو، ک دژی ئو جۆرە ئۆپراسیۆنی، بۆی ئیدارەی نیکسن 

 کراسیۆنی ئۆپواھ یوانوە لتئاگاداربکرر وەزارەتی لگرانبوو ئنیگ

نانت بۆ ئوانی ل نو حکوومتیشدا بوون، ئم دزەبکا یان زیانی پبگا. ت

و. ھر تنیا ساک بر ل بیارەک، سردەمکی ب جموجۆی سیاسیان بو

ب ڕوونکرنوەیکی  Randشرۆڤکاری ھاوکاریی ڕاند » دانیل ئلسبرگ«

ل  ١٧٣زۆر نھنی ڕاپۆرتی پنتاگۆنی دزەپکردبووە ڕۆژنامی نییۆرک تایمز.

ۆنترۆکردنی زانیاری، کۆشکی سپی بۆ بیارەک خۆی ل ترسی ک

بدوورگرت و زانیارییکانی تنیا ب  ٤٠پداچوونوەی پواژۆی کۆمیتی 

گروپکی دەستبژرل کاربدەستان سنووردارکرد. ھرچۆنک ب ئم 

حاتش ل جبجکردندا کاریگرییکی زۆری لسر سیاستی ئمریکا 

  قدا دانا.لبرانبر عرا

                                                           
کردنی م پبپست بزانی، ب نیازی خۆدەرباز»پچبدەورە«ـ، وشی  circumventوشک دەقی  45

  ب دەوری شتک سووڕانوە، وات حیلشرعی. وەرگ. ل برپرسیارتی قانوونی
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  ئنجام
  

ی و پسندکردن ١٩٦٩ل ماوەی نوان ھاتنسرکاری نیکسن ل یانیوری 

دا، ١٩٧٢ئۆپراسیۆنکی ژربژر بۆ چکدارکردنی کمایتی کورد ل ئابی 

سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق بشکی زۆری لو سروسودای ئاشکرا 

ل ڕۆژھتی ناوەڕاست، کرد، ک کۆشکی سپی چۆن برەو جنگی سارد 

وەی گڕی برەو ناوچی کنداو و بتایبتیش برەو عراق ڕۆیشت. ل ما

یکمی سرۆکایتی نیکسندا، سیاستی ئمریکا دەربارەی عراق گۆڕانکاری 

وەرچرخانکی گورەی بخۆیوە بینی. ل دەستپکی گڕی 

دا شکایو الییدا، نیکسن زیاتر بکتییرۆکایتی سمایرتی ھسیاس وە، ک

تی کاروباری خۆی ل ژر ڕبازی نیکسندا ب ھردوو الین، چ ب وەزارە

دەرەوە، چ ب ھاوپیمان ھرمیکانی خۆی "بسپرێ". ب نزیکبونوەی 

دا، شا ھوەدای ئوە بوو، ١٩٧١کشانوەی بریتانیاش ل ناوچک ل کۆتای 

، ک نرخی ئو وەک ھاوپیمانک باش بزان. قناعت ب ئیدارەی نیکسن بھن

 جووەکان ل س لدوای کوشتنی نۆ کر  ١٩٧٠کانوونی دووەم دوابسل

، دنی کوردانیشی وروژانددەستی ڕژمی عراق، شا سختانگی شتولعرەبی 

دا ڕژمی ١٩٧٠دا تا شڕەکیان دەستپبکنوە، ھویشیدا ل کانوونی دووەم 

نووخعس بکی ڕوونی بۆ حیزبی بیامشا پ ،موو کردەوانو ھئیدی ب .

ی لخۆشبوون نین، ئمو ل ھمان کاتیشدا بعس نارد، ک کردەوەکانی ھ

ئوەشی نیشاندا، ک ئران ل توانایدا ھی وەک "پۆلیسکی ھرمایتی" 

 ١٩٦٩جگی بریتانیا بگرتوە. ھرچندە کردەوەکانی ئران ل ماوەی نوان 

ڕژمی بعسیشی ھنای سر ئو ڕای، چارەسری کشی کورد بکا  ١٩٧٠ -

، ک ئمش بووە مایی ١٩٧٠ا بۆ ڕککوتننامی ئازاری وسریشیکش

  دەھریبوونی شا.

 یمانھی ھاوپ راق زۆر جیاوازتربوو لع بارەت بمریکا سدیسان ڕوانینی ئ

. ل ماوەی نوان ڕککوتننامی ئیسرائیلھرمییکانی خۆی وەک ئران و 
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 ئیسرائیلدا، ئران و ١٩٧١ئازار و کشانوەی بریتانییکان ل کانوونی یکمی 

ھویاندا قناعت ب ئمریکا بھنن، ک ڕککوتننامی ئازار نخش پیالنکی 

سۆڤیت بووە بۆ ئوەی جپی خۆی ل عراق بکاتوە، بم ئیدارەی ئمریکا 

شدارییانی وەک شتکی ھبستراو بالوەنا و ئاماژەی بو بگانی ئم ھۆ

عراقدا ھی. ھر تنیا  -ی قووڵ ل پیوەندییکانی سۆڤیت کرد، ک ساردییک

یک دوو ھفت برل  - ١٩٧١ئو کاتی عراق ل تشرینی دووەمی 

اربدەستانی برەو الی سۆڤیت ھنگاوی نا، ئوکات ک - کشانوەی بریتانیا 

ئمریکا دەستیان ب ھسنگاندنوەی ڕۆی عراق ل نو بۆتی جنگی 

  ددا کردەوە، بم تنانت ئوکاتیش، ئیدارەی نیکسن ھر دوودڵ بوو.سار

خای بادانوە گورەک مۆرکردنی پیماننامی دۆستایتی و ھاوکاری 

امیی عراقی ل جنگی دا، ئو پیمانن١٩٧٢عراق بوو ل نیسانی  -سۆڤیت 

ر کنداو بۆ سارددا ب سۆڤیتوە گردا و بنکی گشتیگلی زەریاییشی لس

سۆڤیت فراھم کرد. بۆ ھاوپیمانکانی ئمریکاش پیماننامک سلـمنری 

 و ل منیازەکانی مۆسکۆ، ئ بارەت بوان بوو سکانی ئییمیشھ گومان

ختکردنمان کاتیشدا جی ھگری سی ئای ئوار باری الوازی ھسوەبوو ل

 پیماننامک نیگرانبوو، کاتکشی ھر دەربارەی عراق. ل کاتکدا ئمریکا ل

کش بوو، ئاخر ئیدارەی نیکسن سرقای دوا ھنگاوی ئامادەکاری دیدارە 

ی سروەزیری یكتیی »لیۆنید برجنڤ«لووتکییکی نیکسن لگڵ 

وو، ک ل ئاخروئۆخری مایۆدا کرا. ھرچندە نیکسن پیوەندییکانی سۆڤیت ب

ن ئاساییکردەوە، بم ئو چیدی ناچارنبوو لسر لگڵ سۆڤیتییکا

سروسوداکی بو جۆرە لگڵ عراقدا بمنتوە، ل دواییشدا سریکشا بۆ 

 نوان ئۆپراسیۆنکی سی ئای ئی بۆ پشتگیریکردنی کورد. ب ڕوونی ل

دا، سیاستی ئمریکا لبرانبر عیراقدا گۆڕانکارییکی گورەی ١٩٧٢و  ١٩٦٩

لرەدا ناکۆکییکی زۆر لنوان توژەران سبارەت بوە ھی  ،خۆیوە بینی.ب

ئاخۆ بۆچی ئیدارەی نیکسن لماوەی سردانکی نیکسن بۆ ئران ل مایۆی 
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کیان مشتومیان لسر ئوەی، دا پشتگرتنی کوردی پسندکرد. ھند١٩٧٢

مریکا سکانی ئرانییمای نیگر بنسل یارەکب وە کراقع بارەت ب

ڕۆنراوە، ل کاتکدا ئوانی دیک بوایان وای، شا لبر برژەوەندییکانی 

خۆی ل کنداودا ھژموونی سۆڤیتی لسر عراق زۆر قبکردبوو. بایی 

یان تبینییان نکردووە، ک ھیچ تۆمارکی فرمی ئوەش سیرە، ھیچ کام

سردانکی بۆ تاران پشتگیری کوردی  لئارادا نیی بوەی نیکسن ل ماوەی

پسندکردب. تۆمارەکان ئوە نیشان دەدەن، ک کیسنجر ل پیوەندی 

ش بوە قایلبووە، ک پویست »شا«عیراق نیگران بووە و لگڵ  -سۆڤیت 

بارەیوە بکرێ. ڕاستییکشی، تنیا تۆمارکی فرمی ڕازیبوونی شتک لو 

ن لگڵ کورد، ئو یاداشتی ڕۆژی یکی ئابی ھنری نیکسن بۆ دەستتککرد

  کیسنجرە، ک بۆ بڕوبرە گرنگکانی کۆمیتی چلی ناردووە.

 ل کاتکدا و ل کۆتایدا نیکسن بدەستتککردن لگڵ کورد قایلبووە، کچی

) نیگرانبوون لو بخرا باشتربوونی ١بیارەک لسر چوار ھۆکار ڕۆنراوە: (

عراق، نخاسم دوای ئوەی سۆڤیتیکان ل  -دییکانی سۆڤیت پیوەن

) حزی شا بوەی ھزکی ٢دا میسرییان بجھشت. (١٩٧٢ی تمموز

دا ڕوویدا، ١٩٧١ھرمایتی ب ھۆی کشانوەی بریتانییکان ک ل کۆتایی 

) نیگرانبوونی ٣بنیادبن بۆ ئوەی ڕبگرێ ل کشانی سۆڤیت بۆ ئوێ. (

حوزەیرانی ئ وت لراق بۆ کۆمپانیای نیکردنی عخۆما ٤دا. (١٩٧٢مریکا ل (

داننان بوەی دەکرێ کورد وەک ئامرازکی سپنر بۆ بنکۆکردنی ڕژمی 

ب ڕوونی ل ھر یک لو بعسی ھواداری سۆڤیت سوودبخش بت. زۆر 

ر ئوەش، دا، جنگی سارد خای باکشی ھاوبش بووە. ھر لبحاتان

بیارەکی نیکسن بۆ پشتگیریی کورد لسر بنمای پسندنامیکی 

سافیلکانی تفرەدانی شاوە ڕۆننرابوو، بم لسر لکدانوەیکی 

اژەیان بوەدابوو، عراق بووەت داکوتبینییان و زنجیرە لکوتکان ک ئام

  دەوتکی پاشکۆی سۆڤیت.
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   ٧بندی: 

  : ەردان ل کاروباری کوردنیکسن و دەستو

  ١٩٧٣ئۆکتۆبری  -  ١٩٧٢ئابی 

  

ل ماوەی نوان پسندنامی سرۆک نیکسن بۆ دەستوەردان ل کاروباری 

دا، ١٩٧٣ل ئۆکتۆبری  ئیسرائیل -و شڕی عرەب  ١٩٧٢کورد ل ئابی 

سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق پشەوتی دوو شونواری کشی 

وو. ل سرکوە، پسندنامی نیکسن ب دەستوەردان ل لیکجیا کوتب

 چۆن ل ریکبی خسی ئای ئ یاند، کوەی گکاروباری کوردان واتای ئ

زارەتی ژرەوە پارە و چک بۆ کورد بنرێ، ئمش ل کاتکدابوو، ک وە

کاروباری دەرەوە دیپلۆماتی ئمریکی بۆ بغدا ناردن تا لوێ بۆ 

ببن و ب دوای ئوەشدا بگڕن  46برژەوەندییکان بنگرتیھسووڕاندنی 

پیوەندییکان لگڵ حیزبی بعس چاکبکنوە. ھر ل ھمان کاتیشدا، 

گۆڕانکاری دا سریکشا بۆ ١٩٧٢سرکوتن گورەکی نیکسن ل ھبژاردنی 

گرنگ ل دامزراوەی سیاستی دەرەکییدا. مایی بئومدیش بوو، نیکسن 

ی لوتکگک جسانک ی خۆی الدا و بئیدارەک تی لرکردایی س

برچاوترین  ١پکردنوە، ک وای ھستکرد باشتر لگڵ ئو دنوە.

وەک  لسر کار البرد و ی»ڕیچارد ھلمز«گۆڕانکاریش ئوە بوو نیکسن 

» ھلمز«باوزکی نوی ئمریکا بۆ ئرانی دوورخستوە. دەرکوتیش ک بۆ 

بوو "کا بقد با ". ئو سر ب ئاستکی بای حکوومتی ئمریکا ڕۆک 

بوو، پیوەندی توندوتۆیشی لگڵ کیسنجردا ھبوو، ئو ئفسرکی 

ش بوو، کاتی »شا« ھواگری ب ئزموون بوو. ھروەھا دۆستکی درینی

بایی ب ھۆی پل ٢خۆی ل سردەمی ھرزەکارییدا ل سویسا بیکوەبوون.

                                                           
 بنگرتیبوون: دامزران، جگیربوون ل شونک، لداکوتان. 46
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 مریکییدا، نیکسن داوای لتی ئو حکوومن و للمز«ئکرد وەک » ھ

"باوزکی با" برپرسایتی ھاوڕکی سیاستی ئمریکا ل سرتاپای 

لگڵ » ھلمز«نویکی ھرچندە کارە  ٣ھرمکدا لئستۆ بگرت.

گڵ ھر یک ل وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا بوو، بم بو پیوەندییانی ل

کیسنجر و شادا ھیبوون، واتای ئوەی دەگیاند، ک دەیتوانی وەزارەتی 

دەرەوە ل دەرەوەی بازنی پرۆسی بیاردان سبارەت ب عراق بھتوە و 

سبارەت ب دەستوەردان ل کاروباری کورد  زانیارییکانی وەزارەتیش

ئم ئیش بوو. ئیدی ل سایی  سنووردار بکا، ھر خۆشی ل سرەتا ھاوکاری

دووسرەبوونی سیاستی ئمریکای ئوکات سبارەت ب عراق و جیاوازی 

ڕوانینی دیپلۆماتکانی ئمریکا ل بغدا و تاران، کشی نوان سیاستی 

ری دەرەوە بوەی ڕاییکی پیوەندی دۆستان لگڵ وەزارەتی کاروبا

سپی بۆ الوازکردنی ڕژمی بعس شتکی عراق ڕابچن و سیاستی کۆشکی 

  حتمی بوو. 

 کاروباری کورد ل قورتان لھی خۆتسندنامکی ١٩٧٢پرەتای قۆناغدا، س

ی خایاند. ل ١٩٧٥برفرەوانکردنی دەستوەردانی زلھزەکان بوو ل عراق ک تا 

ی و سربازیی بۆ یسرکوە، یكتیی سۆڤیت ب خرایی پشتگیریی دارا

یزبی بعس زدەترکرد، بکو یارمتی بھزبوونی پگی ڕژم بدا، ک ح

دیاربوو بۆ پاراستنی برژەوەندییکانی خۆی تواوعیار بوو. لسرکی 

دنی باری دارایی و چک دیکشوە، ئۆپراسیۆنکی سی ئای ئی بۆ دابیکر

ئمریکا بۆ کورد نموونیکی پبپستی دەستوردانی زلھزک بوو، ئاخر 

بوو تا گۆڕانکاری لبارەی سیاستی عراق  47کارایان ھاندەری شۆڕشگەکان

.کایننکانی خۆیان بھرژەوەندییقازانجی ب ب  

                                                           
ھناوە، ئ وشی وەک پشتریش ل شونکی دیک ی بکارrebellionنووسر وشی  47

ژیوە حوکمانی دەگۆڕن، مرج نیی واتا ڕونکراوەتوە وات ئوکسانی ک ل ڕی توندوتی
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  سیاستکی دووسرە
  

سن سیاستکی دووسرەی ل برانبر دا، ئیدارەی نیک١٩٧٢ل ماوەی پایزی 

وەی نیکسن دەستوردان دا، ھر پش ئ١٩٧٢عراقدا گرتبر. ل تمموزی 

 یاند، کندبکا، وەزارەتی کاروباری دەرەوە ڕایگسکاروباری کورد پل

ڕەوانی بغدا کردووە تا ھۆبی برژەوەندییکانی ئمریکا » ئارسر لۆوری«

)USINTغدا ھب ل (.نوە،  ٤بسووڕدوای ئکانی دوابلۆوری«مانگ «

نانو الیی ئزۆرین ژی بکرد ڕاو  بوو، براقدا ھع رژەوەندییان لب ک

 ژی بروەھا ڕاووە، ھکان و ھاوکارانیشمریکایی، بانکوتی ئکۆمپانیاکانی ن

کسل، پاریس و بیروت کرد تا ۆدیپلۆماتکان ل ھریک ل لندەن، بر

سادە بوو: ئو دەبوو » لۆوری«برچاوڕوونی زیاتری دەستبکوێ. کاری 

پۆرت لسر ڕووداوەکانی عراق بنووس، ڕاوژ لسر چاودری بکات و ڕا

ئوە بدا، چۆن بتوانرێ ب باشترین شوە برژەوەندییکانی ئمریکا ل عراق 

لگڵ ڕژمدا و ناوچکدا بچتپش و ب دوای برجستکردنی پیوەندیش 

ی کیئو ل برایی مانگی ئیلوولدا گیشت بغدا، ب فرمیش ل  ٥بگڕێ.

تشرینی یکمدا کاروباری ھۆبی ھسووڕانی برژەوەندییکانی ئمریکای 

بو حاتی ک کۆشی سپی  ٦لوێ مایوە. ١٩٧٥گرتدەست و تا ئابی 

و وەزارەتی کاروباری  ئۆپراسیۆنکی بۆ چکدارکردنی کورد ڕاستڕکرد

دی ئوە دەرەوەش ب نیازی باشکردنی پیوەندییکان بوو لگڵ عراق، ئی

 کتربئامانجی ی مریکا بتی دەرەوەی ئزراوەی سیاسدام ڕوون بوو، ک

  کاردەکن.

 ر زەریای ٣١لسمموز تا دووی ئاب، شا لن«ی تزوق« دا چاوی ب

وونی ئمریکا ل دەستوەردانی بۆ کوت تا دەستھب» ملیک حوسن«

کیسنجر ب، ھردوو  کاروباری کوردی لگیدا تاوتوبکا. ب گورەی قسی

                                                                                                                                             
کۆمیتیکی گۆڕانکاری تواو بدا ب مانای شۆڕش. منیش ھر وش برانبرە باوەکم بکارھناوە. 

.وەرگ  
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پاشاک پشوازییان ل کۆمکی ئمریکا کرد و ھر لوش "ڕسای بنڕەتیان 

بۆ ھوڵ و کۆششی ھاوبش دانا." ھمووشیان قایلبوون، ک مال مستفا 

دەبوای خۆی ل ھر "جوویکی دراماتیکی وەھا  بارزانی، سرکردەی کورد

روژن وەک جاڕدانی دەوتکی دوور بکاتوە، ک سرتاپای عراق بو

سربخۆی کوردان." ھروەھا لسر ئوەش کۆکبوون، ک جختکردنوەیان 

لسر پشتگرتنی کورد بۆ ئوە بوو "توانستی برگرییانی کورد بھزتربکن 

رەترین پوانی ئۆتۆنۆمی دابین بب." ئمشیان ڕک لگڵ بۆ ئوەی گو

   ٧و بابت دەھاتوە.ڕوانگی ئمریکا سبارەت ب

 بارەت بکان ستییسۆڤی ڕوون بوو، ک و شتمانگی ئابیشدا ئ ل

بارزانی بۆ چوونڕیزی برەی نیشتمانی نیگران بوون. ب  یڕەتکردنوە

کا زانی، ک ئندامکی مکتب سیاسی سۆڤیت درەنگانکی مانگی ئاب، ئمری

چوبووە کوردستان تا بMihkail Suslov « میکائیل سوسلۆڤ «ب ناوی 

پداگیریوە داوا ل بارزانی بکا ڕەگڵ حکومت بکوێ. ب گورەی قسکانی 

کیسنجریش ب، کاربدەستانی ئمریکا بایخکی گورەیان ب سردانی 

ونک دیاربوو ئو ب بارزانی گوتبوو؛ ئاخر لو کاتی دابوو، چ» سوسولۆڤ«

توە، مۆسکۆ ھنووک ب چاوکی زۆر ھزەکانی سۆڤیت ل میسر کشاون

گرنگوە سیری پیوەندییکانی لگڵ بغدا دەکا. ھبت ئمش سلمنری 

 ش وای لمنگی سارد، ئج راق لخی عمریکا بوو بۆ باینگاندنی ئسھ

   ٨گرەوەک کرا." بڕاشکاویییسنجر کرد بگات ئو ئنجام، "ک

ا، کیسنجر یاداشتکی بۆ نیکسن برزکردەوە، ل پنجی تشرینی یکمد

ەوە »ھلمز«یاداشتک پوختی ڕاپۆرتکی سی ئای ئی بوو، ک ل بڕوەبر 

 ھاتبوو، سبارەت ب ڕەوشی دەستوەردان ل کاروباری کوردەوە بوو. دۆخی

ئابووری ل عراق برەو تکچوون بوو، چونک ڕژمی عراق لبر بایکۆتی 

ناردنی نیکردنی کۆمپانیای ھدوای خۆماتییدا دوابودەوبازاڕی ن وت ل

 ٩کورتھن بوو. بودجدادا، ل دابینکردنی ١٩٧٢نوتی عراق ل حوزەیرانی 
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 "ئاراستی کیسنجر ب نیکسنی گوت، ک سۆڤیتییکان سبارەت ب

سربخۆیی" بارزانی و ڕەتکردنوەی ڕەگکوتنی برەی نیشتمانی 

ی حیزبی بعس و کۆمۆنیستکان "ل ڕادەبدەر نیگرانن". ھرچندە شانبشان

ڕرەوی گیشتنی باری سربازیی و دارایی سی ئای ئی بۆ کورد ب تواوی 

کش "بب وەخران" ئۆپراسیۆنک لگڕدای و یکمین باری یارمتیی

ارە و ڕادەستکراوە. لسرووی ھمووشوە، کیسنجر ڕاپۆرتی خۆی دا ک "پ

چکی زیاتر ل ڕگدای، نوەک ھر ل جبخانی ئاژانسکوە بکو لوەی 

ل فیداییکانیشوە گیراوە،" پدەچوو ئاماژە ب بۆ ئوردن. ھروەھا کیسنجر 

ی ب شوەیکی کاش دوو مانگی یکم پارەکی ڕاپۆرتی ئوەشی دا، ک بارزان

 ٥٠٠ەرگرتووە ، ک وەرگرتووە، ھروەک چۆن چک و فیشکیشی و

 ٢٠٠,٠٠٠تفنگی ڕەشاشی ڕووسی و نزیکی  ٥٠٠،  AK - 47کالشینکۆف 

 ٢٢٢,٠٠٠فیشک بوون. ل کۆتایی مانگی ئۆکتۆبریشدا، ئران بی زیادەی 

انی سیی ئای ئیوە گیاندە دەستی ل چک و فیشکی ل جبخ 48پۆند

 کورد دەستوپی سوپای کورد. بم جۆرە، سی ئای ئی لو بوایدا بوو، ک

عراقی دەبستتوە و لوەش پکیدەخا، "بتوان بنککانی خۆی ک لیوە 

کردەی تکدەران و تیمی بکوژانی دژی ئران ب گڕدەخست، ب سالمتی 

   ١٠بپارزێ."

ھوەدای » لۆوری«دا، ١٩٧٢تپکردنی مانگی ئتشرینی یکمی ب دەس

جار وازکردن بوو، کبانگ "و ببین تی "چاوەڕێ بکسیاس کی دیک

 ر. لبتکی بۆ  ٢١بگیریردا، نامری » داڤید کۆرن«ئۆکتۆبوەبڕب

ھرمایتی ل وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا نارد، تیدا سرەداوی ئو 

ر، ئاراستبتراق بگیرع بارەت بقبوو سو ھڕای ئب ی کی

ی لۆژیکیش، "شونی جیوگرافیی و ڕۆی وەک دەستنیشانکردبوو. ب شوەیک

برھمھنرکی سرەکی نوت و باری ناسکی سیاستکی" عراق کارکی 

                                                           
 وەرگ٠کیلۆگرام  ١٠١،٢٩٨دەقاودەقیش دەکات  دەکات زیاتر ل یک تن، 48
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وایکرد "برژەوەندی بھندھگیراو بۆ [ئمریکا]" دروستبب. ھرچندە 

ندییکانی ئمریکا لگڵ شا، پشتگیری بۆ کۆمپانیای نوتی عراق و پیوە

بوەی، ک ئمریکا بدوای ئودا گڕاوە ل کانوونی بوای حیزبی بعس 

دا بیووخن، ھموو ئمان بربستبوون لبردەم باشکردنی ١٩٧٠دووەمی

کا "ئم پیوەندییکان. لسۆنگی ئموە، ڕاسپاردەی ئو ئوە بوو ئمری

سرنج شاشان... ڕاستبکاتوە،" ئم و لکاتکدا ب کراوەیی ب دوای 

ی دەرفمای تش دەبمنیا ئتر بڕێ. ھکاندا بگیوەندییتی چاککردنی پ

ڕەواندنوەی تمی گومانی عراقییکان. ھرچندە دەبوو ڕژمیش 

ستی بوە ھبوو ڕووخسارکی دۆستانی نیشاندابوای، کچی ئمریکا پوی

یوە "دکراوان ... تا بکرابا خرا ب چاوپۆشین ل بایخکی خۆی، بدەم

   ١١چووبا."

 ،فتک دوو ھراق » لۆوری«پاش یر ڕەوشی عسکی کاتیی" لنگاندنسھ"

بۆ وەزارەتی دەرەوە نارد، تیدا س پرسی خۆجی ک بۆ بایخی ڕژم 

نباوە لگڵ کۆمپانیای نوتی عراق، ک  باکشبوون، ناسیبووەوە: کشی

نیوەی بی جاران؛ شۆڕشگانی فرۆشتنی برھمی نوتی دابزاندبووە سر 

کورد ل باکوور و ناتوانایی ڕژم ل پکھنانی برەی نیشتمانی. ل ڕووی 

نودەوتیشوە، وادیاربوو عراق ل گۆشگیریی خۆسپنییکی خۆی 

ندیکانی لگڵ جزائیر و سودان باشببوونوە، ب دوای دەردەچوو، پیوە

ی سعوودیدا دەگڕا. لکاتکدا ھشتا ئاشتبوونوەش لگڵ عرەبستان

سۆڤیت ھر دۆستی نزیکی عراق مابووەوە، کچی عراق ب کراوەیی دداری 

لگڵ فرەنساشدا دەکرد. سودایکی تایبتی لگڵ نونری فرەنسا ل نو 

ۆمپانیای نوتی عراقدا کرد، بوەی دی ڕابگرێ و بشی شری ل ک

ی پوتنی دووقۆککر ڕکان بمرھفرۆشتنی بکی پکو چواریێ، ببب

ھۆشداریدا بوەی ئمریکا ناب خۆی » لۆوری«ھرچندە  ١٢فرەنسا بکوێ.

ست لژموونی سۆڤیھ بارەت بی سندییو خۆڕەزامو ئن تنر بخز
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عراق. لدوای ھمووشوە، ل ڕووی جیوگرافییوە، عراق نزیکترین دەوتی 

) NIEگنامی ھواگری نیشتمانیی ( ١٣وو ل یکتیی سۆڤیتوە.عرەبی ب

ل کانوونی یکموە سبارەت ب عراق گیشت ھمان دەرەنجام، بم 

گران لی ئکییمیشھ یاریین ش ھۆشداریشدا کگب راق وەک بڵ ع

ھنای لسر کشی شتولعرەبدا دەرکوت، ئگری کبرکی چکداری 

گۆڕێ بوەی عراق بۆ دابینکردنی چک ڕوو ل سۆڤیت بکا و ئرانیش ڕوو 

ل ئمریکا. بۆ خۆشبختیش، سی ئای ئی ئوەی لزیادکرد، ک عراق 

یانی ئران ھی و ل ماوەیکی "ڕزکی شایست"ی بۆ بادەستتی سربازی

   ١٤ژیی بدووربگرێ."نزیکدا "پدەچ خۆی ل ھر ئاماژەیکی تاوسندنی گر

، ڕەوانکردنی دیپلۆماتی ئمریکی بۆ بغدا خریکی ١٩٧٢ب کۆتایھاتنی سای 

یوە، ئمریکا ب ڕوونی باشتر »لۆوری«برگرتن بوو. ل چاکی تبینییکانی 

ر ل ڕۆی ھزەکان لنو عراقدا گیشت، ب برجستبوونی و پشکوتوانت

عراقییشوە، ک دەکرا ل برژەوەندی ڕۆژئاوا  - پیوەندییکانی فرانکۆ 

بکاربھنرێ. ئم پیوەندیی ل کۆتاییدا یارمتی پارسنگدانوەی دابینکردنی 

ان درژەی چکی ل برانبر سۆڤیتدا دای عراق، ئاراستکش تا ھشتاک

ل بغدا دەستپاگیشتنی گرنگی وەزارەتی » لۆوری«کشا. ل کاتکدا کاری 

دەرەوە بوو ب ڕەوشی ناوخۆی عراق، ئیدی لکدانوە ڕاشکاوەکانی ئو 

 راق بووەتوەی عبوو، برەوە ھر باوەڕی کیسنجسمی بکی کرییکاریگ

   ١٥"ھاوپیمانی ھرە سرەکیی ل ناوچکدا."

  

  ی دەستی ناوخۆی عراقملمالن
  

و  ١٩٧٢اردنی نیکسن ل ل ماوەی نوان سرکوتن سرسوڕھنرەکی ھبژ

عراق  -، پیوەندییکانی ئمریکا ئیسرائیل -ی عرەب ١٩٧٣شڕی 

گرموگوڕییکی برچاوی بخۆیوە بینی. ڕاستییکی گرنگی پیوەندییکان 
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ست لنو خودی ڕژمی بعسوە ھات. ب ل دەرھاوشتی ملمالنی دە

عس دابشببووە سر دوو بای لکدانوەکانی سی ئای ئی بۆ ڕژم، حیزبی ب

سرکردایتی ئو بای دەکرد ک » ئلبکر«سربازیی و مدەنی، سرۆک 

پیان دەگوترا بای توندڕۆی نو حیزب، ل کاتکدا سدام ک جگری سرۆکی 

رکردایتی شۆڕش بوو، وەھا دەبینرا سرۆکایتی بای ئنجوومنی س

یزب بکا. سی ئای ئیش وەھای دەبینی، ل نو "مدەنیی" یان "پراگماتی" نو ح

 کو فرەئاستی لب ،"تی جیاواز نییمای سیاسراقییدا "ھیچ بنتی عحکووم

کیان بۆ بقاژەیلموو پھ ک ،یکاندا ھکان و گرووپوان تاکنانی ندەستھ

 پلوپایی." لبر ژمارەیک ھۆکار، ئم قۆناغ ب قۆناغی زابوونی بای

مدەنیییکان بسر سربازییکان لبرەودابوو. ھر بۆ نموون، ب ھاتنی 

برەو خراپی ڕۆیشت و سی ئای ئیش » ئلبکر«، لشساغی ١٩٧٣سای 

 جۆش و خرۆش ند بو چبوو، ئاخۆ ئبۆی ڕوون ن ت لوی دەستا ج

ی سمان کاتیشدا، سی ئای ئھ وە. لتی خۆیدا بھکدامی وەک نووسینگ

و  49"پیاوە بھزەک"ی ڕژم دەبینی و وەھاشی وناکرد، ک کسکی" مکرۆ

چاالکوانکی بباک و ب دوای دەرفتک دەگڕێ تا پارسنگی ھز ب الی 

دام وەک پراگماتیستک لقم دەدرا، ھروەھا س ١٦خۆیدا بشکنتوە."

وو، ئو کاتی ب دوای دا زاب١٩٧٣ئمش بسر ئاراستی ڕووداوەکانی 

ئوەدا گڕا، ڕژم ل پرس پ ل سرئشکانی وەک کشی کۆمپانیای نوتی 

و ھروەھا ھوەدای ئوەش بوو ھاوسنگییک ل نوان  50عراق قوتاربکا

سۆڤی یوەندیی بپ دا بوو، کو کاتش لمیدابکا، ئکان و ڕۆژئاواوە پتیی

 اکار لسر پۆژەی بھزکردنی عراق ل کنداو بای سربازیی بیاریدابوو

بکا، ب بگی ئاشکرابوونی ئو بارە چکی ل ڕی پاکستانوە بۆ 

عراق جیاخوازەکانی بلوجستانی ل ئران نارد و ھروەھا لگڵ بۆمبارانکردنی 

 یدا، بای مدەنی دوابوای ھوکی کودەتایدا. ل کۆتا١٩٧٣بۆ کوت ل ئازاری 

                                                           
 مکرۆ: فزان، حیلباز. 49
 ن.قوتارکردن: ڕزگارکرد 50
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ل حوزەیراندا، ڕکابرەکانیان ل بای سربازیی وەدەرنا و بو ھۆیشوە 

عراق ب خرایی برەو باشی ڕۆیشت. بم لگڵ  -پیوەندییکانی ئمریکا 

پشتگوخست و بوەی » لۆوری«یکی ئوەشدا، کۆشکی سپی لکدانوە لزانی

و فرمانیدا زیاتر پشتی  ھوی عراق ل ئارادای بۆ کرانوە لسر ڕۆژئاوا

  کورد بگرێ.

دا، س ڕووداو قومان، ک ئاماژەی ئوە بوون ١٩٧٣ل میانی بھاری 

. ل وەملمالنی ھرە گورەی دەست ل ڕەوشی ڕژمی بعس سری ھدا

دا، بکی زۆری چکوتفاقی دەستکردی ١٩٧٣ونی دووەمی برایی کانو

راقی لی عزخانوبا ت لی  سۆڤیما ئیسالمئابادی پاکستان و ل

ئفسركی دیپلۆماتی عراقییدا دۆزرایوە. دەرکوت چککان ل ڕی 

پۆستی دیپلۆماسیی عراقی ب قاچاغ ئاودیوی پاکستان کرابوون و دیاریش 

ست لبشی باشووری بوو مب را لو ھشکو کی بلوجستان بوو، ب

س تودەک ران، کتی ئرەی ڕۆژھگووە. بتر سنووری پاکستان بن

برووسکیک ل ھۆبی ھسووڕاندنی برژەوەندییکانی ئمریکا، مبستی 

ڕژمی عراق وەک "دژەڕکارەک بوو لبرانبر پشتیوانی ئرانییکان بۆ 

مایی لتگیشتنیش بوو، کاردانوەی پاکستان ئوە بوو، باوزی کورد." 

ەک کسکی ناپسند ل قم دا و بانگی باوزی عراقی ل پاکستان و

خۆشی ل بغدا کردەوە. ل کۆتاییشدا ئم ڕووداوە ئاماژەیک بوو بۆ ئوەی 

 ڕژمی عراق ویستبووی شتک لو ملمالنی دەست لگڵ ئران

.ندەستب١٧ب   

 وە، لوما و ی کانوونی دووەمدا٢٨ڕووداوی دوای ئراق  قع

ڕژەرانی دەرەکی ئمریکای بوە سرسام کرد، ک کشکی خۆی سیاستدا

لگڵ کۆمپانیای نوت کۆتایی پھنا، ک ئۆفرکی بخشندانی خستبردەم. 

ملیۆن دۆالر بدا تا » ٤٦٠«بگورەی نیویۆرک تایمز، کۆمپانیاک قایلبوو، بی 

پرسی  قرزەکانی بۆ عراق بداتوە و وەک سازشكیش بۆ قبووکردنی
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ملیۆن دۆالر » ٣٠٠«ملیۆن تن نوتی بدات، ک بایی  ١٥خۆمایکردنک بی 

ملیۆن دۆالری وەک مووچی پشوو » ٧٠«بوو. ھروەھا کۆمپانیاک بی 

یای نوت، عراق سرەکیترین ب چارەسکردنی کشی کۆمپان ١٨وەرگرت.

، بوەی بربستی قانوونی لسر ڕی کۆمپانیا ئمریکیکان البرد

ئمش ب  ١٩خستنڕووی خۆیان ل بواری گربستی بارزگانییدا بدەن عراق.

نۆرەی خۆی دەکرا بت مایی "باشتربوونکی محکم ل پیوەندیی ئابووری 

و ئمریکا" و مانگکانی دوای بیارەک، تنانت  و بازرگانییکانی نوان عراق

   ٢٠یش بردەوامبوو. ئیلئیسرا -ئم ڕەوت دوای شڕی عرەب 

 یاندەگوترا توخمپ بوو، ک وانوان ئی نڕووداوی کۆتایی ملمالن

 ل راق، کمی عکان" و "توندڕۆکان"ی ڕژ٢٠"پراگماتیی ب کی ئازاردا ملمالن

کاوی دەرکالماری ڕاشراقی پسوپای ع بوو، ک وکاتش ئموت، ئ

دا دا، ئویش تاک »ئوم قسر«ژئاوای وستگیکی سرسنووری کوتی ل ڕۆ

بندەری عراقی بوو بسر کنداودا، ئیدی جاڕی ئوەی دا دوو دوورگی 

ھی عراقن. ل سختانگی سای » بوبیان«و » وەرب«کوتی بناوەکانی 

میان یکمین وروژانی سربازی نوان کوت و عراق بوو. ـوە، ئ١٩٦١

ی خراپی بوو، ئوەی مایی ئ"رەبار "ئاستی ھسل وەی زانی، کمریکا ب

» ناداڤ سافران«ھروەک  ٢١ڕژموە نخش بۆ ئم ڕووداوە کشراوە.

سرنجیدا، عراق سرکوتووان ئم دوورگانی گرت، ئمش "تنیا پگی 

ب شوەیکی گورە برفرەوانتر دەکا، بم » ئوم قسر«راتیژیی ست

بازییکانی عراقی نزیک ناوچ نوتاوییکانی لوانشبوو ھزە سر

ب گورەی لکدانوەکانی نووسینگی  ٢٢عرەبستانی سعودیش بکاتوە."

سبارەت ب سختانگک، عراق بوای بوە  INRھواگری و لکۆینوە 

بوو، ک تاک بندەرەکی خۆی ل بسرا ھر ششت مایل ل دەراوی ھات

ی شکەوە ئاوییڕ ران لر ئبدەکا لش وای لموە دوورە، ئرەبتولع

یان »ئوم قسر«بارکی ناسکدا ب. بۆ چندین ساڵ عراقییکان بندەری 
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ک ،زی زەریاییان بتوانستی ھ وەی تاکوەک  وەھا بینادەکرد وەک ئ

ڕک » ئوم قسر«ب. بۆ بدبختیش، » بسرا«جگرەوەیکی کردەیی 

کوت لسر ڕژگک، ئیدی ھر کشتییک بت نو ئو  دەکوت سرووی

 ب وا دەبئ یژگڕ»ر خاکی »بوبیان«و » وەربسوا و زۆریش لدا ب

زی سربازیی وشکانی کوتوە نزیک. لبر ئم ھۆیان، "توندڕۆکان"ی نو ھ

 رەکییس و خاک کردوو دورگھ تیان ھاتبوو، دەبناعراقی قع

   ٢٣ییکی دەوروبری بکوت ژر کۆنتۆی عراقوە.وشکان

کاردانوەی ئیدارەی نیکسن بۆ پالماردانی عراقییکان بۆسر کوت شلتن 

 ی ئازاریشدا وەزارەتی کاروباری دەرەوە ئاماژەبیستبوو، ل ل" وەدا، کی ب

انی نزیکوە چاودری ڕەوشک" دەکن، لکاتکدا ڕاوژیان بۆ کاربدەست

ئمریکا ئوە بوو، ل لدوانی ڕاگینراودا دووربکونوە، چونک دەکرێ " 

ب ڕۆیشتنی بریتانیا ل ناوچکدا، کوت  ٢٤کشک ل کوت ئاۆزتر بکا."

رانبر عراق پشتی بگرێ. ھرچندە ڕووی خۆی ل ئمریکا کرد تا ل ب

کا ل کشی ئیدارەی نیکسنیش دوودڵ بوو لوەی ھزەکانی ئمری

 یمانی ھاوپڕ ویست زیاتر لدەی بۆی ،نوەبگلت کتییمایرھ

ھرمییکان بجووتوە. وەک ئنجامکیش، ڕاوژیان بۆ کوت ئوە بوو، 

ل کۆتایشدا،  ٢٥عرەبستانی سعوودی بکا. داوای پشتگیریی ل ئران، ئوردن و

 رەبستانی سعوودی لکی ٢٩عز١٥,٠٠٠ی ئازاردا ھ  ت تا لسی ناردە کوک

   ٢٦دەستدرژی زیاتری عراق بیپارزێ.

ئو پالمارە ب ختووکدانی پشوەختی عراق بۆ سر کوت، باندۆری 

ی ئازادا بانگی ٢٢انا. ل ندییکانی لگڵ سۆڤیتییکان دەنرنی لسر پیو

 ،ردوو دۆزەکر ھسوە لمۆسکۆ ڕوونکردن دام کرا تا لر سسل

ت رچارەسالماردانی کور پسراق و لوتی عی کۆمپانیای نشکردنی ک

بدا. کاربدەستانی ئمریکا ل مۆسکۆ لو باوەڕەدا بوون، ک سۆڤیتییکان 

شتیوانییکی" عراق زۆر تووڕەبوون، سبارەت ب پالمارە "ناوەخت و ب پ
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سکۆ لگڵ کوت و ئران چونک دەبووە مایی تکچوونی پیوەندییکانی مۆ

ل دوای کشانوەی بریتانییکان ل کنداو. لوەش خراپتر، ل ڕۆژی 

ل » ئالکسی کۆسیجین«ھرشکی عراقدا، سروەزیری یكتیی سۆڤیت 

یدا واژۆبکا، ئمش کی بازرگانی لگڵ حکوومتکئران بوو تا ڕکوتننامی

   ٢٧الیک پستبکا.وایکرد ئو جوویی عراق ھموو 

ل کاتکدا بژاردەکانی بردەم دیپلۆماسییتی ئمریکا بۆ کاردانوە ل برانبر 

ئو پالمارە ناوروژنرەی ل دژی کوت سنووردار بوو، بواری بژاردەی 

ی ئازاریشدا، کیسنجر ھوای نۆژەنکراوی لسر ٢٩ل ژربژر نبوو. 

کسن نارد. ئو ڕوونی کردەوە، ک زیاتر ل دەستتککردن لگڵ کورد بۆ نی

تن ل چکی ناخۆمای، ل داودەرمان و پتۆی بۆ کورد دابینکردووە،  ١٠٠

دۆالری بۆ یارمتیدانی مانوەی  ٢٥٠,٠٠٠ئم لپاڵ مووچیکی مانگانی 

پیاو ل ھزەکی بارزانی. ل چاکی ئو پشتگیرییی ئمریکی، ئرانی  ٢٥,٠٠٠

ییکاندا، ئستا بارزانی ل ھموو کاتک ل ماوەی شڕی کورددا یلئیسرائو 

  بھزترە. ب گورەی نووسینی کیسنجر:

بھزی توانای ئو، ڕەتکردنوەی ئو بۆ مرایی و گفکانی 

ستکی بھزی وەھا ل دژی تیمی عراق و سۆڤیت، داردە

ا، ئاراستکراوی تکدەر و تیرۆرستکانی عراقی دەدات ش

ھروەھا ڕژمی بغداش پست دەکا، ناچاریشی دەکا نزیکی 

ی ھزی زەمینی خۆی ل باکوور بکاربھن، ٢/٣دووسیکی 

.الماردانی کزدەبی پییانرچتوانستی س م٢٨ئیدی ب   

ھسنگاندنامیکی سبارەت ب » لۆوری«ی ئازاردا، ٢٧ل ل کۆتاییشدا، 

ربارەی عراق نارد. ئیدی لرەوە، ئوە سیاستی دەرەوەی ئمریکا دە

ڕوونبوو، ک ملمالنی دەست لنوان "توخم توندڕەوەکان"ی جوبدەستی 

گماتی "ک توخمی ڕکخراوی احیزب و ئۆرگانکانی ئاسایش و گرووپکی پر

عین"، ک ئو ب "عراقکی دیک" ناویبرد، ل ئارادابوو. ڕوبڕووبوونوە یان واقی
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شتکردنی کردە شڕانگزییانکانی عراق، دەکرێ سرزەن

"ڕووبڕووبوونوەیکی "مۆڕالی" ب و "دەرفتکی بچووکیان ھبوو بوەی 

گۆڕانگاری باشتر بھنتدی،" و "لوانش ببت مایی بھزتربونی 

وندڕەوەکان، چونک ئوان ڕوانینی خۆیان بۆ ئمریکا وەک دوژمنکی ت

پشنیازی پشتگرتنی » لۆوری«" ئیدی ل بری ئوە سرەکی سلماندووە.

 وە تا توخمتک بقۆزرتر دەرفوەی "ھکانی" کرد بپراگماتی"

ڕکخراوەییکانیان بھزتر بکرن،" لھر کویکیش بلوێ "پیوەندی 

ۆ"یان لگڵ دروستبکرێ، ب شوەیکی تایبتی و کسیی ھانی ڕاستوخ

بدەمی ھر داخوازییکی توخمکانی "عراقکی  پیوەندی بدرێ لگیان و

ب پداگیریوە داوای ئوەی کرد، ئمریکا » لۆوری«دیک"وە بچن. ب کورتی، 

 ک ،یھ رمونیانانکی زۆر نترڕۆیشتنی سیاسسل ویستی ببدا پوھ

   ٣١سودا لگڵ ھردوو عراقکدا بکا.

کۆک بوو، بم » لۆوری«دانوەکانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە لگڵ لک

» ڕیچارد ھلمز«ی نیساندا، دەل  ٣٢باوزخانی ئمریکا ل تاران ھاوڕانبوو.

 ک باوزی نوی ئمریکا بوو ل ئران، بروسکی ل دژی لکدانوەکان بۆ

گوتی، لو کاتی ھاوسۆزی لگڵ "ھو شایستکی » ھلمز«واشنتن لدا. 

ی... بوەی بیرۆکیک سبارەت ب سوداکردن لگڵ دا ھ»لۆوری«

دووڕیانک بۆ حکوومتی ئمریکا سبارەت ب ڕژمی ھنووک ل بغدا 

باکان ، دوژمنکارییکی ب51ھب،" ئو ڕژمکی وەک توندڕۆیکی ڕانوەست

:ک یشتو دەرھاویشتبوو ئو گمریکا" بینی. ئکانی ئرژەوەندییبۆ ب  

کردەوە بتوانین [ئب وەی، کگومانین لڕوونی ب ب [م

 دوژمن پبوەی پئ بەوەکان بدەین، بتی میانیارم

 کانمان لین و دەشترسین دۆستبکبتوندڕەوەکانمان ق

 وەرنگرن، شتک وەھا بۆ ئوان ناوچکدا بخۆشی ئو شت
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او دیارە، ک ددارییکی ئمریکایی ب بۆ ڕژمکی تو

   ٣٣نامعقوول.

ھۆشداریدا، ک دەکرێ شا بد ل ھوڵ و تقلالکان حای ب و » ھلمز«

وەھای لکبداتوە ک بۆ چسپاندنی "عراقکی دیکی" و "وەھاش 

سغدا پالی ب ل ژماربکرێ، کردوو دیوی ناوەوە ھھ وسا لو ئ ندکراب

کوومتی وەت یکگرتووەکانی و دەرەکیدا وەک نیشانیک لکبدرتوە، ک ح

 ک ،بووبراسان نھ م دواییانڕووداوەکانی ئ ڕاستی زۆر بر بمریکا ھئ

کوت ڕوویانداوە." کچی وای خا بجیکانی  -ب درژایی سنوری عراق 

وە ھرگیز پسندنام ماککی خۆی بۆ ە، وەزارەتی کاروباری دەر»زھلم«

   ٣٤ھنوەشاندەوە.» یلۆور«ڕاسپاردەکانی 

ر » لۆوری«ی نیسانیشدا، دە لسڕین بپک ساڵ تی یبۆن ب

عراق، برووسیکی بۆ  - ڕککوتننامی دۆستایتی و ھاوکاریی سۆڤیت 

ھکانی ڕەوشی پیوەندییکانی وەزارەتی دەرەوە لدا و تیدا سر

ڕیتی گرموگوڕی بیانکردبوو. وای یاوەریبوونی ھوی نباوەی "ھاو

ھستیکرد، ک پیوەندییکان ب » لۆوری«دۆستایتی چک،" کچی 

وەھای » لۆوری«لسرخۆیی تکدەچن. ھر بۆ نموون، سبارەت ب عراق، 

خی پشتگیرکراو ڕۆی زیاتری ھب، نووسی؛ "ڕووسیا وەھای دادەن ل بای

وە سرکردەی ھاوپیمانی بم ن متمانپکراوی لیک نزیکن و ب دنیاییش

ھاوبشیش نین." ھروەھا ئو تبینی ئوەشی کردبوو، ک قسکردن لسر 

چوونڕیزی عراق بۆ نو ئنجوومنی ئاوگۆڕی ڕکخراوی پشتگیری 

راوی ئاوگۆری بازرگانیی ئابووری بلۆکی )، ک ڕکخCOMECONئابووری (

سایادی یکمینی » لۆوری«ڕۆژھتی بوو، وەستنرابوو. لوەش گرنگتر، 

عراقی وەک "شتکی کابووەوە" وناکردبوو  -ڕککوتننامی سۆڤیت 

   ٣٥نگانکی ل ئیلوولی دواییدا کرا.""بتایبتیش ب براورد لگڵ ئاھ
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نگی نیسان، تاران ڕۆی خانخوی بۆ کۆبوونوەی سرانی ی مایبرەو کۆتا

وە بۆ کۆبوونوەکیان بینی، ک مبستیش نووسینگی ھواگری و لکۆین

لی ھماھنگیکردنی سیاستی ئمریکا بوو ل سرتاپای ھرمکدا. تنانت 

ان بر ل کۆنفرانسکش، ئوە ڕوون و ئاشکرابوو، ک لودا گرژی ل نو

ب دوای » کۆرن«دا ھبوو. ب ناسینوەی ئم گرژیان، »ھلمز«و» لۆوری«

» لۆوری«ونیاندا گڕا کاتک ل برایی نیساندا نامیکی بۆ شتکی نرم

ھویدا چند خاکی » لۆوری«نووسی. ل ماوەی کۆنفرانسکشدا، 

  دەروازەیی ڕوونبکاتوە:

 ١ - ی عشک رەکی لیکی سراق ڕۆراوە.ئیسرائیل -رەب عگدا ن  

ە ھڕەشی بۆچی ڕژمی بعس ھستیکردووە، ک ل الین تارانو - ٢ 

  لسرە.

  سروشتی ناسیونالیستانی ڕژم. - ٣ 

  ترس و ناحزی ڕژم دەرھق ب کۆمۆنیست خۆوەتییکان. - ٤ 

ە چۆن چند کردەوەیکی ئم دوایانی عراق سربخۆ بووە و بدەربوو - ٥

   ٣٦ل پابندبوون ب سۆڤیت وەک پالماردانی کوت.

ی »جۆزیف سیسۆ«و » ھلمز«لگڵ دوای ئوە گفتوگۆیکی تایبتی 

یاریدەدەری وەزیری کاروباری دەرەوەدا کرد، لودا بیرۆکی ئوەی 

» لۆوری«عراق بدرێ.  -ھناپشوە بکو دنی لیکنزیکبوونوەیکی ئران 

تووژەشدا، ک لگڵ باوزەکانی ھریک ل فرەنس، جزایر ئاماژەی بو و

ویان بوایان وابوو، ک عراق حزی لی ھندک ل و تورکیای کردبوو، ھمو

 .ت ڕۆڵ ببینوێ سۆڤیتیش نایتایبوە، بتران نزیکببلۆوری«ئ «

توە، ھستیکرد، ھر ڕۆبینکی ئمریکی دەب "ب تواوی ل پاشخاندا بمن

وە ھب"، »شا«بم ل کاتوساتی خۆیدا، بکو ھندێ کاریگرمان بسر 
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ھستیپکرد لبر ئوە دوود، ک دراوسیکی » لۆوری«وەک  ئویش

وەک عراق ھی، نوەک ھر تنیا وای لدەکا ئو باش ب، بکو  52کڕەپی

   ٣٧ی بنیادبن.یارمتی ئوەشی دەدا ک ڕەوایان ھزی سربازی ئران

سربکوێ، » ھلمز«بسر ھی » لۆوری«ھرچندە دیاربوو ھوکانی 

ل ڕی کناکی » ھلمز«ی ننرخنرا. یک دوو ھفت دوای ئوە، کچ

ل کۆشکی سپی نارد، تا گلیی ل » ڕیچارد کندی«ژربژرەوە پیامکی بۆ 

"ل ھموو بوار و بۆنیکدا بکا، ک بۆ ئوە تدەکۆش » لۆوری«ھوکانی 

و، ئاخر ئو ی نیگران کردبو»ھلمز«ب" ئمریکا ل کورد بکا. ئمش 

برپرسی دەستتککردن بوو لگڵ کورد، چونک ئو دەیزانی ھندک لنو 

دا ھاوڕان. لبر ئم، ئو ترسا »لۆوری«وەزارەتی دەرەوە لگڵ ڕوانینی 

"ھندێ » لۆوری«ا "پبپی ئو سرھنی نبادا کاربدەستانی ئمریک

   ٣٨ مایی ھراسانکردنی کورد.لدوانی گشتی بۆ ڕاگیاندن بدەن" ک ببت

بوەی زانی، ک تورککان ھوی » لۆوری«ل ناوەڕاستی مانگی ئایاردا، 

دەستپشخرییکیان داوە بکو عراق و ئران لیک نزیکبکنوە. یک دوو 

تریش، تورککان بۆنیکیان بۆ وەزیرانی کاروباری دەرەوەی ھفتی پش

یکدی » جنڤ«ان ڕکخستبوو، ک ب نھنی ل ھردوو الیان ھی عراق و ئ

ببینن. گفتوگۆیکانیش تیشکیان خستبووە سر پشتگیری ئران بۆ کورد و 

ب، » لۆوری«پگی ڕەوە ئاوییکی شتولعرەب. بگورەی قسی 

ی لسر ئوە کۆکبوون، ک پرس سرەکییکانی شتولعرەب و "بگشت

چارەسر بکرن."  ١٩٣٧ی ئران بۆ ڕککوتننامی ھوەشاندنوی تاکالینان

ئاخر ندەکرا بعس دان ب ھوەشاندنوەی ئران دابن و وەک داکوت (امر 

گیاند. واقیع) قایلب، چونک واتای دەستبرداربوون ل خاکی عراقی دە

کاتکیش ھوای ئم دانیشتن گیشت واشنتن. دەستبج وەزارەتی کاروباری 

پاشان، باوزی ئمریکا ل تاران  ٣٩رەوە کۆشکی سپی لئاگادارکردەوە.دە
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ب گورەی لدوانی کاربدەستانی ئمریکا،  ٤٠زانیارییکی پشتاستکردەوە.

ب درەنگانکی مانگی مایۆ گڕی دووەمی گفتوگۆیکانیش ھر ل جنڤ و 

وو ئران ب دوای سازدرایوە، بم گفتوگۆکان ب ھیچ شتک نگیشتن. دیارب

 ،دا بنکەوە ئاوییوتی ڕداک دان ب ڕا کدا دەگکی نویوتننامککڕ

تنانت بم حاتشوە، کاربدەستانی  ٤١عراقییکانیش پیان قبونکرا.

کرد، وەک ھنگاوک دەربارەی » جنڤ«ل گفتوگۆکانی  ئمریکا پشوازییان

ل بغداش، جارکی دیک  ٤٢عراقیان بینی. -باشکردنی پیوەندیکانی ئران 

پرسکی وروژاند، بکو ئمریکا فشار بخاتسر ئران "داوا » لۆوری«

ڕەواکانی" عراق لبرچاو بگرێ، ئمش لو کاتی ک عراق و بتایبتیش 

دەستداوە و ستدا "لتی سۆڤیکڵ یگربازیی لکانی سیوەندییرەداوی پ

   ٤٣ربخۆیان برژەوەندیکانی ئمریکا لباوەشدەگرێ."عراق زیاتر س

عراقیش لسر باشترکردنی پیوەندییکانی ب ڕۆژئاوا بردەوامبوو، ئوە 

 ڵ » کۆرن«ی ئایاردا، ٢١بوو لگس»سیسکۆ«لپردراوی دا پرسی ھ

فرۆشتنی تفاقی سربازیی بۆ عراق ورووژاند. دیاربوو عراق ل حوزەیرانی 

 دا پیوەندییکانی لگڵ ئمریکادا پچاندبوو، ئوکاتیش بایی دوو ملیۆن١٩٦٧

نیو دۆالر چکی بڕاداندابوو، بم پچاندنی پیوەندییکان و گمارۆی  و

ا، ئوەی لکوتوە، سروسودای باری چکوتفاق ل ڕۆژھتی ناوەڕاستد

ییکانی عراق ل فرۆشتنک ئنجامندرێ. لو کاتوە ھۆبی برژەوەند

باوزخانی ھیندستان ل واشنتندا ناوەناوە پرسکی لگڵ وەزارەتی 

کاروباری دەرەوەی ئمریکا دەھنایوە سرمز، بم دەستبسرداگرتنی 

 ل کزخانووە ل ١٩٧١خاکی بانیایید وە، وایکرد بعسمی بن ڕژالی 

مشتومی » کۆرن«ھرچۆنک ب، ھیچ وەمکی ئو پرسیان ندرتوە. 

ئم دواییی سیاستی ئمریکا ل برانبر ھاندانی  یبوو، ک ئو بادانوەی

عراق، ئو پرسی وروژاند ئاخۆ ئمریکا  -باشبوونی پیوەندییکانی ئمریکا 
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ب داوانامی ئم دواییی عراق سبارەت ب ڕەوشی چککان دابن. دان 

   ٤٤م کۆکبوو.ش لسر ئ» سیسکۆ«

ل دووی مانگی حوزەیراندا دوو دیپلۆماتی سۆڤیتی سردانی کوردستانیان 

کرد بکو فشار بخن سر بارزانی تا ڕەگڵ برەی نیشتمانی بکوێ. دیسان 

ن بری ندا، ئاخر بارزانی پنجی بۆ برنامی ھوڵ و کۆششی سۆڤیتییکا

ئمش شکستییک بوو بۆ "ب عرەبکردن"ی حیزبی بعس ڕاھشت، 

 شداری کورد لموکوڕی بمی کوردستان، کردەستنیشانکردنی سنووری ھ

، ک ھم دەرھق ب حکوومت و ژمارەیک ل ھوی کوشتن و لناوبردن

ئمانش ھمووی نیشانی بدبوایی ڕژم  خۆیی ھم خانوادەکی کران،

نی بوەی زۆر پشت ب شا بوو. سۆڤیتییکانیش ھۆشدارییان دای بارزا

ـیشیان ئاگادارکردەوە. ئیدی »جنڤ«نبست و ل گفتوگۆ نھنییکانی 

دوابدوای ئوە، بارزانی ب نیگرانییوە سرکی تارانی دا تا ڕاوژی شا لو 

ب، لسر ئو » ھلمز«ب گورەی حیساباتی  ٤٥.رێبارەیوە وەربگ

، شا نیگرانییکانی بارزانی سبارەت گفتوگۆیی لگڵ کیسنجردا کردبووی

عراقی بۆ ڕەواندەوە و ئاماژەی بوە دا، گوای  -ب لیکنزیکبوونوەی ئران 

ئو ھانی ڕژمی داوە تا ھبژاردنکی گشتی وەک مرجکی پشوەخت بۆ 

وونڕزی ئو بۆ نو ھاوپیمانیتک ئنجامبدا، مشتومیشی لسر ئوە چ

داخوازیی سۆڤیتییکان ھوردەکاتوە و وەھاش ل بعس دەکا بوو، ک ئم 

دۆخک حاتی گواستنوە وەربگرێ، چونک ھرگیز ناتوان بب ئوەی 

   ٤٦لسر دەست ڕابمادرێ، ھبژاردنک سازبدا.

و نڕۆژانی ل ۆگالند ھجیم «ی حوزەیراندا، ٨ - ٧وەدا و لJim 

Hoagland « تیر پو«براوەی خبلیزتPublizter «ریی بۆ واشنتیامننپ 

پۆست، لژر ناوکی خوازراوەوە بۆ دیداری بارزانی، سرکی کوردستانی دا. 

 دا، بارزانی بکوتنکی چاوپمیان نیا»ھۆگالند«لو بئ زە تا ی گوت، ک

، تا ئو کاتی مرجی جبجکردنی ڕککوتننامی ئازار ھدێ، ١٩٧٤ئازاری 
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ڵ حکوومتدا ل دۆخی ئاشتییدا بمنتوە. خۆ ئگر حکوومتیش خاوەنی لگ

دیسان بارزانی داوای  ٤٧قسی خۆی نبوو، ئوا ئامادەی بۆ پالماردان.

وەشی خستبردەم ئمریکا، ئ ٤٨پشتیوانی ئمریکای ل دژی بغدا کردەوە،

ورگکان"ی بغدا ئگر ھاتوو ئمریکا ھزەکانی بۆ پاراستنی گلگی ل "گ

بپارزێ، ئوا ل برانبردا کگ نوتییکانی کرکوک دەخات بردەستی 

مایی سرسامیش نبوو، ک ئو داوا ئاشکرایی بارزانی ل  ٤٩ئمریکا.

انوەیکی توند و پالماردەرانی بغدای بدوای ئمریکا بۆ پشتیوانی، کارد

 ئاخروئۆخری حوزەیراندا ھرشی کردە خۆیدا ھنا، ئوە بوو سوپای عراق ل

کسی لکوشتن. کاربدەستانی ئرانیش بشداری توندوتیژیی  ١٨سر کورد و 

یان کرد، ئاماژەیان بوەدا، ک بغدا "بیاریداوە پلی »ھۆگالند«وتارەکانی 

 ٥٠وندوتیژیکی وەھا برزبکاتوە، ک نمایشک ب بۆ بزراندنی بارزانی."ت

ت دیاربوو، داوای بارزانی بۆ پشتیوانی ئمریکا تنیا فک بوو. وەک دەرکو

 مموزی ١٦للز«یشدا، تر کاالھان «و » ھئارسArther Callahan« ی

 وە چاوییان بنینھ ی بی سی ئای ئستگرپرسی ویدریس بارزانیئ«ب «

کوت، ئو دووانی ک ساک پشتر ل » دکتۆر محموود عوسمان«و 

سبارت ب » ھلمز«تن لگیان کۆببوەوە. ب گورەی ڕاپۆرتکی واشن

گوتبووی، » دکتۆر محموود عوسمان«دانیشتنک، ک بۆ کیسنجری ناردبوو، 

دا جاڕس »ھۆگالند«گڵ ئو ھیوای وابوو "ک ئم ب دیدارەکی بارزانی ل

وو ک ببت نبووین... نیازی داوای ژەنڕایش بۆ کۆمکی ئمریکای ئوە ب

سرپۆشک بۆ ئو ڕاستییی، ک دەمک ل ژرەوە و ب شوەیکی 

ناڕاستوخۆ کۆمکمان پدەگا." ھروەھا چاوپکوتنک بۆ ئوەش نخشی 

حاشاکردنی ئمریکییکان بۆ بۆ کشرابوو، ک ڕواتک بدرت ئو 

ن (ب ئنقست) ئۆپراسۆنک و ئیدی بم جۆرە "نونرە کوردە ب ئاگاکا

وامبن ەلسر داواکردنکی وەھا ل باوزەخانکان و ھوانرانی ئمریکا برد

تا دنی ئمریکییکان بدەن پشتگیری کورد بکن." ئمش نیشانی توانای 

یش ب کوردەکانی »ھلمز«واگریی بارزانی بوو. ئاۆز و پشکوتووی ھ
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یی لی. من پسنی ئو ڕاددە گوت، ک ئو "لوە تدەگا و پستیش ن

نھنیپارزیی کورد دەدەم و ب دەستواژەی بھز و ڕاشکاویش پ لسر 

 م بستدەکا ئوامان ل زیو ئاسایشپارکی ئر دزەکردنھ وە دادەگرم، کئ

   ٥١شتیوانکردنی ئوە بردەوام بین."لسر پ

 رمانی بکۆتایی مانگی حوزەیرانیشدا، شا ف م«للکرد زنجیرەک » ع

دا تاوتوێ بکا، ک ئاماژەن بۆ ئوەی عراق »ھلمز«ڕاپۆرتی ھواگریی لگڵ 

ی ھرەخرا Tupolev TU - 22خریک چوار فۆکی جۆری تۆپۆلۆڤ 

یستمی موشکھاوژی وەھایان تدای، دەتوان بدەستبھن، ئو فۆکانی س

گوتی، کوا ئو » علم«ێ. مایلوە موشککانی بھاوژ ١٠٠ل دووری 

 ژانکھاودەیانتوانی ئامانجی »شا«موش ران کردبوو، چونکیان زۆرنیگ

گرنگ لنو ئراندا بۆمباران بکن بب ئوەی فۆککان نزیکی سنووریش 

بۆ کیسنجر، ئو گوتی، ک قناعتی ب » ھلمز«ڕاپۆرتی  ببنوە. وای ئو

 و ب زەندەکرنی شا نییڕاستی شا مر بئاخۆ ھ تیشی دەبینزەحم

سبارەت ب پشھاتی ئم دوایی نیگران، بتواوی بوای پیتی، یاخود ئم 

گتر بکا. ئبقربازی خۆی پی سخانجب وە کتوە دەقۆزبۆ ئ رە شت

ھیھنابوو، "پدەچ ل ھر س ئگرەکان » ھلمز«ھرە لپشک وەک 

کی تندھ".وەشی »لۆوری« ٥٢دا بلمزدا ھاوگومان بوو، ئڵ ھگیش ل

پشتاستکردەوە، ک ئیتایا و فرەنسا ڕاپۆرتی ھاوشوەیان پگیشتووە. 

شی ل دەرفتی ڕەخنبارانکردنی شای لدەست ندا و ئوە» لۆوری«

  زیادکرد: 

ئگر ھاتوو ئران دژی ئاسایبوونوەی پیوەندییکان لگڵ 

بجووتوە، لسر پشتگیریی سربازیانشی بۆ کورد عراقدا 

بردەوامب، ھر لسر ھوستی ل شتولعرەبدا بمن و 

پوپاگندەشی ل دژی عراق ھر ئاوا چوپ ب، ئوا ڕژمی 

ەی تکدان و پوپاگندەوە زەبری خۆی بعسیش ل ڕی کرد
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دەوامیش دەوەشنتوە، بۆ دابینکردنی چک و پاراستن بر

   ٥٣دەب ل پشتبست ب یکتیی سۆڤیت.

وەک ھزکی  -ڕاسپاردەی ئو وەھا بوو، ک ھق شا "تا نیوەی ڕێ 

 زیاتر ل نیوەی ڕێ بپیر عراقوە بچ، تا تاقیبکاتوە ئاخۆ -گورەتریش 

عراقییکان دەربارەی ئاساییکردنوەی پیوەندییکان چند سخترگیرن 

شکردبوون (جددین)." کوە بوو، پشتگیریی شا بۆ کورد وای لش ئک

سبارەت ب ھوڵ و تقلالکانی عراق بۆ گیشتن ب سازانک کڕەپ بن، 

   ٥٤ان نامن.بم خۆ ئگر شا دەستیان لبکاتوە ئوا ئوانیش سرڕەقییکی

 بینی بۆ وەزارەت٢١لیروت تب مریکا لی ئزخانونارد،  ی حوزەیراندا، با

 سعوود بارزانی«کحموود عوسمان«و » موەیان » دکتۆر مداوای ئ

لکردوون ئاخۆ دەکرێ کاربدەستکی پلبای ئمریکا ببین ل ماوەی 

بزانن. کاتکیش بۆ ڕۆژی سردانکیان بۆ ئمریکا و دەیانوێ وەمکش 

ی ئوە نادا، پاشتر وەزارەت وەمی دایوە، گوتبووی، سیاستی ئمریکا ھان

 کزخانوبا رمانیشی بو ف چنمریکا ھر پشتگیری ئسکورد ھیوا ل ک

 چاوی ب یوەزارەت ھ ت لری دەووەبڕنیا بۆ بت ،یان بکرد پ

وردەکاری » لۆوری«یشدا، تمموز یکی ل ٥٥سرکردە کوردەکان بکوێ.

کوا ئمریکا خۆی ل لکدانوەی نوی، ک مشتومی لسر ئوە بوو، 

داوانامی کوردان بۆ "پشگیریی سربازییان بدوور بگرێ تنانت خۆی 

لچاوپکوتن و گوگرتن ل ھاوسۆزشییان بدزتوە." ئو مشتومی لسر 

بی بعس بزراوە، ئوا پدانی پشتگیری بۆ کورد ل کاتکدا حیزئوە بوو، 

ڕ نوەی بگڕووە بۆ ئش باشترین خستنو کاتک و تا ئیوتننامک

"بارزانی پشتگیریی ئرانی پبگا و ھیواشی ب پشتگیریی ئمریکا ھب، ئوا 

گیشتبووە ئو ئاکام، "بۆ » لۆوری«." ئویش لگڵ عراق بکوت سازان

شتر یان خراپتر، زۆر سخت لو دەرەنجام دەربازبین کوا ئایندەی بارکی با

نو خۆگونجاندای لنو بۆتی دەوتی عراقدا، ئوسا بو کوردەکانی عراق ل
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لو لکدانوەی ئوە ڕوون  ٥٦بە زۆرەی ئۆتۆنۆمی ک بکرێ بدەستیبھن."

واشنتن، ب کان لمریکایئ دەستکارب وە، کتموویان دەبغدا و تاران ھ

  لژر تیشکی جیاوازەوە پرسکیان بینیوە.

 ش، لو کاتزەیراندا ملمالنحو سیل "کانپراگماتیی" و توخمن ت لی دەس

برپرسی » نازم گزار«ی تقییوە، ئمش لو کاتی یو "توندڕۆکان" ب کراوە

ا ھویدا دەست ھزەکانی ئاسایشی عراق، ل کودەتایکی شکستخواردوود

ل  ب، کودەتاک خاکی وەرچرخان بوو» تریپ«بگرتدەست. ب گورەی 

کی بسک تدام کرد ببس وای ل چونک ،کمژووی ڕژر و  مڕکاب

کاربدەستی پلبا کرد، ب برپرسی مکتب  ٣٠فرمانی ب گوللبارانکردنی 

ارەیکی زۆریشی گرتن و عسکری حیزبی بعسیشوە، ھروەھا ژم

نیشتمانی  ئینجا سدام ل ششی تمموزدا حکوومتی برەی ٥٧ئشکنجدان.

 ٥٨لگڵ حیزبی شیوعی عراق پکھنا، ک کوردەکانی لھورد کرابوون.

ھرچۆنک ب، سدام گل نبوو؛ ئو دەیزانی، ک ڕۆژئاوا ب پکھنانی 

تۆق، ئوە بوو ل برایی تمموزدا لگڵ حکوومتک لگڵ کۆمۆنیستکان دە

خای ب شوەیکی ڕاشکاوان ڕۆژنامنووس ڕۆژئاواییکان دانیشت و ئو 

پگوتن: "عراق بپیر جووی ئمریکایی و بریتانیوە دەچ، ک ببت مایی 

دیدارەکی سدام ھۆشداری دای بارزانی،  ٥٩ئاسایکردنوەی پیوەندییکان."

ئویش دەترسا نوەک پیوەندییکانی لگڵ ئمریکا باشبب و دواتریش  ئاخر

مموزیشدا  -مریکا بۆ پشتگیریی ئت وە. لتوبکراق لزاز«عفیق قی »ش

 ردانی وەزارەتی دەرەوەی کرد و چاوی بوێ سدوارد «ناردە واشنتن، لئ

ق کوت. ، ئفسری دۆسیی دەوتی عرا»Edward Djerejianدریجان 

» دریجان«عراقی پرسییوە،  -ل پیوەندییکانی ئمریکا » قزاز«کاتکیش 

می دایوە، کوا پیوەندییکان باش بوون، ئاماژەشی ب چارەسرکردنی وە

کشی کۆمپانیای نوتی عراق و میلی سددام بۆ باشترکردنی 

 وە گوتی، کرانیینیگ زازیش بکان دا. قیوەندییوە پنزیک بارزانی "ل
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اخۆ ل بن عراق دەکا تا بزان ئ -چاودری ڕەوشی پیوەندییکانی ئمریکا 

   ٦٠ھلومرجی یارمتی و پشتگیرییدا چی ل ئمریکا ڕەچاو دەکرێ یان ناکرێ.

 کراوە وای لچاوەڕوانن شوازیکردنو پو » لۆوری«ئ کرد بجوو

ەی "پیامکی تایبتی" ب بۆنی ڕاسپاردەیک بۆ سرۆک نیکسن بکا بو

زارەتی کاروباری وە ٦١بنرێ.» ئلبکر«سایادی شۆڕشکیان بۆ سرۆک 

» لۆوری«دەرەوەش لو بارەیوە خۆپارزبوو. ل نۆی تمموزدا ڕاوژی بۆ 

نارد ک دوابدوای کودەتا شکستخواردووەک نووسیبووی جارێ "زۆر زووە 

گۆڕانکارییک و ئاراستیکی سیاسی ھاتۆت  بوەی کتومت بیاربدرێ ئاخۆ چ

وەش زیاتر "بۆ حکوومتی پشوە و ڕژمی عراق چۆنی گرتۆتبر." ل

 ک بکا، کریشخھیچ دەستپ ڕدەستانجارێ ت وە گونجاو نییمریکا ئئ

دەکرێ ل الین ھۆبیکی دیکی [حیزبی بعس] ب بدحایبوون لکبدرتوە. 

رەتی دەرەوەش دانی ب برەوپشوەچوونی عراق ل بوارەکانی لکاتکدا وەزا

ئوە بوو؛ » لۆوری«وری نا، کچی ئامۆژگاری بۆ ئابووری، بازرگانی و کلتو

"تا بکرێ خۆی دوورەپرز ڕابگرێ" و جختی لسر برژەوەندی ئمریکا بۆ 

باشبوونی پیوەندییکان کردەوە، ب ئگری تھچوونوەی پیوەندی 

ھسنگاندننامی خۆی » لۆوری«ی تمموزیشدا، ١٥ل  ٦٢دیپلۆماسیشوە

تاک لسر سیاستکانی عراق نارد. ئوەش دەری کوسبارەت ب باندۆ

ڕوون بوو، ک حیزبی بعس لنو خۆیدا ب حاتکی پاکتاویی گورەدا دەڕوا. 

ی لتایتا ھیاری زیندانی ھم بوە، ڕژی کودەتاکوھ ر لبدولخالق «سع

یشی ل »محمد فازیل«بعسیی خۆشویستک دابوو. » ئلسامڕائی

ارەدا. ھردووکیشیان ئندامی سرکردایتی ھرمایتی حیزبی بعس سد

 ،یشتم دەرھاوکردنی سوپا. بۆکۆنت رپرسیاریش بوون لبوون، ب

ددام حوسن ب گیشتبووە ئو ئاکام، ک سرۆک ئلبکر و س» لۆوری«

ای ل کۆتایشدا، دوابدو ٦٣ب ڕکابر سرکردایتی عراقیان بۆ ماوەتوە.

، پاوانکردنی دەست ل الین سدام و میلی کتوپیانی »گزار«کودەتاکی 



358 
 

 کان" لوەی "پراگماتییبوو ب مریکا، نیشانڵ ئگیوەندی لوەی پدانبۆ گر

سرکوتوو دەرکوتن. بۆ بدبختیش ملمالنی دەستی نو ڕژم، 

رەی نیکسن گرت ئو دەستوەردانی ئمریکا ل جیاتی کورد ڕگی ل ئیدا

  دەرفت بقۆزتوە و پیوەندییکانی لگڵ حیزبی بعس برەوپشوە ببا.

  

  ڕاوژ لگڵ شا
  

وای ھوڵ و کۆششی عراق بۆ چاککردنوەی پیوەندییکانی لگڵ 

دا، شا سردانکی واشنتنی کرد، لوێ ١٩٧٣ڕۆژئاوادا، ل ھاوینی ئمریکا و 

ن ل کاروباری کورد ڕاوژی ب کۆشکی سپی کرد. سبارەت ب دەستوەردا

ل پنجی تمموز و لسر زەریای » ھلمز«بر لوەی شا بچت ئمریکا، 

 کوتبوو. ب گورەی» ملیک حوسن«قزوندا چاوی ب ھر یک ل شا و 

ئۆپراسیۆنکی سربازیی عرەب  ل» ملیک حوسن«ب، » ھلمز«قسکانی 

ئاگاداری دا، ک مبست ل ھرشکش ستاندنوەی  یلئیسرائل دژی 

برزاییکانی جۆالن بوو، بوەی "دەکرێ ل ئستا بوالوە لھر ئان و ساتکا 

ی سربازیی گوتی، کوا ئو "کۆپییکی ل نخش» حوسن«ئم ڕووبدا." 

 پی ک ب ھاوڕکی لگڵ میسرییکان داڕژراوە.." ئمش ئاشکراکردنکی

 ی، کو کاتتیش لتایباکیش بوو، برنجلمز«سوخۆ ڕاپۆرتی بۆ » ھڕاست

 س مریکا بدەستانی ئکارب لماند، کوەی سرزکردەوە و ئر بکیسنج

نی جنگک ل ئانوساتی مانگ بر ل ڕودانی شڕی ئۆکتۆبر دەیانزا

رییی ھگیرسان دای. لوەش پۆلکتر، دیاربوو ک کیسنجر ئم ھۆشدا

ب » ھلمز«ھرچند مانگکیش دواتر، «پشتگوخست. چند مانگکیش دواتر، 

دەستوختی خۆی تبینییکی لسر بگنامیک نووسی؛ "خۆزگم 

رنجیان لس وانی دیکو ئ [رکیسنج] دەخواست ".گیربوبای م شتر ئس

 نیازی ئمش ئوە ڕوون دەکاتوە، کاربدەستانی ئمریکا ئاگایان ل
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، ک سریکشا بۆ شڕی ئیسرائیلمیسرییکان بووە بۆ ھرشکردن سر 

  ٦٤ئۆکتۆبر، کچی ھر ئوەیان ھبژارد ک ھیچ نکرێ.

 ئامادەکاری کۆبوونوەکی سر زەریای قزوین واتای ئوەشی گیاند، ک

 ی شا بۆ واشنتن بکرێ. لکشتمموزدا ٢٣گلمز«ی تواش» ھ یشتتن ونگ 

 ش لمی شا کۆبووەوە، ئکشتگ بارەت بر سڵ کیسنجگل

دەرھاوشتدا ئوەی گیاند، ک سبارەت ب دەستوەردان ل کاروباری کورددا 

گوت، کوردەکان  ب کیسنجری» ھلمز«باسوخواسکی گرنگ تاوتوبکرێ. 

راقدا بجووڵ عگوەی ئاخۆ چۆن لش بپناوەتیان ھکی نویوە، بیرۆکن

 ک لر یھ وە دا، کدی«و » ساوندرس«ئاماژەشی بنی » کو سی ئای ئ

"کاریان لسر برنامیک کردووە ئاخۆ چند پارەیان بدرت." ئو نیشانی 

س کان بکموو چھ وەش کرد، کنی بتی ڕادەستکراون و الیالم

دوودڵ بوو  ئاسایشی ئۆپراسیۆنکش ب دروستی ڕۆیشتووە، بم ئو

 ،ک برچۆنکورد. ھ تبدر رانرشبوەی توانستی ھلمز«لگوتی، » ھ

"کوردەکان ناتوانن ڕووبڕووی ئو ھموو چک دەستکردەی سۆڤیت 

وەی بۆ دەرکوت ئاخۆ کورد ل ببنوە." ئیدی لسر ئم خا، کیسنجر ئ

ڕوبوونی خۆی بۆ ڕووبکڵ ستراتیژیگژموونی کوێ دەقاودەق لوەی ھ

 وەی، کنیابین لد دەب موە. "ئتتی ناوەڕاستدا دڕۆژھ ت لسۆڤی

حیساباتی سۆڤیت ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا ناوچیک ب ک زۆر گران 

امک بۆ سۆڤیتیکان بنرێ، بوەی ک لسری بوەست." ئو دەیوست پی

  بگران لسریان دەوەست. دەستتککردنیان ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا زۆر

 وان لئ ک بیر بوەیان لئ [کانتییسۆڤی] وێمن دەم

میسر دەرچوون و عراقیش دەب ببت بیرکی ب بن بۆیان. 

اب بۆ من دەموێ ب ھموو کسک بم ، ئوەی پیو

جموجوڵ دت ڕۆژھتی ناوەڕاست، دەب لوێ بواو و 

 موە... ئتوشکی دوور بکم ل مئ وەمان دەوێ کر ئھ
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خۆیان دابنن و ئوە ھبسنگنن، ک نرخی جموجۆکیان 

ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا زۆر گرانبھا دەربکوێ. ھروەھا 

ک ناتوانن ب ئوەشمان دەوێ، ک عرەبکانی ناوچ

کلکگردانیان لگڵ یکتیی سۆڤیتی ھست ب ئازادی بکن. 

شمان ل کورد دەوێ، ھر بایی ئوەندە بھز بن، ک ئم ئوە

   ٦٥.داببن برینکی کراوە ل جستی عراق

ب ڕوونی، کیسنجر و ھلمز کوردیان وەک ڕۆگرێ کلیلک ل نو ستراتیژیی 

رنگی ساردی ھتی خۆیان دەبینی.جمای  

ر دوو جاران سوەک ھنیا نتر بی دواتر، شا ھڕۆژان و سرۆک ل

نیکسنی بینی، بکو چندین جار ب تایبت ل گڵ کیسنجر دانیشت، ک عراق 

و کورد بابتی ھرە دووبارەی تاوتوکردنی باسوخواسکانیان بوو. ل میانی 

 ل مین دیدار ککموز٢٤یی ت  دا سازدرا، شا بۆ ماوەی »ئۆفڤال ئۆفیس«ل

دا بۆ سرۆک ی ل ناوچکنزیکی دوو سعات ڕۆی ڕامانی گشتی ئران

 نیکسنی گوت، ک و براقیش، ئع بارەت بر باسکرد. سنیکسن و کیسنج

پشتگیری ئمریکا بۆ کورد زۆر "یارمتیدەرە،" بتایبتی بھایکی سایکۆلۆژی 

وەی، کب یھ .پشتییان زن لمریکای منگۆرە، شا  ٦٦ئمان ئر ھپاشان ھ

بتایبت چاویان ب کیسنجر، » ئردەشیر زاھیدی« و باوزەکی ل واشنتن

کوت، تا پرسی دەستوەردان ل کاروباری کوردیان » ساوندرس«و » ھلمز«

پیبکرێ  لگدا تاوتوبکا. کیسنجر ب شای گوت، ئمریکا ل نخشیدا ئوەی

بۆ یارمتیدانی کورد بیکا و پشوازیش لھر ڕاسپاردەیک دەکا. ئینجا شا 

تی، کوا کورد چکیان ھی، بم ئوان پویستیان ب دەستگیری ڕکخراو گو

ھی، پشنیازی ئوەی بۆ کرد، بکو ھۆبیکی باری تندروستییان بۆ 

ئامانجی ئۆپراسیۆنکی  بکاتوە. بۆ ئمش، کیسنجر گوتی کوا نیکسن

وورداریان پسندکردووە، بم ھر تنیا ئوەی ک لتگیشتنکی سن

سبارەت بوە ھی، ئاخۆ پویست چی بکرێ. لو نوەشدا ئو ئامۆژگاری 
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 چیی ویستیان بوەی پڵ کورد بگک لیرنامب وە بوو کی ئسی ئای ئ

ستیانبگرێ. ئیدی سبارەت بو خا، شا ئو و ھیواش بوە بوو، شا بتوان دە

قییکانی دیک دەستتکبکن تا پرسی ھنایگۆڕێ، بکو کورد لگڵ عرا

حکوومتکی نیشتمانی ل باکوری عراق دابمزرنن. کیسنجریش گوتی، 

سرۆک نیکسن ویستوویتی "ھوڵ و تقلالیکی سرەکی" بۆ کۆمکردنی 

"ئاخۆ ئم ب ھاوڕکی لگڵ خکی تۆدا بکرێ یان ب  کورد بدا و پرسیشی

کی ئراسیۆنر ئۆپمی ھحکشدا، مم پنت؟" للمز«مریکی بئاماژەی » ھ

بوەدا ، ک الینی ئمریکا ل ئۆپراسیۆنکدا "تواو ھماھنگ و لگڵ 

ەش دەزگی ھواگری نھنی ئرانیدا کارەکان کراون." سبارەت بو پرسیار

شا گوتی، کورد "لگڵ مرجکانی ئاخۆ کورد ڕەگڵ برەی نیشتمانی بکوێ، 

" ک ب ھۆیوە کیسنجریش پرسی، "ئایا ئم عراقییدا نایتوە، حکوومتی

وایان لبکن لگڵ مرجکان بنوە؟" لوەمیشدا شا گوتی، دەکرێ ئوان 

ت سر کورد بۆ ئوەی وابکن؛ کچی سۆڤیتییکان "فشاری زۆریان خستۆ

ۆ ." بلگڵ مرجکانی حکوومت بنوە و ڕەگڵ حکوومتک بکون

خۆشبختیش، بارزانی بنی دابوو بب پسندنامی شا ھیچ شتک نکا و 

ب دوای سربخۆییشدا ناگڕێ، ک ئم تورککان دەتۆقن. ل کۆتاییشدا، 

کی براوەن کستیکرد، کورد "کارتشیان  شا ھمدەستی بدەین." بۆ ئناکرێ ل

شای ڕاگ وە بواژەی ڕاشکاواندەست ر بکیسنجرۆک قایلس" ٦٧."یاند ک   

 ر و ٢٧لڵ کیسنجگشا ل کی دیکمموزدا جارلمز«ی تکۆبووەوە بۆ » ھ

ئوەی ئو باس تاوتوێ بکن، ئاخۆ سبارەت ب یارمتیدانی کورد چی بکرێ 

کرد، ک ھردوو الیان، ئمریکا و ئران دەتوانن بکی زیاتر باش. شا ھستی

ن پشکش بکن. ھوڵ و تقلالکانی بعس بۆ ئوە ل پشتگیری ڕاستوخۆ"یا

بوو کورد ڕابکشت نو برەی نیشتمانی، ئمش ل کاتکدا بوو، ک بدوای 

شا ویستی  دا دەگڕا گۆشگیری خۆی بشکن، ک نیشانی الوازیی بوو.ەئو

بردەوامب لوەی ئامۆژگاری بارزانی بکا نچت نو ھاوپیمانییک و 
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اشی لکردبوو چیدی پشوازی ل نونرەکانی سۆڤیت و بعس نکا. داو

ھرچندە بو داوایی، شا ھستیکرد ، پویست پارەی زیاتری بدەن. بو 

یوە حیسابی لسر قسیی کیسنجر ب شای گوت "دەکرێ ل ڕووی بنمای

  ٦٨بکی" ئمریکاییکانیش ڕازی بوون.

دانکی شا بۆ واشنتن کرا، ژمارەیک خای ب ئو گفتوگۆیی ل میانی سر

  ڕوونی ھنای پشوە:

فشاری سۆڤیتییکان لسر بارزانی زیاتر بوو بوەی ڕەگڵ حیزبی  - ١ 

  رەی نیشتمانی.بعس و شیوعییکان بکوێ و بچت نو حکوومتی ب

٢ - .یمانییم ھاوپو ئن تچبارزانی کردبوو ن تی بناعشا ق  

ھردووکیان چ نیکسن و چ شا پاپشتییکی بھزیان بۆ بردەوامبوونی  - ٣

  دەستتککردن لگڵ کورد نیشان دا.

ھموو الیک کۆکبوون لسر ئوەی، ک ئوان پویستییان ب زیادکردنی  - ٤

  ریکردن بۆ کوردپشتگی

 مریکا لئ وەی شا لڕاندوای گمموزدا، ٣١دوابدی«ی تنچاوی» ک  ب

» Vernon Wallerڤرنۆن وۆللر «و بڕوبری سی ئای ئی » ساندرس«

کوت، بۆ ئوەی پرسی کۆمکی زیاتر بۆ کورد تاوتوبکن. ل میانی 

کۆمککانی بۆ کورد کرد  پشنیازی دووھندەکردنی» وۆللر«گفتوگۆکانیاندا، 

ی ل میانی ئو . ئیدـیان پتربب - نوەک ھرشبردن  - توانای برگریکردن تا 

 کیناملریکی ئامادەکردنی گی خسی ئای ئ و گوتی، کدا، ئنرھس

یک دوو  ٦٩تیدا تواناکان و ئگرەکان و ڕاسپاردەکانی ڕوونکردۆتوە.

ی سی ئابدا، کیسنجر و ھلمز سبارەت ب ڕۆژیش دوای ئوە، ل ڕۆژ

ی شا کۆبوونکردانی سشتی دەرھاولمز«وە. دیاربوو پوختھ « ب

تاوتوکردنی باسوخواسکانی کورد گشبین بوو، کۆمنتیشی بۆ برنامی 
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ھاریکاریک " بڕکوپکی دەڕوا" بوو. کاتکیش کیسنجر لیپرسی ئاخۆ کورد 

ن پشتگیری ئابووری زیاتر ھی، ھلمزیش وەمی دایوە، پویستی ب چک یا

   ٧٠کانی لکۆینوەی سی ئای ئی دەکا.لو بارەیوە چاوەڕی ئنجام

ل حوتی ئابیشدا لکدانوەکانی سی ئای ئی سبارەت ب بژاردەکانی کورد 

ا بۆ کیسنجر نردران. یاداشتک ھی بژر نیگرانییکانی سی ئای ئی ـد

ھنابوو، ئو نیگرانییانی سبارەت ب ئۆپراسیۆن زۆرەکانی کوردان بووە 

بڕوبرە نویکی سی ئای » William Coblyولیام جۆبلی«بغدا، ل دژی 

ئی نووسیبوی: "ئم حزناکین بارزانی ھانبدەین واز ل ڕەوتی برگرییانی 

ست ب ھمتی ھرشبردن ھنووکی خۆی بھن. خۆ ئگر ھزەکانی ئو دە

استیکی ل بکن، ئوا بارزانی ل گۆشنیگای کردەوەکانی خۆیوە وەک ئار

 ".ترسیدار دەردەچدەر مر » کۆلبی«ڕادەبران بوو، ھوە نیگل

پشتگیرییکی زیاتری ئمریکا بۆ کورد، مترسی ئوەی لدەکرێ 

ڵ ئوەشدا، ئو دەستتککردنی ئمریکا ل ڕەوشک بخاتڕوو. لگ

وتۆتی شا کداوانام ندبوونی برکی پابکۆشکی سپی ئ ستیکرد، کر ھس

بۆ ئوەی پترکردنی پشتیوانییکی بھندھبگرێ. ئیدی پبپی ئم 

  سرھن، ئو چوار خای خستنڕوو:

دای، بوەی قوارەکی اھشتنوەی برنامک وەک ئوەی ئستا لئار - ١ 

  ر نکرێ لکاتکدا چککان ل جبخاندا بۆ کاتی شڕ ھبگیرن.زیات

ەی یارمتیکان بدرت کورد تا پویستییکانی ل بیک جار پار - ٢ 

خزمتگوزاری زیاتری داودەرمان، توانستی خوندن و پروەردە و 

  خزمتگوزاریی کۆمیتییکانی دیک دابینبکا.

٪، بوەی مانگان بگات ٥٠ریکی ب ڕژەی زیادکردنی باربووی ئم - ٣

٣٧٥,٠٠٠ .دۆالر مانگان  

  دۆالر مانگان. ٥٠٠,٠٠٠ی ھنووکی پشتگیریی بۆ زیادکردنی ئاست - ٤
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  و بژاردانبارەت بندتر بوو. » کۆلبی«سسپی دووەمی پخا

مشتومەکشی لسر ئوە بوو؛ "ئمیان کاریگری ناب بسر 

اربووەکمان لو کاتی ئستادا ھی، کچی ھشتاش بردەوامبوونی ب

ئو » کۆلبی«و چ بۆ کوردان." ھروەھا وەمک بۆ ھردووالیان چ بۆ شا 

 تی و بودجرایوبڕی ببۆ نووسینگ شی وروژاند، کپرس»OMB «

فندەکانی » OMB«برزکرابووەوە، ک بودجی کۆشکی سپی ڕکدەخست. 

بووە بردەست تا شت ڕاسپردراوەکان بۆ کوردی پ بۆ سی ئای ئی نخست

ھ ڕەکک شکاتدەبوو ل ێ، کردەست بکب خرابای ندەکوە، فگیرسابای

 نرابا. بۆیکارھڵ » کۆلبی«و بگی خۆی لڕۆ ر کرد بکیسنج داوای ل

OMB  یو کاتوە بوو، لش ئکی دیکیشوە. کبکات ندەکو ف بستھ

کا دەستیان لگڵ کورد تککردبوو، نرخی کین ب پارەی ئوکاتی ئمری

زببووەوە، بجۆرێ ئو س ملیۆن دۆالرەی کۆشکی سپی عراقی (دینار) بر

ی جارانی وەک باربوو یبۆ بارزانی ترخانکردبوو چیدی ئو کاریگری

 مابوو. بۆیکۆلبی«ن « نالیمندە ھر کرد، فکیسنج داوای ل

ەستکان زیاتر بکا تا نرخی ئۆپراسیۆنکی پ بڕوەببرێ و ل برد

نی خۆیدا بمکزێ.ئاستبوە و دان٧١ت   

 ی بۆ ١٦لی سی ئای ئکر شیکاریلمز«ی ئابدا کیسنجھ « تازە ل نارد، ک

 وە دابوو، کیدا ئاماژەی بکبرووسک ر لڕابووەوە. کیسنجتورکیا گ

ر ئوەی، باری باربووەک وەک ئاستی ئستا کۆشکی سپی میلی لس

 دابنرن تا ئوکاتی شڕ بھتوە، لکاتکدا چککان ل جبخان

شی سبارەت ب بابتک »شا«و » ھلمز«ھدەگیرستوە، بم ڕوانینی 

ڕاپۆرتی خۆی » ھلمز«بالوە سرنجاکش بوو. کاتکیش بۆ ڕۆژی پاشتر 

٪ زیادبکرێ و سی ٥٠ئوە بوو، بی باربووەک بڕژەی دایوە، ڕاسپاردەی 

 کوە بوو چریکی ئیش خردەست ئای ئی بخانجب ڕاداندراوەکان لب

دابن. بم کارە، ئو ھستیکرد، "پترکردنی باربوومان ل وەمی ڕاسپاردەکانی 
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شادا ھمایک بۆ پشتگیری شا و ھروەھا وەک دنیاکردنوەیکیش 

ھر لھمان کاتیشدا، دووەمین  ٧٢وێ." کیسنجریش بم قایلبوو.دەردەک

ئابدا نردرا، ئاماژەی بوە دابوو، ک شا  ٢٥ەوە ل »مزھل«پیام ل الین 

٪ی زیادکردووە و ٥٠باربووی مانگانی خۆی "کمک پتر" ل ڕژەی 

   ٧٣دەشیوێ چک و تفاقی زیاتر بدات کورد.

ب، سرۆک نیکسن ب کیسنجری گوت، ک بنیازە ئو ب درەنگانکی مانگی ئا

بژری وەزیری کاروباری دەرەوە، دا بکات بر»ولیام ڕۆگرس«ل جی 

لکاتکدا ھر ب ڕاوژکاری ئاسایشی نیشتیمانیشی بھتوە. ڕوانینی 

کاربدەست پلباکانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە بۆ بربژارکردنی 

یکر تر کیسنجوەی ئاخۆ کیسنجبوون لنیانکیان دندک بوو، ھ

 ل کی پو وەزارەتن ل وانی دەتوانکدا ئکات بکا، لکاری بیرۆکراسییدا ھ

دیک بیرۆککیان پباش بوو، چونک بم جۆرە کابرا دت نو چقی بازنی 

ردارژ بیارداڕشتن، ھبت ئمش دوای سانک لوەی ئو ل الوە بیا

ئو دەستنیشانکردن دووانیی کیسنجر وەک وەزیری کاروباری  ٧٤بوو.

وەک ڕاوژکاری ئاسایشی نیشتمانیی، وای لکرد ب شوەیی دەرەوە و 

ناتریبان دەستی بسر دامزراوەی سیاستی دەرەکییدا بوا. ئمش 

و، ک بو Watergateسلمنری گرنگی فشاری شرمزاریکی واترگت 

  تازە قوڕسایی خۆی لسر سرۆک نیکسندا دانابوو.

رھاوشتکانی ڕوانینی ئنجوومنی ئاسایشی ل ششی ئیلوولدا کیسنجر دە

نیشتمانی سبارەت ب بژاردە و ڕاسپاردەکان لمڕ دەستتککردن لگڵ 

کورد، ب سرۆک نیکسنی ڕاگیاند. یاداشتک جختی لسر بایخی 

یۆنک لبن ھلومرجی جنگی سارددا کردەوە، ب وناکردنکی ئۆپراس

کارگی سۆڤیت ل ڕۆژھتی  53"بریگرتیکی خۆشی، ڕژمی عراق وەک

ـیشی ھنای گۆڕێ، ک فندەکانی بۆ  OMBناوەڕاستدا." ئو کشی 

                                                           
  بریگرت: معمیل. 53



366 
 

ئۆپراسیۆنک نکردۆتوە، ھروەھا باسی کۆکردنوەی چک و فیشکیشی 

 سی ئای ئی چک و فیشکی دەستکردی بگانی ل جبخانیک بۆ کرد، ک

 داناوە، ئمش کاتکی برچاوی دەوێ بۆ ئوەی مبستی ئۆپراسیۆنک

 ر وەھا بوو، کوە بچن. ڕاسپاردەی کیسنجکانی دیکپیر داخوازیی زیاتر ب

 دەرمان بOMB  وەیبکا بۆ ئستا وار ئی پارەکان ھێ و ببک

لوپلکانی پدابینبکرێ و بۆ کاتی ھگیرسانوەی شڕ ئامادەبکرێ و ک

ھلمزیشی کرد، بوەی بی باربووەک زیاتر بکرێ تا  پشتگیری ڕوانینی

ببتوە وەمک بۆ پویستییکانی بارزانی و ھمووشی ب یکجار بدرێ. 

د ل شایانی باس، کیسنجر بۆ نیکسن پی لسر بایخی ھشتنوەی کور

  حاتی برگریدا گرت:

 ن بژخایخی دررنجی بایس ل ...یزمان لح مئ

ندنی پابندییکانمان دووربکوینوە، بوەی ب بارزانی تاوس

بین، ک ئم ئامادەین فندی زدەباری دیک بۆ ئم ساڵ 

دابین بکین، ئمش لسر بنمای مانگان ب، بم ل ھموو 

ا ئم پ لسر ڕوانینی شادا دەگرین، بوەی حاتکد

   ٧٥نتوە.خستی برگریکارانی کورد وەک خۆی بم

ل کۆتاییشدا، ڕاسپاردەی ئو وەھا بوو، ک سرۆک زیادکردنی بی باربووی 

 ب وە، کتکان بتی زیادبوونی نرخی شتندبکا تا دەرەقسیی پنووکھ

ئمش زیادکردنی بێ باربووی ئمریکی ب دیناری عراقی بوو، سرباری 

. ب قایلنامی ١٩٧٤ی دارایی دۆالر مانگان بۆ سا ٣٧٥,٠٠٠٪ بۆ ٥٠ڕژەی 

واژۆی ب بڕوبرانی کۆمیتی » Ratliffڕاتلیف «نیکسن و بۆ ڕۆژی دوایی 

  ٧٦چل کرد.
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  ئاماژە تککان
  

د ب جۆشوە لو کاتی ئمریکا ل کردەی دەستتککردن لگڵ کور

 وە لینکۆگریی و لوای ھش، نووسینگکی ٢٣دەچووەپی ئابدا ڕاپۆرت

ۆی دەستاودەستپکرد، مشتومی لسر ئوە بوو، ک پیوەندییکانیان خ

لگڵ یکتیی سۆڤیتدا "گرژیی و ئاستنگی تکوتووە." پیوەندییکانی 

ووە، بم لو کاتی ل عراقیش ھمیش ل ڕاکش ڕاکشاندا ب -سۆڤیت 

یوەندییکانیان مانگی شوباتدا چارەی کشی کۆمپانیای نوتی عراق کراوە، پ

ب خرایی "ئاۆزوبۆز و بئومدتر" بووە. کشکش ئوە بوو، ک ھردوو 

 یان لکر یی" ھئامانج و ڕوانگ" بارەت بییان" سالیان "جیاوازیی بنگ

جاران سۆڤیتییکان گرەوییان لسر ڕەوشی  ناوچکدا ھبوو. زۆر

انیان لگڵ دەوتکانی دیکی ناسقامگیریی ناوخۆ کردوە و برژەوەندیک

 وە لماک ر لکانیش ھراقییمان کاتیشدا، عھ کخستووە. لڕ کناوچ

نیازەکانی سۆڤیت بگومان بوون، نخاسم فشارەکیان بۆ پکھنانی برەی 

ی لگڵ کۆمۆنیستکان و کورد، ھروەھا دنیاش نبوون سبارەت ب نیشتمانی

ڕاپۆرتی  ٧٧ریکردنی نیاز و مجزی ھرمایتیی عراق.سوود و ککی پشتگی

نووسینگی ناوبراو ئوەی پشتاستکردبووەوە، ک پیوەندییکانی عراق 

لگڵ یكتیی سۆڤیتدا گرژی تکوتووە، ھروەک چۆن کۆشکی سپی 

  زیاتربوونی پشتگیری خۆی بۆ کوردان بھندھگرتبوو.

 یلوولدا، دوولتی خۆی بۆ نام» لۆوری«ی ئکی تایبی» رتۆنئات

Atherton« مان باوەڕی خۆی دووبارەی یاریدەدەری وەزیر نارد تا ھ

 ی خۆی لخی کتری سیاسبگرتن ویستی بمریکا پوەی ئوە، ببکات

مشتومی لسر ئوە بوو، "ئگر ھاتوو » لۆوری«. ھی کوردان بکاتوە

دان ل کورد برجستنبوو" ئوا پشبینی سوودەکانی سیاستی یخبر

"نزیکبوونوە ل بژاردەی کورد" کردەیک نیی دەستی لھنگیرێ و نتوانرێ 

دانابوو، ک کورد بۆ الوازکردنی ڕژمی بعس  نوبکرتوە." ئو دانی بوە
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الکن، بم سبارەت ب پیوەندیی گرژبووەکانی لگڵ مۆسکۆ، ئو بوای چا

بوو، کوەی  وانڕووبوونبۆ ڕووب کی کارابیان داردەستم ڕەوشئ

ھژموونی سۆڤیتی، لڕاستیدا کاریگریک پچوانبوو. ئیدی ب گورەی 

نیای نوتی ، "ڕەفتاری ڕژم لو کاتی چارەسری پرسی کۆمپا»لۆوری«ڕای 

و حوزیرانوە، ئ ٣٠عراق کراوە، بتایبتیش ل دوای کودەتا لبارچووەکی 

ئاماژەی ب تیژی دەبینرێ، ک ئاراستی سربخۆبوونی سیاستی عراق 

دەکرێ بتپشوە، ئگر ھاتوو توانی کش ناوخۆییکانی چارەسربکرن." 

ع ک وا لشتتاک ،کی دیکواژەیدەست کان بتییسۆڤی راق بکا خۆی ل

، ئوەی ل رائیلئیسبدوور بگرێ کورد و پاپشتکانیان بوون ل ئران و 

   ٧٨یش زانراو نبوو، ئمریکاش بوو.»لۆوری«

 بارەت بنیایی سکی نادوەیکدانی لشدا، سی ئای ئرڕەوتم بل

دا بوو، سیاستکانی ناوخۆی عراق دەرکرد، ک ھۆشداری لبارەی ئوە

ئمریکا ل عراق نیزیکتر نبتوە. ل ششی ئیلوولیشدا، سی ئای ئی 

نوەکی خۆی بۆ کۆشکی سپی برزکردەوە، ناردنکش ب ھاوپچی لکدا

رە دەدەیی یار»Sam Hoskinsonسام ھۆسکینسن «کورتیاداشتکی 

ی بوو ک تایبت بوو ب ستافی ئنجوومی ئاسایش» کۆلبی«تایبتکی 

  نیشتمانی. لکۆینوەک گیشتبووە سر س دەرھاوشتی سرەکی: 

ژی سیاسیی لم کات و لنو عراقدا ل پلیکی زۆر ئاستی توندوتی - ١

.کشاو دایھ  

ڕژمی بعس ل دەرەوەی بازنی الینگرەکانی خۆیدا پگیکی  - ٢

.رچاوی نییب  

ڕژم بھرەی » مادیحسعدون «بدەر ل سدام حوسن و  - ٣

ی بڕوبرایتی سنوورداری ھی. مایی سرنج، سی ئای ئی ب ھو

  کودەتاکی حوزەیران سرسام بوو:
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ئم ھستکی ب ھزمان ھی، ک ئگر ھاتوو ئم ئوە  

 ی کودەتاکوو چۆن و بۆچی ھ ک ین، کدەستنیشان بک

 دینامیکیتی سیاستی دراوە، ئوا کلیلکی باشمان سبارەت ب

 گومانین، ک ر بشتا ھھ موێ. ئیی دەست دەکنووکھ

ب جۆرک ل جۆرەکان ل پشت شتکوە بووب یان  سدام

بالی کمییوە پیزانیب؛ ئاخر ئو لسدارەدانانی بدوای 

کودەتاکوە ھاتن ھموو بشداربووەکانی دیکشی بدەنگ 

  زانی. کردن، ک زۆر شتیان دە

:نجدەھی وەھا ھکئاکام کیاداشت  

وش ب جۆرک کوات ئم بجی دین، ئاخر ئو ڕە

سقامگیربووە، ک ھموو ڕکابرە ناحزەکانی بدەر ل کورد 

تیرۆرکران یان الشڕ کران، کوات بونیادک ک بمجۆرە 

 ڕۆنراب، لسر توندوتیژی جگیربب تا سرکردەکانی پگی

 کی ڕەشۆک و دەرەوەی بونیادەکر خرانبب خۆیان ل

ھا دخۆش نیی ک بپارزن، ئیدی ئم ڕەوشکی وە

  ٧٩حکوومتکی وەک ھی ئمریکا سروسودای لگڵ بکا.

» لۆوری«ئوە ڕوون بوو، ک کاربدەستانی سی ئای ئی ب پشنیازی 

راق ھمی عڕژ ل رەو نزیکبوونمریکا بوەی ئت بناڕەح ،نگاو دەن

  بوون. 

و ح یماوە لکانی نیلوولدا، گرژییکی زۆری مانگی ئشعس بیزبی ب

بردەوام بون لسر ئوەی ببن بگ. ھر بۆ نموون، ل ناوەڕاستی 

ئیلوولدا، ژمارەیک ل کوشتنی دەقان لنو گڕەککانی چینی مام ناوەندا 

نی سختی دەرکردن، پاککردنوەی پیدابوون، ئمش سرباری دیم

ھ کورد، ک ر برانبعس، توندتربوون بدوای ڕیزەکانی بمووشیان دواب
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کودەتاکی حوزەیرانوە بوون ڕۆژەڤ. ئینجا ل دوایین ھفتی ئیلوولدا، 

ڕژم "ڕکاری زۆر توندی ئاسایشپارزییانی ل بغدا" گرتنبر، ب سپاندنی 

دنی ھاتوچۆ، داخستنی فۆکخان و سنوورەکان و گڕان و قانوونی قدەغکر

وو. سی ئای ئی لو باوەڕەدابوو، ک ئم پشکنینی ماکان خانوو ب خان

حاتیان دەربی ملمالنی دەست لنو خودی ڕژمدا. ئوەی مایی 

سرنجیش بوو، لو کارە چاوەڕواننکراوانی سیاستکانی بعس لو دەمدا 

کشا بۆ "پنجرەکردنوەیکی کم لسر ڕۆژئاوا، بتایبتیش ل پرس سری

کۆمپانیایکی  یی ئیلولدا، عراق پاداشت٢٢بۆ نموون، ل  ٨٠."بازرگانیکاندا

(ک لقکی ھالیبورتۆن  Brown and Rootبراون و ڕووت «ئمریکی 

Haliburton «( کیستبگر وەی  ١٢٢بوو بناراو، ملیۆن دۆالری کرد بک

ترمینالی قووڵ لنو زەریادا بۆ کارگوزاری ڕۆیشتنی نوت لبدا. ئمش 

 ٨١انی تاک گورەترین گربستی بزنس بوو ک عراق واژۆی کردب. نیش

لگڵ ئوەشدا، ھشتا سی ئای ئی بوای نھات، کوا کرانوەی عراق 

یوەندییپ ورە لکی گکشکاندنی "کوتمای تراق دەبمریکا" یان  - کانی عئ

   ٨٢دا.""بادانوەیک ل ھاوپیمانتییکی لگڵ یکتیی سۆڤیت

 INRب ھموو ئمانوە، لکدانوەی نووسینگی ھواگریی و لکۆینوە 

عراق و بوای سی ئای ئی بوەی، ک  -لسر پیوەندییکانی سۆڤیت 

شڕی  54یکببتوە، ل ئوارەیئمریکا دەب ب وریایوە ل عراق نز

انی نو ـوە، ھمووی تشنسندنی دابشبوونک ١٩٧٣ئۆکتۆبری 

حکوومتی ئمریکا بوو سبارەت ب ھوکانی نزیکبونوەی عراق بۆ 

و سی ئای » ھلمز«چاککردنی پیوەندییکانی لگڵ ڕۆژئاوادا. ل سرکوە، 

ن ب ڕاستگۆیتی ھوڵ و تقلالی ئی وەک خۆیان مانوە، بوەی بوایا

                                                           
ناوە، ک دەق ی ئینگلیزیک نووسر لرەدا بکاری ھeveل ئوارەی ...: مبستم دەق وشی  54

بر  واتای ئوارەی پش سری ساڵ دەگین، بم ل زاراوەی سیاسیدا، ئو ماوە کورتی

لڕوودانی شتک، یان ھاتنی پشھاتک دەگین. پمواب ل بیت و بشکانی دیکی فۆلکلۆریشماندا 

.کار ھاتووە. وەرگست ببمان مھب  
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» لۆوری«ئاوا، ل کاتکدا عراق نبوو بۆ باشکردنی پیوەندییکانی لگڵ ڕۆژ

 ب دەب کتدەرف مئ و وەزارەتی کاروباری دەرەوە ڕوانینیان وەھا بوو، ک

وریاییوە بقۆزرتوە. ھرچۆنک ب، پاداشتی عراق بۆ دروستکردنی 

رمینالی قووت وەی کک بوو بیمریکایی نیشانکی ئیی زەریا بۆ کۆمپانیای

سک لیکردەوە دەرگب.وەیر کران  

  

  شڕی ئۆکتۆبر
  

دا پالماری ١٩٧٣کاتک ھزەکانی میسر و سووریا ل ششی ئۆکتۆبری 

ل نۆکندی سوس و برزاییکانی جۆالن دا،  ئیسرائیلمۆگ سربازییکانی 

. میسریی، عراق و چ وەت یکگرتووکانی ئمریکا نائاگا بوون ھردووالیان، چ

ن پشوەخت نخشکانیان سبارەت ب ھرشکان ب سووریی و سۆڤیتییکا

ھرچندە سیاستی ئمریکا ل برانبر شڕی  ٨٣عراقییکان ڕانگیاندبوو.

سر وەمی بم زانیاریی ل ٨٤ئۆکتۆبردا ل شونکی دیک تاقیکرایوە،

ب جیاواز لکاتی دوای شڕی شش ڕۆژەدا،  ٨٥عراق بۆ جنگ سنووردارە.

 راقککی کردەیی  عوەیش چی باند، کمریکادا پچڵ ئگکانی لیوەندییپ

شڕی ئۆکتۆبر دەرفتی بۆ ئمریکا و عراق ھنایپشوە تا 

بدەستانی ئمریکای پیوەندییکانیان برەو پشوە ببن. ڕژمی بعس کار

، ئامانی بوە ھدمگرتی کرد، ک پیوەندیی دیپلۆماتییکانی لگڵ ئران

ڕۆژئاوا و بریتانیا نوکردەوە؛ ئوەشی ڕەتکردەوە ھاوکاری گمارۆی سر 

ناردنی نفت ب، ک عرەبستانی سعوودی سرکردایتی دەکرد؛ ھروەھا 

ستبگر مریکاشی بکی ئش دیسان کۆمپانیایمرەکی پاداشتکرد. ئکی س

ان"ی حیزبی بعس بوو ڕەنگدانوەی پرەسندنی بھزی بای "پراگماتییک

  بسر بای "توندڕۆ"دا.
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 ،ڕەکدوای ش فتکان » لۆوری«دوو ھتییسۆڤی وەی زانی ک٢٠٠ب 

 - TUفۆکی بۆمبھاوژی دەنگتپڕنری بلیندەری جۆری  ١٤ و ھلیکۆپتر

نزیکی  ٨٧فۆککان بۆ ڕۆژی پاشتر گیشتن ج. ٨٦بۆ عراق نارد. ی22

کیش دوای ئیفتدەستانی ھڵ کاربگژەکانی لبۆمبھاو ۆکوە، شا پرسی ف

 بارەت بمریکا سئ ی ل"رییانندبوونی مسۆگمریکا کردەوە و داوای "پابئ

یکانی عراق کرد بۆ ئوەی ھاوسنگی لگڵ چک نوF - 14/15 کینی 

، ھرچندە تنیا چند ڕۆژک بر ل ھگیرسانی شڕێ ئۆکتۆبر ٨٨ڕابگرێ.

کاربدەستکی پلبای وەزارەتی برگریی دزەی بوردەکاری ڕەچتی عراق 

ی دا تا فشار بخات سر »ھلمز«بمش ھانی  ٨٩بۆ بۆمھاوژەکان کرد،

کاروباری دەرەوە کیسنجر تا ئو ماف نرتییانی وەزارەتی 

کانی بدەستبھنتوە، بۆ ئوەی ڕوون و ئاشکرا ب ک پشوەخت ھموو گوت

(لدوانکانی) پنتاگۆن (وەزارەتی برگری ئمریکا) بپاوێ، ئوانی ناواخنی 

.یندیکرد و ڕەشنووسی  ٩٠کاروباری دەرەوەیان ھسریش پکیسنج

تکان داواکرد ک دەب لدوانی مرسوومکی سرۆکایتی بۆ ھموو وەزارە

ر ل سیاستی دەرەکییان لگڵ کۆشکی سپییدا تاوتوێ بکن ب

ل چواری ئۆکتۆبردا وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ٩١ڕاگیاندندیان.

ک ب شا ڕابگین ک  ،نارد و ئامۆژگاریکرد» ھلمز«برووسکیکی بۆ 

ک  ،ونی یکم بووـکان ڕادەستکراون. ئمش نموTU – 22فۆکی 

تی. ھیرەسۆڤیکی غزھ بدات ۆکانم جۆرە فت ئتیی سۆڤیکر ی

ی ڕاسپارد »ھلمز«لسایی گیاندنی زانیارییکان بۆ شا، وەزارەتی دەرەوە 

تا ئاماژە بۆ شا بکا، بوەی ئمریکا دان بوەدا دەن، ک سیاستی عراق لو 

 - TUو ڕادەستکردنی فۆککانی جۆری  مانگانی دواییدا ناڕیکوپک بووە

یکاش ڕەوشک ل بن ش توانستی سربازییانی زیاتردەکا، ئیدی ئمر22

.دا" دادەنکی مشوورخۆرانوەیداچوون٩٢"پ   
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 کیش لشکاتعس شگیرسا، حیزبی بر ھڕی ئۆکتۆبردا شی ئۆکتۆب

ەرەکی و ناوەکی شڕەکی بۆ ئوە قۆستوە، ک ژمارەیک ئامانجی گرنگی د

وە لکردنکاری تۆک ڕندھ کدا بوو لکات ش لمئ ،ندەستبھدژی  ب

ئمریکادا خۆی گیرساند. ھر بۆ نموون، کاتک ڕژم خۆمایکردنی پشکی 

ئمریکای ل کۆمپانیای نوتی بسرەدا ڕاگیاند، کچی ل ھمان کاتیشدا 

پانیاک. ھروەھا عراق ئوەشی ھندێ سازانی خست بردەم ماخۆکانی کۆم

ڵ ئگناردە ناکا. لمریکا ھوت بۆ ئن یاند کرەی ڕاگگووەشدا، ب

ب، ھیچ کام لو کردەوان "کاریگرییکی ڕاستقینی ل ئایندەیکی » لۆوری«

» لۆوری«نزیکدا" نبوو ھروەھا کردەوەکانیش سرسامکران نبوون. وەک 

ستنی عراق لالین عرەبکانی دیک و ل میدانی چاودریکرد: "پراوزخ

کردەوەی ویستی بوا پنگدا، ئتی جردەوامدەکرد تا ب کی دراماتیکییان

".نلمی خۆی بسانی شۆڕگ٩٣ڕۆ  وە بوو لتر، ئرسامانوەش سل

 INOCناوەڕاستی شڕەکدا، کۆمپانیای نیشتمانیی نوتی عراق 

یکای بوە ھدمگرتی کرد، ک عراق پاداشتی کۆمپانیای کاربدەستانی ئمر

ملیۆن دۆالری کرد بۆ کینی چوار دەزگای  ١٥پۆی ئمریکی ب گربستکی 

ی ئۆکتۆبر عراق ٧ھر لو کاتشدا و ل  ٩٤زەبلالحی ھکۆنی بیری نوت.

ئمش  ٩٥نوە،داوای ل ئران کرد بکو پیوەندیی دیپلۆماتییکانیان دابمزرن

واتای الشڕکردنی سنووری ڕۆژھتی دەگیاند بۆ ئوەی بتوان ڕووی 

. تنانت ب پسندکردنی ئرانیش، عراق ئیسرائیلی بسووڕنتوە سر خۆ

ل  ٩٦تنیا توانی یک تاک فوجکی زرپۆش وەک ھمایک بنرت سووریا.

 ڕەگڵ سعوودییکان بکون کۆتاییدا، عراقییکان ئوەیان ڕەتکردەوە ک

ەکشیان بوەی بشداربن ل گمارۆی سر ھناردەکردنی نوت، مشتوم

 ٩٧ئوە بوو ب بینی نوت، تنیا ئوروپا زیانی زیاتری ل ئمریکا پدەگا.

ھمووشی بسریکوە، خۆمایکردنی کۆمپانیای نوتی بسرە، بیاردان بۆ 

ش، پاداشتکردنی فرمای پۆی ئمریکی ب ئوەی نوت ب ئمریکا نفرۆ

دیی دیپلۆماتییکان ل گڵ گربستکی چور، دووبارە کردنوەی پیوەن
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ئران، ناردنی فوجکی زرپۆش وەک ھمایک بۆ سووریا و ڕەتکردنوەی 

 ئاماژەبوون، ک مانموو ئوروپا، ھوخۆ بۆ ئوت ڕاستمارۆی نگ

بۆ شڕەک مبست لی برەوپشوەبردنی  کاردانوەی ڕژمی عراق

وپۆشین ل ڕوانینی باقی جیھانی برژەوەندییکانی بوو، ھبت ئمش ب چا

  عرەب بوو.

 ی ١٥للپ کی بیامدا، بارزانی پڕەکمین ڕۆژی شنۆی ر و لی ئۆکتۆب

بۆ کیسنجر نارد و داوای ئامۆژگاری ئوەی سبارەت ب پشنیازکی 

ییکان لکرد، ئاخۆ ھرشی خۆی ل دژی بغدا دەستپبکاتوە. رائیلئیس

  وندرایوە:پیامکش وەھا دەخ

ییکان] ئوەی، ئم ھوی ئوە بدەین ک ئیسرائیلپشنیازی [

 کتکدا دەوکات و ل موە، ئنیندەستبھخاکی کوردستان ب

ە دابن تا لگڵ سرقای جنگ. ئوان بنیانداوە ل لکۆینو

ئراندا ب چک یارمتیمان بدەن. ھیچ ھزکیش ل ناوچکانی 

نکشاونتوە و ئمش ئو جۆرە چک ھرشبرەمان ئمدا 

   ٩٨نیی. ئم حزمان لی لم بارەیوە بۆچوونی ئوە بزانین.

کیسنجریش ل یادەوەریکانی خۆیدا باسیکردووە، ک بنمای پۆژە 

ییوە ھاتبوو، "تا خۆی ل مای ئیسرائیلک ل ئفسرکی پاشکۆی پشنیازە

ییک ئیسرائیلھرچندە ل ڕووخسارەوە نخشی  55خۆی خۆشویست بکا"

 ،ی وەک تۆپخانرانرشبکی ھچ کوردەکان ل ن بوو، چونککورتھ

دژەفۆک و موشکی دژەتانکییان کم بوو. کیسنجر لوە نیگران بوو، ئگر 

ھاتوو کورد ل شاخکانوە ھرشی بۆ سر پدەشتکان برد ئوا "خۆیان 

فاقی جنگیی سوپای عراقدا ناگرن، ک چکی پشکوتووی لبر کرەست ت

                                                           
55 دا دەق وەھا ھاتووە لکبنیشتمان ( کت ی خۆی ل(یدارەکمتمان نام) کواق رۆشبوو کپ

دار بکا) واتو بریقنپاشکۆی و ئشو تی لیکتقازانجی وە ک بکا بکار ،کی دیکی ەکت

 .وەرگمنیش ئو ئیدیۆم کوردی ناوبراوەم پ لجی خۆی بوو.  و زیاتر خۆی ببات پش. ەبشکتو
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 م جۆرە بکی لرشھ ...یدان تانکیان ھستی قورس و بسۆڤی

 رگری کورد." لزی بکشکاندنی ھی تمای توە دەبرییمسۆگ

دەرھاو ر داوای لشدا، کیسنجلمز«شتشا بکا.» ھ ژ بڕاو ٩٩کرد، ک 

ینی یکمدا قسی لگڵ شادا کرد و ب کناکی ی تشر١٦یش ل »ھلمز«

ژربژرەوە پیامکی بۆ کیسنجر گڕاندەوە ک سرنجی ھردووالی 

ش سبارەت ب »شا«گوتی، ک » ھلمز«سبارەت ب بابتک تدا بوو. 

ماری کورد بۆ سر ھزە عراقییکان لگڵ نیگرانییکی کیسنجر پال

بوە دابوو، ک ھموو ئو چکانی دراونت کورد ب  ھاوڕای، ئاماژەشی

 ک بک و تفاقچ بووە "کوە نو ئ خۆکردن بوونرگری لستی ببم

وە ھوکان و لدەشتوە پتبگوازرکاندا پو شاخن ی لڕەکرن." شرش ب

خۆ ئگر لوێ ل ڕووی سربازییوە بھاڕدرن، ئوا شا "کارتی کوردی" 

دیسان لرەدا ئو  ١٠٠ست دەردەچ و ئویش نایوێ ئو شت ببین.لدە

پداگرتنی ھمالین بوو لسر ئامانجی ئۆپراسیۆنک، ئمش بۆ ئوە بوو 

ستنراقی ببربازی عزی سی ھکورد دەستوپ موو ککۆتاییشدا، ھ وە. ل

ون لسر بشدارە سرەکییکانی دەستوەردان ل کاروباری کورددا کۆکبو

ئوەی ک ھرشبردنی کورد بۆسر سوپای عراق کردەیکی خۆکوژییان بوو. 

 ر بکیش، کیسنجلمز«وەک ئاکامکی »ھرشھ" ک نیشا ڕابگ ی گوت ب

زیان کردووە، ھی ئوە نیی ئامۆژگاری ییکان پشنیائیسرائیلسربازی وەک 

 کردنی بکرێ." بارزانیش ل ردا پ١٩بوە.ی ئۆکتۆبی وەرگرتکیام١٠١   

خاکی ھڕەتپدانی کارنامی کیسنجر بوو.  ١٩٧٣ی ئیسرائیل -شڕی عرەب 

ل ڕۆ دووسرەکی خۆی وەک وەزیری کاروباری دەرەوە و ڕاوژکاری 

ئو پیاوە ھرە بھزەکی واشنتن بوو، تنانت ئاسایشی نیشتمانییدا، 

واوی ب پردەھدانوەک لسر نیکسنیشی تپڕاندبوو، ئاخر ئو ب ت

واترگیت دەورەدرابوو، پگی باری ناوخۆیی داشۆرابوو، تا دەھاتیش 

بانگوازی الدانی زیاتر دەبوو. لکاتکدا نیکسن ک دەبوو بۆ نزیکی ساکی 
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ت ب نووسینگی خۆیوە بگرێ، کچی فشاری واترگت دیک دەس

اوە، کیسنجر جوی کۆنترۆی وە ب دو١٩٧٣پکیخستبوو. ل شڕی 

  ١٠٢سیاستی دەرەکی ئمریکای گرتدەست بتایبتیش لبرانبر عراقدا.

  

  ئنجام
  

  ڵ کورد لگکردن لکندکردنی نیکسن بۆ دەستتسوان پی نو سال

عراق  -دا، پیوەندییکانی ئمریکا ١٩٧٣ڕی ئۆکتۆبری ش ١٩٧٢

وە بینی. گۆڕانکش ل چاوی سرھدانی ۆیھوربوونوەیکی برچاوی بخ

سدام حوسن وەک ھزکی باکش لنو ڕژمدا بوو. ئو بدوای 

دا گڕا، ئمش ل ڕی چارەسرکردنی عراقچاککردنوەی پگی نودەوتی 

ۆمپانیای نوتی عیراق، ل ڕی سقامگیرکردنی سیاستی ناوخۆ ب کشی ک

برەی نیشتمانیی و پاداشتکردنی کۆمپانیایکی ئمریکی  پکھنانی حکوومتکی

 م لکدا ڕژکات و ل مدا مۆربکا، ئگکی گرنگی لستبوەی گربوو ب

بیکییکی یکتیی سۆڤیتیش دووردەکوتوە. بۆ بدبختیش، سروشتی دژ

سیاستی ئمریکا ڕگی ل ئیدارەی کندی گرت تا دەرفتک بقۆزیتوە. 

ب پداگرتنوە داوای ئوەی دەکرد ئمریکا ئو » لۆوری«ئاخر ل بغدا 

عراق کردەیی، نرمۆوە، تکنۆکراتی "دیک" لباوەش بگرێ، ل کاتکدا شا و 

ترسی بارزانی بەوننوە ئویش ب کۆشکی سپی ل ھوی ئوەدا بوون تا 

  زیادکردنی ئاستی پشتگیرییکان بوو.

شدا، ئاژانسی ھواگریی ئمریکاش بسر خۆی دابش بوو، ل ھمان کاتی

ئاخۆ چۆن دەستیان بگات ملمالنی دەست لنو حیزبی بعس ک بای 

دا، ئربازی "توندڕۆ" لی سیان بۆ بادەنی "پراگماتی" چاکودەتای م ش لم

سا، دا برجستبوو. ھرچندە، تا شڕی ئۆکتۆبر ھنگیر١٩٧٣حوزەیرانی 

ئوە ڕوون نبوو ک بای "پراگماتییکان" سرکوتووان بدەرکوتن. ئمش 
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بگیک بوو لسر کردەی عراقییکان ل ماوەی شڕەکدا، ک پشکی 

دا خۆمایکرا، پیوەندیی ئمریکییکان ل کۆمپانیای نوتی بسرە

دەستیانپکردەوە، ھر  دیپلۆماتییکان لگڵ بریتانیا، ئران و ئامانی ڕۆژئاوا

لناوەڕاستی شڕیشدا گربستکی چور پاداشتی کۆمپانیایکی ئمریکی کرا 

و بشداریشییان نکرد لو گمارۆ نوتییی ب سرۆکایتی عرەبستانی 

شدا ڕەتیکردەوە ک وپادا سپنرا، ھرچندە لو حاتسعوودیدا بسر ئور

ۆش. دوابدوای ئو ڕەوت "میانەوانی" ڕاستوخۆ نوت ب ئمریکا بفر

عراق ک ھڕمنی پیداکرد، بتایبتیش کاتک ڕژم ل قازانجی 

فرەنسییکاندا خۆی ل سۆڤیت کشاندەوە. وای ئو ھموو ئاماژە 

کۆشکی سپی ھر سرقای لکوتکانی شڕ یان  ڕوونانش، ھشتا

وی ب دەستتککردن لگڵ کورد پشگوخستنی ئوان بوو. کیسنجر ب توا

پابندبوو، زۆریشی پنچوو پشتگیریی ئمریکای بۆ کورد بشوەیکی تیژ 

زیاترکرد. ئمش باندۆری خۆی لسر ساکانی دواتر دانا، ئو کاتی 

ڕی دژی کورد ھگیرساندەوە، ک ھردوو ال، چ ئمریکا و چ ڕژمی عراق ش

   قووی کوتن نو کشی کوردەوە. سۆڤیتی دەماستی عراق ب
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   ٨بندی: 

   :کیسنجر و شڕی کورد

  ١٩٧٥ئازاری  -  ١٩٧٣ئۆکتۆبری 

  

و ڕککوتنی جزائیر ل ئازاری  ١٩٧٣ل ماوەی نوان شڕی ئۆکتۆبری 

نجری وەزیر، ک ل ھمان کاتیشدا ڕاوژکاری ئاسایشی دا، کیس١٩٧٥

دا »Brent Scowrcroftنت سکۆرکرۆفت بر«نیشتمانیی، لگڵ جگرەکی 

ڕۆکی برچاویان ل ئاراستکردن و بڕوەبردنی دەستتککردن لگڵ 

کورداندا ھبوو، زۆر جاریش ل دەرەوەی کنا ئاسایی دیپلۆماتکان 

ی ک. لو ماوەیدا کیسنجر بردەوامبوو ل نیشاندانی پابندبووندەجوونوە

کز بۆ دەستتھکانی بھۆشداریی ڵ کورد، زۆر جاریش زۆر لگکردن ل

بوەی فرمانی ب  ،سی ئای ئی سبارەت ب ئۆپراسیۆنک پشتگوخستبوو

چک پشتگیری زیاتری ئمریکا کرد ب دۆزینوەی ڕگی گواستنوەی ئو 

 تی کردا گرتبووی.  ئیسرائیلدەستکردەی سۆڤیڕی ئۆکتۆبی شمیان ل

دا، ھشتا ١٩٧٤کارکیشانوەی سرۆک نیکسنیش ل ئابی دوای دەستل

کیسنجر ل ڕۆی دوانیی خۆییدا مابووەوە و سرۆک نویکی ئمریکای 

رێ" ی لسر بنمای "ئوەی پویست بزان»Gerald Fordرالد فۆرد یج«

لھمان  ١سبارەت ب دەستوەردان ل کاروباری کوردانی ئاگادارکردەوە.

یسنجر وردەکاری دەستوەردانکی ل وەزارەتی کاروباری کاتیشدا، ک

شاردەوە، ک وەزارەت ھیوای وەھا بوو عراق ل ماوەی سای دەدەرەوەد 

ئوەی دەدا،  ئمش واتای ٢دا ڕووخسارکی ئریان نیشانی ئمریکا بدا.١٩٧٣

ک گرووپکی بچکۆالنی دەستبژر ل کاربدەستانی ئمریکا، کیسنجر، 

، برپرسی وستگی سی ئای ئی ل تاران (ئارسر کاالھان) و »ھلمز«

جگرەکی کاروباری دەستتککردنیان لگڵ کورد ھدەسووڕاند. کاتکیش 
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 - اینامیکی لیک جیاواز دا ھگیرسایوە، س د١٩٧٤شڕی کورد ل ئازاری 

 عراق و سیاستی -، کبرکی ئران ئیسرائیل - کشی عرەب 

ھر ھموویان ئویان دنیاکردەوە، ک ھردەب  -دەستوەردانی جنگی سارد 

دەرھاوشتیکی توندوتیژیانی لبکوتوە. ئیدی بم جۆرە، سیاستی ھزر 

وە سرقاڵ کردبوو. وەت و بیری جنگی سارد ئیدارەی فۆردی بخۆی

یگیری دەکرد، ل یکگرتووەکانی ئمریکا ل دژی ڕژمی عراق ک سۆڤیت پشت

، جارکی دیک شڕی کود ١٩٦٣شڕەکدا پشتی کوردانی گرت. ھروەک 

ڕەھندەکانی جنگی ساردی وەرگرتوە؛ ل تنیا ئمجارەیان زلھزەکان 

  بسر الینکاندا دابشببون. 

ەک بیارەکی نیکسن بۆ پشتگیریی کورد، ئو کۆتایی دژبیک و ھرو

دا داھات، بووە مایی ١٩٧٥کورد ل ئازاری  کفڕاتیی بسر شڕی

زۆر مقۆمقۆ و تاوتوکردن لنو توژەراندا. ئمش لبرئوەی  پاکردنیبر

پ پشتکردنی کورد دا، ئیدی لڕاگرتنی پا بارەت بیاری خۆی سوە شا بک

یش بۆ کورد وەستا. بگوبندە ئیسرائیلئۆپراسیۆنی پشتگیریی ئمریکا و 

ک ئوە بوو، گوای ئمریکا بب ئاگادارکردنوە پشتی ل کورد کرد، باکیش

داوانام جرگبەکی بارزانی پشتگوخست و لوەشدا شکستیھنا، ک دوای 

ئۆپتیس پایک «انی ئم ڕوانین ئنجامک یارمتی مرۆییان بۆ بنرێ. الینگر

Optis Pike«رشتیرپس نی پیران، کنجوومندامی ئی  ی ئکۆمیت

لبژردراوی ھواگریی کرد، برپرس بوو ل لکۆینوە و بدواداچوونی 

 .رەکژربنی دارایی کردە ژر » پایک«الیسی سووربوون لکو کۆمیت

 ڕاپۆرتی پایکل کاتکدا  ٣اندابوو.ئوەی، ک بسر کۆمیتی چلوە بازی

ری سنگینی تدابوو، بم سبارەت ب دەستوەردان ل کاروباری کورددا زانیا

 کوا ڕاپۆرتوە کدایوە ھر ئسردەیان لی ئاشکراکراو پنامگب

 Geraldرالد ھاینزیج«کسکی بووە (بابتکی نبووە). ب گورەی قسی 

Hains «کیجار ،کی دانی » پایک«ان بتکی و تایبسکی کوەیش ب
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تکی وەھا بکاربھن، گوای سی ئای بوەدا نا، ک ئو ویستوویتی ڕاپۆر

کیسنجریش خاکڕاییان بوای  ٥ئی "فیل سرکشک" ل کۆنترۆڵ دەرچووە.

 کی » پایک«وەھا بوو، کیتانخۆی ش وە نیشانبدا کتی، " ئویستووی

بلیم."ینایری  ٤ت ی ڕاست بوو. لم قسر ئسو لکیش ئدا، ١٩٧٦تا ڕاددەی

ب نھنی بمنتوە، کچی  ڕاپۆرتکی پایکدەنگی بۆ ئوەدا،  کاتک کۆنگرس

ل چواری  ٦ئندامانی کۆمیتک دزەیان بڕاپۆرتک بۆ نو ڕۆژنامکان کرد.

رکی ل ڕۆژنامی گوتا» William Safireویلیم سافایر «شوباتیشدا، 

نیویۆرک تایمزدا بوکردوە، تیدا ئیدارەی فۆردی ب فرۆشتنی کورد 

" ،ی گوتارەککر فۆرد، کوردی تاوانبارکرد. تاوانبارکردننی مستنھ ب

تنانت  ٧پوەدیاربوو. ڕاپۆرتکی پایکیی دەرھاوشتکانی ن،" ب ڕووفرۆشت

ی وەک »سافایر«وە وتارەکی لگڵ ئوەشدا، وەزارەتی کاروباری دەرە

ان تۆمارنامیکی "کۆکردنوەیکی سرلشواو و ناڕاست، ک ھیچ بگنام ی

ی شوباتدا ل ١٦ل  ڕاپۆرتکی پایکیشتواوی کۆپی  ٨پاپشت نیی" بالوە نا.

دا بوکرایوە، ک کارکی شواوانی کردە »Village Voiceڤیلیج ڤۆیس «

مان ل کردەی ڕاستقینی ئمریکا لسر کۆتایھاتنی سر باری لتگیشتن

ەوەی زانیارییکان و پیادەکردنی شڕی کورد. ئم کرۆنۆلۆژیی خوار

ی شڕی کورددا و ئو مشتومەی ١٩٧٥ - ١٩٧٤سیاستی ئمریکا ل ماوەی 

لسر ئوە بوو، ک کردەوەی ئیدارەی فۆرد ڕەنگدانوەی شیکردنوەی 

  را و ژربژرەکانی بوون.واقیعی توانا ئاشک

  

  دەستوپ بستنوەی عراق
  

ی ئۆکتۆبر و ھگیرسانوەی شڕی کورد ل ماوەی پنج مانگی نوان شڕ

دا، ئمریکا ڕووبڕووی ژمارەیک کش بووەوە، ھر ل ١٩٧٤ل ئازاری 

برزبوونوەی تیژ و خرای نرخی نوت تا دانوستانکانی، تا لیککردنوەی 
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و کشانوەیان لسر خاکی میسر و سووریادا. لو نوەشدا عراق  ائیلئیسر

ر نیشاندانی میل و برژەوەندی خۆی بۆ باشترکردنی بردەوام بوو لس

لکاتکدا پیوەندییکانی  ٩پیوەندییکانی لگڵ ڕۆژئاوا (نخاسم فرەنسا)،

نا تا بر ل لگڵ سۆڤیت تکدەچوو، ئمش لبرئوەی مۆسکۆ شکستی ھ

تنانت لو ماوەیدا پیوەندییکانی  ١٠شڕی ئۆکتۆبر ڕاوژی پبکا.

ئمریکاش ل عراق باش بوون، ھروەک چۆن ڕژم بردەوامبوو لسر 

پاداشتکردنی کۆمپانیا ئمریکایکان ب گربستی گرنگ گرنگ. ھرچندە لو 

اشکرد، کچی کیسنجر لسر کاتی عراق پیوەندییکانی لگڵ ڕۆژئاوادا ب

ل خاکی  سرائیلئیحیسابی عراق نخشیکی لھاتووانی بۆ لیککردنوەی 

  میسر وسووریا دانا. 

 تتی وەرکردایرەبستانی سعودی سشدا، عڕەکماوەی شل

برھمھنرەکانی نوت (ئۆپیک)ی کرد لوەی گمارۆیکی نوتی بسر ئو 

یان ئیسرائیلن، ک ل ماوەی شڕی ئۆکتۆبردا پشتگیریی دەوتاندا بسپن

برھمنانی نوتییان بی. ب جیاواز لوەی  کردبوو، کچی لھمان کاتیشدا

 ی ئۆپیکیش ١٩٦٧لوناردە دەکرد، ھوتی ھمریکا تازە نوکات ئدا ڕوویدا، ئ

نیا ھن، ھر ب تببۆ ئوەی نوت وەک چکک ل دژی ئمریکا بکار

 چی لمریکاوە دانا. کر ئابووری ئسکی سنوورداری لرییدا ١٩٧٣کاریگ

تازە ببووە یکک ل نوت ھاوردەکان، ئو نوتی ل دەوت ئمریکا 

عرەبییکان برھمدەھنرا کاریگرییکی برچاوی کردە سر ئمریکا، 

انی نوت، واتای ئوروپای ڕۆژئاوا و ژاپۆن. گمارۆیک و بینی برھمک

وت ئوەی گیاند، ک ئمریکا و و جیھانیش برزبوونوەیکی تیژی نرخی ن

 وت بۆ  ٣,٠١لرمیلی نک بدۆالر  ٥,١١دۆالرەوە بۆ یوە ببینخۆی ب ،

دا نرخک دووھندەی دیک بووەوە، ئو کات ١٩٧٤ئینجا ل یکی ینایری 

 ١١ئمریکی برزکردەوە. دۆالری ١١,٦٥ڕکخراوی ئۆپیک نرخکی بۆ 

ا، ئابووری برزبوونوەی چوارقاتی نرخی نوت تنیا ل ماوەی چوار مانگد
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ئمریکای تووشی ھدمکرد و وایلکرد برەو بندین شۆڕبتوە. ڕادەی 

ل سای  ٧,٢) ل ڕژەی GDPگشکردنی برھمی خۆمای ئمریکی (

زیاتریش بۆ  ١٩٧٤ئینجا ل دا دابزی، ١٩٧٣ل سای  ٤دا بۆ ڕژەی ١٩٧٢

ابووری باجی ئو سختانگی نوت کوتسر ئ ١٢دابزی. ٢,١ڕژەی 

ئمریکا، ئوەی مایی لتگیشتن بوو، بۆ ماوەی س سای داھاتوو ئم 

.شکانی ناوخۆ و دەرەوەی ئیدارەی فۆرددا بکتر سیاسسی ببا تباب  

 ن» لۆوری«ی تشرینی دووەمدا ٤لسریی ھی خۆی بۆ کاریگگاندنام

ۆ وەزارەتی شڕی ئۆکتۆبر لسر سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق ب

کاروباری دەرەوە نارد. دیاربوو ڕککوتننامی ئاگربستک سرکردایتی 

عراقی شتوھار کردبوو، ل کاردانوەشدا ھزەکانی خۆیان ل سووریا 

قی پستکرد، چونک بب ئامادەکاری کشاندەوە. ئم جوویش سوپای عرا

یش پاشکشیان پکرابوو. گونجاو خرابوون نو شڕەک، ھروەھا بب ڕاوژ

لوەش خراپتر، تا ئو کاتی نچوون نو سووریا، گولل و تقمنیان 

پندرابوو، ئمش ب نۆرەی خۆی ھر ئو ئاماژەیی دەگیاند، ک ڕژم 

ل ڕاپۆرتکیدا باسی » لۆوری«. ئوەی زۆر گرنگ ب، متمانی پیان نبوو

بن پشوەختکی خۆی بکشتوە،  لکردبوو، ک عراق بیاری داوە 

بوەی گمارۆی نوت بخاتسر ئمریکا یان نوتی لسربگرتوە، ئمش 

وای لکرد بشوەیکی خۆپارزان ب دەرفتی باشبوونی پیوەندییکانی 

عراق گشبین ب. دوای ھموو ئو شتانش، ھر ل کاتی  - ئمریکا

ۆمپانیا ئمریکییکانی ب ژمارەیک گربستی شڕەکوە، عراق پاداشتی ک

 ٦٠چور کردبوو، ب ڕککوتنی کینی فۆکی بۆینگی نفرھگر ب بی 

 ش وای لموە. ئلۆوری«ملیۆن دۆالریش « ک ،نجامو ئئ کرد بگات

وای خۆمایکردنی [پشککانی کۆمپانیای نوتی بسرە]ی ئیکسۆن ومۆبیل "

Exxon and Mobil  چی ئاماژەیمریکا، کئ ندەی توندوتیژ دژ بوپاگو پ
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تازە سبارەت ب حزی ڕژم ھن بوەی بیوێ ھکانی پیوەندی لگڵ 

   ١٣ئمریکادا بکراوەیی بھتوە."

بۆ باشکردنی پیوەندییکان دەیدا، کچی  لگڵ ئو کۆششی مۆسکۆ

ردەوام ل گیانلدا بوو. ھر بۆ پیوەندییکانی عراق لگڵ سۆڤیتییکان ب

ملیۆن  ١١٥ب نزیکی  یاننمون، ل سی تشرینی دووەمدا، سۆڤیتییکان قرزک

 لگڵ ئوەش، کات مۆسکۆ نردەیکی پلبای ١٤دۆالر بۆ عراق پسندکرد.

 ٢٧ل ریی "جیاوازییوەی کاریگغدا کرد، بۆ ئی بی تشرینی دووەمدا ڕەوان

عراقییکان پشوازییکی ساردییان لکردن و  ١٥ان" نرم بکا،سیاسییک

ئوەشیان بوکردەوە، ک پیوەندییکانیان لگڵ بریتانیا چاککردووەتوە، 

ئیدی  ١٦گرتی کرد.ھدمئو جوویی ک کاربدەستانی سۆڤیتی ل بغدا 

وی برەو ڕوون بوو، عراق خۆی ل یکتیی سۆڤیت دووردەکردەوە و ھنگا

  ئاراستی ڕۆژئاواوە دەنا.

ھاوکات ل گڵ کرانوەی عراق بسر ڕۆژئاوادا، کیسنجریش دەربارەی 

دا ھر ل گڕان و سووڕانی ال میسر و سووری ئیسرائیلکشانوەی 

١٧یدا بوو.دیپلۆماتییانی خۆ
ل برەی میسرەوە، کیسنجر سرکوتنی  

دا بگات ڕککوتنکی ١٩٧٤ەم بدەستھنا، توانی ل کانوونی دوو

لیککردنوەی ھزە شڕکرەکانی ھردووال. کچی ل برەی سووریاوە، 

ئوە سلمنرا ک پ داڕسانانترە، بشکی کشکش ئوە بووە، ل برایی 

دووەمدا، جزائیر و لیبیا نردەی خۆیان ڕەوانی عراق کرد تا مانگی تشرینی 

ن، بکو ھزی سربازی خۆی جارکی دیک بنرتوە قناعت ب ڕژمک بھ

ئمش بۆ کیسنجر ب کشمکش بوو، ئاخر ئو ڕژمی  ١٨برەی سووریا.

ب بۆ ئاگربست و بربستک بۆ گیشتن  یعراقی ب نیارکی سرسخت

 رەکان دەبینی. لڕکزە شوەی ھککردنیوتنی لککی تشرینی ٢٧ڕ

لیستک ل خا گوشارەکانی ئمریکا بۆ کیسنجر نارد، » سیسکۆ«دووەمدا، 

بکو ل دژی عراق بکاریانبھن، بم ھر بژاردەیکیش لو خان کشی 
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ب عراقییکان بکا خۆیان ھبوو. خای یکمیش ئوە بوو ئمریکا فرمان 

بم ھۆبی ھسووڕاندنی برژەوەندییکانیان ل واشنتن کم بکنوە، 

 مریکا لسوڕاندنی کاروبارەکانی ئی ھدا ھۆبتۆ راقیش لدەچوو عپ

ھستیکرد ھۆبک "پگیکی بھاداری گوێ » سیسکۆ«بغدا دابخا، ئاخر 

مریکا ھاندانی بزنسکانی ئمریکای قوغکردن." بژارەی دوەمیش لبردەم ئ

 راقلمریکا و »براون و ڕووت«وەک  عی ئوەی چیدی ، پۆبۆینگ ب

سروسودا لگڵ عراقدا نکن، بم خۆ ئمشیان ھر ب زیانی بزنسی 

ئمریکا دەشکایوە و ڕۆکی باشیشی لگڵ جماوەری ئمریکی ندەگا. 

ئوە بوو، ھانی کورد بدا تا کردەی سربازی ل  دوایین بژارەش بۆ ئمریکا

رنجاکش و ھم ھی ئوەش بوو دژی بغدا بکن. ئم پشنیازەش ھم س

بکرێ، بم خۆ وەزارەتی کاروباری دەرەوە نائاگابوو ل بردەوامی 

 وەشی دا، ککیش، ھۆشداری ئڵ کورد. وەک ئاکامگکردن لکدەستت

ورد دەکرێ برژەوەندییکانی ئمریکا ل ئران و پشتگیریی ئمریکا بۆ ک

اران ئوەیان نیشاندا، ک ئمریکا تورکیاشدا بخات بر مترسی. ئم بژ

  ١٩کاریگری کمی بسر عراقوە ھبوو.

خشتیکی لزانانی  ١٩٧٣لگڵ ئوەشدا، کیسنجر ب درەنگانکی سای 

کردەوە، بوەی ئران لسر  ـدا»ئنوەر ئلسادات«لگڵ سرۆکی میسر 

کا ھزەکانی سنووری خۆی لگڵ عراق کش دروستبکا، تا عراق ناچارب

 Henryھنری پرچ «خۆی ل سووریا بکشتوە، ب گورەی قسی 

Precht « رران، "کیسنجئ مریکی بوو لکی ئوکات دیپلۆماتئ ک ،ب

لگڵ میسر و سووریا، دەیویست لو کاتی سرقای دانووستان بوو 

بگڕێ" بۆ شتکی دیک وەر ئیسرائیل -سرنجی عراق لسر کشی عرەب 

و پیوابوو ئاسانترین ڕگش بۆ ئم ئران ڕادەی کشک ل کوردستان 

ی »گۆلدا مایر«ھر یک دوو مانگ دوای ئوە، کیسنجر ب  ٢٠ئاۆزتربکا.

ن پیانگوتووە، ک ب شا ب فشار ی گوت، "میسرییکائیسرائیلسروەزیری 
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توە... ھر لبر شبخاتسر عراق بکو ھموو ھزەکی ل سووریا بک

  ٢١ئوەش بوو، ک ل مانگی شوباتدا کش لنوان عراق و ئراندا دروستبوو"

 راق لران و عوان ئن ڕ لوەی ٢٤شش دوای ئمردا ڕوویدا، ئمبی دس

 ناکاوی ئران" بۆ سر عراق ڕوویدا. دوابدوای ئم "پالماردانی ل

دا بوو، ئوکاتی ل ١٩٧٤ل چواری شوباتی سرئشیکی دیک ھات، ئویش 

ل  ٢٢زرپۆشکان ڕووبڕووی یکبوونوە. ئاگری تۆپ و بدەی شوباتدا 

کۆتاییشدا عراق کشکی گیاندە ئنجومنی ئاسایش، داوای 

ئمش سریکشا بۆ  ٢٣ەستدرژیکی ئرانی کرد،سرزەنشتکردنی د

 ٢٤ان و عراق ل ماوەی مانگی فبرایردا،دەمقاییکی زمانلووسانی نوان ئر

بوەی عراق داوای ل ئنجوومنی ئاسایش کرد، ک بیارک سبارەت بو 

دۆخ تپڕنی یان ب شوەیکی گشتی لدوانک سبارەت ب شرمزارکرن 

یدانکردن)ـی کردەوەکی ئران بدا. ئمش ئمریکای خست بر دۆخکی (ئ

وەی ئران ل نتوە یکگرتوەکان سرکۆن بکرێ، ئوا سخت. سبارەت ب

 ک لیاربکا بوەیان لکان داوای ئرانییوەک ئوە دەترسا نکۆشکی سپی ل

وو، داوای ل شا ڕی ڤیتۆکیان پکبخن. ھرچۆنک ب، خۆ ئوە کیسنجر ب

 ئوەش پشچاوبوو ک ئم کارە ٢٥کردبوو، ئو ھموو گۆبندە بنتوە.

 وەی بر شا بس ر فشاری خستکیسنج واتکراو بوو؛ کندنسپ

 ش لمند بکا، ئسکان پوەی گرژییکی گشتیی خاوکردندوانی ٢٨ل

اسایش بانگی شایانی ئاماژەپکردن، ئنجوومنی ئ ٢٦شوباتدا ھاتدی.

سکرتری گشتیی نتوە یکگرتووەکانی کرد بۆ ئوەی نردەیکی تایبت 

ب ب  ٢٧تنیشان بکا تا ل ڕووداوەک بکۆنوە و ڕاپۆرتکیش ئامادەبکن.دەس

گودان ئم شت، ئرانییکان ئنجوومنی ئاساییشیان پشتگوخست و تا 

  ٢٨ن.ئازاریش لسر کشتکردنی گرژییکانیان ڕۆیشت

سختانگک نیشاندەری ئوە بوو، ک دوابدوای شڕی ئۆکتۆبریش، ئمریکا 

گران و ڕۆراق و ئوان عکانی نکشتکردنی گرژیی رەکی بوو لی س
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دا. ١٩٧٤سریشیکشا بۆ ھگیرسانوەی شڕی کورد ل بھاری 

دا »شا«و » سادات«ڕاستییکی، ئوە ڕوون بوو، ک کیسنجر لگڵ 

یالنیان گا تا عراق ناچاربکن ل سۆنگی بالڕدابردنک لسر سنووری پ

راندا ھئ یم خشتکدا ئکاتوە. لتسووریادا بکش زەکانی خۆی ل

 ریشی دا کتی کیسنجوتوو بوو، یارمرکئیسرائیلس کان بیی

وندی دا ل سووریا بکشنوە، کچی ت١٩٧٤ئاسایشپارزان ل مانگی ئایاری 

گرژییکانی نوان ئران و عراق داردەستکی گرنگ بوو بۆ نوبوونوە و 

  دا.١٩٧٤ی دراماتیکیانی شڕی کورد ل ئازاری تاوسندن

  

  ڕاگیاندنی ئۆتۆنۆمی؟
  

وەی دوابای ئکانی دویوەندیییدا پوراق ھر، عڕی ئۆکتۆبوای ش

سندبوونی کچی پابڵ ڕۆژئاوا باشبکا، کگران و بۆ لر بۆ ئکی کیسنج

شابوو. ل کورد بای بسر ھر خواستک بۆ قۆستنوەی دەرفتکاندا ک

کاتکدا کاربدەستانی ئمریکا ل بغدا و واشنتن دەیانویست ھزک 

بدەنوەبر ئاراستی باشکردنی پیوەندییکان لگڵ عراق، کچی کۆشکی 

ڕەوش پشتگوخست و پشتگیری سپی ڕاوژەکانی ئوانی سبارەت بو 

دەترکرد. لی بۆ کورد زربازییانشدا، ودارایی سوتکل  تدەرف

عراق لدەستدرا، ئمش  -کلیلئاساکان بۆ باشکردنی پیوەندییکانی ئمریکا 

ک ئو ل  -لبر ڕوانگی کیسنجر بۆ پابندییکانی ب شای ئران 

کناوچ نگی سارد لتی ستراتیژیی جدا زۆر خزم کانی برژەوەندییب

تربوو ل برجستکردنی لو ڕوانینیدا ئوە زۆر گرنگ -ئمریکای کردبوو 

پیوەندییکی دۆستان لگڵ عراق. ئمش تواو دژبری ھموو 

  لیکنزیکبوونوەیکی ھاوسنگانی ئیدارەکانی پشووتری ئمریکا بوو.
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 گرژەش ل م ڕەوشو١٩٧٤ی ی ئازار١١ئش لموە، ئقییدا بوو،  دا تکات

کی بۆ ئۆتۆنۆمی تراق قانوونمی عڕژ ڕاند و پانزە ڕۆژیشی وەک کپ

.ی قایلببارزانی تا پ ت دایی  ٢٩مۆنانو بر ئرانبب ل کینو قانوون

ب کورد دران، زۆر کورتھن بوو؛ ب داوا ھمیشییکانی وەک  ١٩٧٠ل سای 

بشکردنکی ڕژەیی بۆ داھاتی نوت و خستن نوبازنی ناوچ دا

شارە سرنجاکش کلتورییکی کرکووک بۆ  دەومندەکان ب نوت و

نو بازنی ناوچی ئۆتۆنۆمی. لوەش پتر، قانوونک دەستی دابووە ڕژم 

ب. کوردی، ئیدی ئم وای لکردبوو ببھا  کیونوبۆ ڤیتۆکردنی ھر قان

لژر تیشکی ئم مرجاندا، پندەچوو بارزانی بب ئوەی 

مایی  ٣٠بسر قانوونکدا نیت، پسندی بکا. ڕەتیبنھموارکردنوەیکی 

سرسوڕمانیش نبوو، حکوومتی عراقی یک سربازییکانی ل باکوور 

 بھزکردنوە و ڕاپۆرتی ئوەش گیشتن ک بیکدادان لنویاندا

سریانھداوەتوە، ئم و ل کاتکدا ئو دەنگۆیان لبغدا پیدابوون بوەی 

   ٣١رگش داوای لکراوە دەست بداتوە چک.پشم

دوای  لبارزانی ب ،کتڕینی ماوەی مۆپت ر لی بفتماوەی دوو ھ

 ڕا. لکانیدا گیمانپشتگریی ھاوپ وە لنیابووننی، ی ئازاردا، بارزا١٦د

و ئفسری پیوەندیی ساواک لگڵ برپرسی وستگی » دکتۆر محموود«

ئوەی وەم بۆ  ل تاران یکدیان بینی بۆ» ئارسر کاالھان«سی ئای ئی 

مۆتنامکی عراق تاوتوبکن. بارزانی چندین خای دەروازەیی 

انی خۆی ) حکوومت ھزەک٢) ورەی کورد زۆر برز بوو. (١ھنانپشوە: (

) گمارۆیکی ئابووری سپنراوە. ٣ل سنگرەکانی باکوور کشاندووەتوە. (

) ئو ھر ٥کس برەو باکوور ھتوون. ( ٢٥,٠٠٠) بالی کمییوە ٤(

پویستی ب چکی زتری وەک بنکی مووشکی دژە ئاسمانی، دژەتانک، 

دابینکردنی  ڕەشاشی دژەفۆک تفنگ نیی، بکو پویستی ب پارە و

پویستییکانی خکیش ھی وەک خۆراک، چادر، پۆشاک و داودەرمان. 
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ـیش گوتی، ئو ئم خان لگڵ ئرانییکان تاوتودەکا و ئینجا »انکاالھ«

 یاند، کبارزانی ڕاگ وەی بکدا ئکات رەکی خۆی، لبارەگای س تنیدەیگ

ئاسمانیان نیی، فندەکانی سی ئای تنانت ئرانییکانیش بنکی موشکی دژە

رزکردنسنووردار بوون و ب کراسیۆنیش بۆ ئۆپوەی ئاستی ئ

ی زیاددەکرد، ک ئۆپراسیۆنک بتقنتوە، یکش ئو مترسییپشتگیری

 ،کردنی ئاماژەپمای ".مریکا دژواربردەوامبوونی پشتگیری ئوەی "بۆ بب

 رەب و  ـی گوت،»کاالھان«بارزانی براقی عکی عتخوازیارە حکووم ک

وای ئوە بکا، ک ئو تاک کورد ل باکوور دابمزرن، ک بھۆیوە دا

حکوومتی ڕەوای عراق و دەشیوێ بزان ئاخۆ ئمریکا پشتگیریی دەکا. 

گوتی، ئو ھستیکرد ئم "ئامادەکاری ڕخۆشکردنی" دەوێ و » کاالھان«

رد، ئو سرکردە عراقییان پناسبکا، ک بۆ داواشی ل بارزانی ک

یش بارزانی لبر "ھۆکاری حکوومتکی وەھا پشتگیری دەکن. کاتک

» کاالھان«وە بچت نو وردەکاریی زانیارییکان، ەئاسایشپارزی" ڕەتیکرد

ی عرەبی ەگیشت ئو دەرەنجام، ک "ھیچ گرووپکی وەھا گورە سرکرد

عسی نین" لو بن.دژەبدا ئامادەی ھاوکاریکردنی ئو کاتو ل ٣٢م خا  

ی بینی تا پویستییکانی خۆی بۆ »ڵ ناسریژەنڕا«بۆ ڕۆژی پاشتر بارزانی 

ـیش چاوی »ناسری«زیادکردنی پشتگیریی ئرانی ل دووبارە بکاتوە. پاشان، 

 وە. » کاالھان«بڕەوتی گفتوگۆکان ئاگاداری بکات وت تا لیش ـ»کاالھان«ک

ب ناسری گوت، ک جبخانیکی پ ل چک و تفاقی بۆ نوبوونوەی شڕ 

ە و ئینجا ئویش ل الی خۆیوە ڕەوشی گفتوگۆکانی ب بارەگای ئامادەکردوو

ھستیکرد بارزانی پدەچ » ناسری«سرەکی خۆی ڕاگیاندووە. ل کاتکدا 

وەشدا ئو ، لگڵ ئ56مترسی سوپای عراق لسر پگی خۆی پف بدا

بوای بوە ھبوو، ک شتکی جوھریی ئاستی پشتگیرییکان بۆ کورد 

                                                           
 زیاتر ل قوارەی خۆی گورە بکرێ. پفدان: شتک 56



390 
 

کرتوە، چونک ئو ھموو ئامرازکی پشتگیریی لسر باوە و دەشب برزب

  ٣٣مشووری یک ملیۆن و نیو خکیش بخوا.

،و دانیشتنانش دوای ئجوت تا داوای  دەستبشا ک بارزانی چاوی ب

پشتگییری ئابووری، دارایی و چکی لبکا و ھروەھا تا ل الی  زیاترکردنی

تی تورکیاش کاروە، حکوومنکو سنوورەکانیان دووبارە بککی بۆ بکا ب

چونک لو ڕۆژەی عراق قانوونی ئۆتۆنۆمییکی جاڕداوە سنوورەکانی 

ل داخستبوو. ھروەھا ئو لگڵ شا پرسی ڕاگیاندنی ئۆتۆنۆمی یکالینی 

ملیۆن دۆالری خست  ١٨٠بغداوە تاوتوکرد، پۆژە پشنیازی بودجیکی 

ک ب ھۆیوە کاروباری کارگیی، برگریی، خوندن و  بردەمی شا،

پروەردە و تندروستی گشتی پاییبکا؛ ھروەھا داوای ل ئرانییکانیش کرد 

ماسییانی بکن. دانیپدابنن و ل نتوە یکگرتووەکانیش پشتگیری دیپلۆ

ەخوا شاش پیگوتوە، ک ئو باربووە داراییک زیاتردەکا و خمی ئوەش د

، بم لو نوەدا، سبارەت ب پرسی ئۆتۆنۆمی، بدات دەستچکی باشتریان 

ئویش پویستی ب پرسوڕای ڕاوژکارەکانی ھی. بۆ ڕۆژی پاشتر، دووبارە 

کی ساواک لیمیوانخان بارزانی ل  وە. دوای » کاالھان«تاران چاوی بوتک

 ،کلمز«دانیشتنگرە » ھکی بۆ جیر برووسکی کیسنجکینت «نوبر

ک ئران ل لدا و پشنیازی ئوەی کرد، » Brent Scowcroftسکۆوکرۆفت 

، ھرچی سبارەت ب پگیکی باشتردای تا لگڵ تورکدا ببت ناوبژیوان

پلۆماسیی ئمریکاش بۆ کورد ل سر سکۆی ئاستی پشتگیریی دی

ا "بنددەب بوەی ئاخۆ عراق ب نودەوتیی وەک نتوە یکگرتووەکان، ئو

لو نوەشدا  ٣٤کردەوە چووەت نو دۆخی شڕکی جینۆسایدان لگڵ کورد."

 ران ٢٠و لر سنووری ئسراق لڵ عگکانی لراق  -ی ئازاردا، شا گرژییع

  ٣٥رکرد، ئمش نیشانیکی ڕوون بوو بوەی پشتگیری کورد دەکا.کشتت

انی ئۆتۆنۆمی "بووە مایی لشاوک ل پیوەندی و داوای بارزانی بۆ جاڕد

) تۆبی ١وتووژەکان لسر دوو توخم چببوونوە: ( ٣٦پیوەندکاری."
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ل  ) ئو ئاست٢ئمریکا پشتگیریی جاڕنامی یکالینی ئۆتۆنۆمی بکا. (

 .ند بمریکا خوازیارە بیدا، چئ ملیۆن  ١٥٠داوای بارزانی بۆ پشتگیریی ک

، ئم و لکاتکدا ھشتاش لسر لوە زیاتر بوو، ک ئمریکا دابینی بکا دۆالر

نامیکی بۆ » کۆلبی«ی ئازاردا، ٢١لکردنکی معقووالن مابوونوە. ل ۆنک

وەی دا، کر نووسی، ھۆشداری ئمی  کیسنجوان کورد و ڕژدوژمنکاریی ن

ل تاران بۆ  عراق لسر ئانوساتدای و ل ھوڵ و کۆششی بارزانی

کیسنجریش  ٣٧مسۆگرکردنی زیاترکردنی کۆمک و یارمتی ئاگادارکردەوە.

» کۆلبی«ل یادەورەرییکانی خۆی ل بنوە باسی ئوە دەکا، ک یاداشتکی 

ی ئاستی یارمتی بۆ کورد داوەت و بم ھۆشداری سبارەت ب زیادکردن

ھروەک جۆشوخرۆشی » کۆلبی«جۆرەش کۆمنتی لسر نووسیوە؛ "دوودی 

بارزانی شتکی ناواقیعییان بوو." ل جیاتی ئم، ئو پاپستۆی خست سر 

، ک بووە بخاتڕوو پشنیازکتا ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیی 

لنو ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیی، سی  مایی مشتومکی زۆر

  ٨٣یش ل تارانوە.»ھلمزی«ئای ئی و 

 ٢٢ل یدا بکی بۆ کۆشکی سپی نارد، تی یاداشتی ئازاردا، سی ئای ئ

 وەدا کندەکان بوو، ئاماژەی بوە دژی زیادکردنی فداگیرییئامانجی پ

 کراسیۆنستکردنیئۆپبنب وە بن یکشکی کتک پشتگیریی حکووم

یش ستافکی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی ٣٩.ئۆتۆنۆمیداری کوردی

نیگرانبوو، ک پرۆژەی بارزانی "لو دیو" تواناکانی کردەی ژربژری سی 

ئای ئی و خۆ ئگر ھاتوو ئمریکاش ئو پۆژە پشنیازە پسندبکا، ئوا 

شک ،ترسیدار دەبم کراسیۆنئۆپ  ر بت، تورکیا ھتیی سۆڤیکڵ یگل

ستدەکا. "ھموو ئو شتان... دنیاییشوە لگڵ دەوت عرەبییکانیش درو

ھر ل سرەتای پیوەندییکانمان ئاماژە ب مال مستفا دراوە." سرباری 

ئوەش، ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیی گومانی لبارەی سوود و 

ل کوردستان ھبوو، پرسیشی  "خوردەدنی "جۆرە حکوومتکی ککی دامزران
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گر لبرژەوەندی مال مستفاش ب... ئایا شق و "ئایا ئو شت... تنانت ئ

ھمای ئۆتۆنۆمییکی ئو وەردەگرێ؟" ستافی ئنجوومنی ئاسایشی 

دەم نیشتمانیی لو بوایدا بوو، ک جاڕدانی ئۆتۆنۆمی "ھیچ بژارەیک لبر

عراقدا ناھتوە بدەر ل شاوکی سرەکی ھرشکردن نب بۆ سر 

گر ئم کارەش بۆ سالمتی یکگرتووی خاککی پویست کوردستان، ئ

ب." ل کۆتاییشدا، ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی پی سیر بوو 

گخۆ ئ ،نکبھکیش پتت حکوومنانت ر بارزانی بتوانگر وەھاشی ئ

کرد، "تۆ بی شا دامزراندنی شقی حکوومتکی ئۆتۆنۆمیداری پباش ب؟" 

 بری ئوە، ستافی ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیی بردەوامبوونی ل

بوو تا ڕژمی عراقی پ الوازتر بکرێ.  سختکردنی ڕەوشکی پباشتر

  شتکش بو دەرەنجام گیشت:

 ،دا بگستاشی لتا ئ نیی زیان لمریکا حئ شا و ن ن

بب...  کشک بو ڕگی یان ب شوەیکی دیک چارەسر

 ک لتنانی حکوومکھبۆ پ فاشال مسترچی کۆششی مھ

ما ئارامکی خۆیدا، ئوا ئو بژارەیشی لسر 

تسکدەبتوە و دەگات خاکی مترسیدار، ک ب شوەیکی 

اق (ب پشتگیریی بھزی سۆڤیت و لوانش ھاروھاجان عر

 ننیپشتی تورکیاش) [بیگپا ت بناننگ].تڕاددەی ج  

ب داننان بو گرکورەی تووشی کورد بوو، ستافی ئنجوومنی ئاسایشی 

 مایی" لکی ھزیادەی وەی کرد "بشنیازی ئدۆالری  ٥٠٠,٠٠٠نیشتمانی پ

 ٩٠٠,٠٠٠بۆ کۆمکی ئاوارەکان زیادبکرێ و دۆالر  ٧٥٠,٠٠٠ئمریکییوە بۆ 

کردی ناخۆمای ک ل پۆند (پاوەند) ل چکی بچووک و فیشکی دەست

جبخانکانی سی ئای ئی عمبارکرابوو دابینبکرێ. ئیدی وەک ستافی 

 تم ڕووخسارە دەبوای کردبوو، ئنی ئاسایشی نیشتمانی بنجوومئ

 توە ک بۆ بارزانی، کئاماژەی ر بتی ھکگرتووەکان ویستوویی
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گل نگانوە، یھاوسۆزی و دۆستی ڕۆژی تتنروەھا ئامادەش بوو دا بمھ

 ،ردەوامبوە و بتنری بمژربژر بدەکرێ ھ ی، کتیانو یارمر ئسل

ستافی ئنجوومنی  ٤٠بم ناکرێ "ڕۆی سرەکی ل گمیکی نودا بگێ."

نارد و داوای » ھلمز«ی ئازاردا ئم یاداشتی بۆ ٢٦نی ل ئاسایشی نیشتما

ی کیسنجر ب، کاتک یب گورەی یادەوەر ٠٤ڕامانی ئویشی لسر کرد.

ئو شتی لگڵ پشنیازی ستافی ئنجوومنی ئاسایشی » سکۆوکرۆفت«

ل ئوروپاوە بۆ  ینیشتمانی سبارەت ب کورد ل کاتی گڕانوەی ل گشتک

ی ئازاردا خستبردەم، ئوە ڕوون بوو ک "برنام ھبووەک ٢٨کا ل ئمری

ت بۆ حانانرگتبوو."رتی ب٤٢یکردنیش دروست ن   

ل ماوەی کۆتایی مانگی ئازار و ھموو نیسانیشدا، بارزانی ل باکوور پگی 

ی ئازاردا، بارزانی ٢٨ل  ٤٣خۆی بھزکرد و ئامادەی ھرشی عراقییکان بوو.

لگڕا مۆتکی سدام تپڕێ و ھردووالش بۆ شڕ خۆیان 

شی نیساندا ھاتدەنگ، بوەی داوای ھزی یدەگی ڕژم ل ش ٤٤ئامادەکردبوو.

 ،کر ناوچس کی ئابووریشی خستمارۆیربازیی خۆی کردەوە، گس

دوژمنکارانشی  کردەیکیسر پگکانی کورد و چند  ناردەفۆککانیشی 

دوو ڕۆژ  ٤٥لکاتکدا ھشتا دەستی ب ھرش سرەکییک نکردبوو. کرد،

ب، سدام ل دیدارکیدا، "ک تیدا چندین » لۆوری«پاشتر، ب گورەی 

ئاماژەی بوەدا، گوای کورد ب چکی ئمریکی چکدارکراون." ل ڕاپۆرتی 

شک ئو کۆمنتی نووسیبوو؛ "ئگر ڕەو» لۆوری«خۆشیی بۆ واشنتن، 

تکبچ ئم ڕەچاوی ئوە دەکین [حکوومتی عراق] تبینییکانی ئم 

ی سمریکا بدا."دواییالماری ئپ وخۆ و توندوتیژانو ڕاست الوە بن٤٦دام ب 

دوای ئوەی ڕنماییکانی ل وەزارەتی کاروباری دەرەوە وەرگرتوە، 

دەرەوەی عراقی  ی نیساندا سردانی وەزارەتی کاروباری١١ل » لۆوری«

ی کوردی کرد، لوێ حاشای ل ھموو ئو ڕاپۆرتان کرد، گوای ئمریکا یارمت

.٤٧داب  رشھ وەی دەست بم دوودڵ بوو لشتا ڕژوەشدا، ھڵ ئگل
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بوو، ک کردەیکی سربازیی دەبت  سرتاسرییکی خۆی بکا، بوای وا

لبری ئوەدا، ھر ل سر  مایی شکستک سبارەت ب سیاستی کوردی.

ئۆتۆنۆمی ڕووی گشتی خۆی مایوە بوەی ل ڕی پیەوکردنی قانوونی 

   ٤٨فشاری زیاتر بنتوە.

 وەشدا و لو نمریکا چ ١١لئ ویستوەی ئاخۆ پی نیساندا، پرسی ئ

ھنگاوک بۆ پشتگیریی کورد بگرتبر لگڵ سرۆک نیکسنی ھنایگۆڕێ. 

اکی برنامکی و پداچوونوە گفتوگۆکانی پشووی وەبیر دوای ئوەی م

اوای ئوەی ل سرۆک کرد، بکو بی یک سرۆک ھنابووەوە، کیسنجر د

ملیۆن دۆالر بیک جار بۆ یارمتی ئاوارەکان پسندبکا، ک ل فندەکانی 

 پۆند ل 57٩٠٠,٠٠٠پشووتر دابینکرابوو لگڵ بارکی ھوایی ب قورسایی 

کانی سی ئای ئخانجب ک لچوە بۆ یشوران باربکرێ و لوە بۆ ئ

وازرتوە. ل کۆپی یاداشتکی کیسنجر بۆ نیکسن، ئو دەستی کوردان بگ

 ر بگزیشدا نووسیبووی؛ "ئراوپ تی ئاوارە و لدەوری یارم کی بیبازن

وورداران، کیسنجر کارایی بکاربھندرێ." ب لبرچاوگرتنی ئو پوەرە سن

ا ئمریکا ھستیکرد، ک ئم شتکی دروست تا نیشانی کورد بدرێ، کوا ھشت

ھر ل خمی کورەوەرییکیاندای و دەیوێ لسر پشتگیرییکشی 

مئ ،ردەوامبکدا نیشان بکات پشتگیریی یو ل مریکا ناتوانئ دا، ک

ا. ھروەھا کیسنجر ئوەشی ب جموجۆی کورد ب ئاراستی ئۆتۆنۆمی بک

 یاند، کی بۆ ک»شا«نیکسن ڕاگکتییی یارمرنامورد زیادکردووە، ش ب

ھروەھا ئویش ناخوازێ حکوومتکی کوردی ئۆتۆنۆمیدار لسر بنمایکی 

ب کورتی، ئمریکا دەیویست پشتی کورد ل پسندبکا.  درژخاین

غدا بگرێ، بدژی بیان لڕەکخۆییدا شربپرسی س یدەویست لم ن

   ٤٠رد.یارمتییان بدا. نیکسنیش داخوازی کیسنجری پسندک

                                                           
57 ک دەکات٤٠٨,٢٢٣ ڕ .کیلۆگرام. وەرگ 
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 تاران، شا ل نردرکانی نیکسن بنرمانوەی فرلندە برچی نیساندا ١٦ھ

ڕەوانی باوزخانی ئمریکا کرد تا ڕەشنووسی » ناسری«ژەنڕاڵ 

بدا، ک کوردەکان بنیازبوون » مزھل«پۆژەیکی ئۆتۆنۆمی بارزانی نیشانی 

دوای خوندنوی پۆژە  ل ھمان ئنگۆرەدا ل ڕادیۆکیاندا بویبکنوە.

 ،شنیازەکلمز«پوت. » ھشا ک رەو کۆشک ڕۆیشت و چاوی بب جدەستب

ئوەش ڕوون بوو، ک شا زۆری بیر لنکردبووەوە، ھر بۆی ویستبووی 

زۆر » ھلمز«بارەیوە چیی. ل وەمیشدا  لو» ھلمز«بزان بۆچوونی 

لدوان ل ڕادیۆ بوبکرتوە،  خۆپارزبوو، ب شای گوت، ئگر جارک ئم

ئوا ناتوانرێ بگڕنرتوە. ئاماژەی بوە دا، ک جاڕنامک بو سروشتی 

دەبت مایی داخستنی دەرگی ھر  58ھیتی "دۆ و دۆشاو تکڵ دەکا،"

کی ئایندە و ئو بھانیش دەداتدەست ڕژمی عراق "ک دانووستان

ربازیی" بکات سر کورد. ب گورەی کردەیکی سرەکی زۆرەملی س

بۆ سربردەی گفتوگۆکان، ئینجا شا دەستی دای تلفۆن » ھلمز«گانوەی 

تا و زەنگی بۆ ساواک لدا تا فرمانیان پبکا جاڕنامی ئۆتۆنۆمییکی بارزانی 

ی ١٩یک دوو ڕۆژیش دواتر، ل  ٢٠ی نیسان ڕابگرن و بوینکنوە.٢٠

ڕاگیاند، فرمانکان » ھلمز«جر فرمانکانی نیکسنی ب نیساندا، کیسن

دا دابوو، ک ئمریکا ئامادەبوو بۆ بھاناوەچوونی ئاوارەکان  ئاماژەیان بوە

باربووی مانگان  بی یک ملیۆن دۆالر، سرباری بردەوامبوونی ئاستی

ردی پۆند ل چکی بچووک و تقمنی دەستک ٩٠٠,٠٠٠دۆالر و بی  ٣٧٥,٠٠٠

 ر بروەھا کیسنجکوردان. ھ ی بداتلمز«ناخۆمابۆ شا »ھ یاند کی ڕاگ

جخت لسر ئوە بکاتوە، ک ھر ڕاگیاندنکی سر لزووی کورد بۆ 

کانی ھیچ کرژەوەندییتی بئۆتۆنۆمی خزم م قۆناغل ک ناکا، کس

  وەرچرخاندا ئمانن:

                                                           
 " a public burning of bridgesلیزییک بم جۆرە نووسراوە "دەق ئیدیۆم ئینگ 58
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درێ ک بنکیکی (ئا) بۆ ئوەی توانستک ب کوردان ب

 وەی دان ببۆ ئ بغدا ھڵ بگعقوولی دانووستاندنیان لم

مافکانیان بنرێ. (ب) تا ئو حکوومت ھنووکییی عراق 

یراق بوەک عم (پ) نوە، بتستری ببکجاری دەستوپ

دابشبب، چونک ناوچیکی سربخۆی کوردی لڕووی 

ە نیی و ئمریکا و ئرانییش ئابوورییوە دەربستی مانو

حزناکن دەرگیان لسر پیوەندییکی باش لگڵ عراق 

  لژر سرکردایتییکی میانەودا دابخن.

پشتگیریی  بوو ئوە بگینت بارزانی، ک» ھلمز«دووەم شتیش لسر 

 وە نییژدا ھی ئکی ماوەدریر بنکسکی کوردی لتمریکا بۆ حکوومئ

ێ، چونک ئو کات ناب ئۆپراسیۆنک ژربژر ب. ئم بیارانش بکر

   ٥١سرەتا دەبوای ب شا بگوترابان پاشان بگینرابان کورد.

 شا ڕاگیاندن، ی نیساندا ئم فرمانانی نیکسنی ب٢٠ل » ھلمز«کاتکیش 

اخۆ شا گوتی کوا ئو بتواوی لگڵ ھوستی ئمریکا ھاوڕای بوەی ئ

 لمز«کورد جاڕی ئۆتۆنۆمی بدەن و داوای لی » ھڕ ل کرد ک

ـوە بارزانی لو خان ئاگاداربکاتوە. شا پشوازی ل زیادکردنی »کاالھان«

ش کۆمکی ئاوارەکان و باری بی یارمتی ئمریکا بۆ کورد کرد، بتایبتی

اربووەکی ل چککان و ئاماژەشی بوەدا، ک ئویش لالی خۆیوە بی ب

٣٠  تیییاندوویوە زیادکردووە و گنملیۆن دۆالر،  ٧٥ملیۆن دۆالری سا

» ھلمز«ئمش زیادکردنکی جوھری بوو. ب گورەی کۆبوونوەکی 

 ،ڵ شا بگکی» کاالھان«لما بارزانی و  ل زراوی ساواک چاوی بپار

پشتگیریی ئمریکای کوت، لووە ئاستی یارمتی و » دکتۆر محموود«

ب، » ھلمز«پاگیاندن ک ئامادەبوو دابینیانبکا. ب گورەی قسی 

ناکاو و سرسام بوو. ئاخر ل بری ل کاردانوەکی بارزانی وەک شتکی 

ب، بارزانی گوتی ک ئو لتدەگا و  ئوەی ھناسسارد (ھیواباو)
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ئمریکا دابینی کردوەوە،  "بگرمیش سوپاسگوزاری" خۆی بۆ ئو یارمتییی

 و داوای لی. ئینجا ئسوپاسگوزاریی خۆی بۆ » کاالھان«دەرب کرد، ک

بگینت سرۆک، نیکسن، کیسنجر و ئوانی لنو سی ئای ئی دان، 

کانی گیشتن و پشتگیریشیان کرد تا برگری ل ئوانی "ل ھوڵ و کۆش

، بارزانی گوتی، ک ئو دەیوێ مافکانی گلکی پبکا." ورای ئمش

نردەیک بنرت شاری نیویۆرک تا ل نو ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکاندا 

 کان. لڕۆژنام وێ دەستیان بگاتکو للۆبی بۆ پشگیریی دۆزی کورد بکا، ب

زۆر بو ئاوگۆڕەی خۆی لگڵ شا و کورددا دشاد » ھلمز«ییشدا، کۆتا

  ٥٢بوو.

ی نیساندا بیکدادان ل باکووری عراقدا قوما، ئوەش ٢٢و ل ل کۆتاییدا 

لو کاتدا بوو، ک سوپای عراق ھویدا ل دھۆک ب نو قیکی سختی 

راقیش ب شوەیکی گمارۆدراودا بوا و تکیبشکن و ھزی ئاسمانی ع

ری خئۆل ئاخرو ٥٣بربو شاوی بۆمبکانی خۆی بسر باکوور داباراند

نیسانیشدا، کاتک ل کۆتاییدا ڕژم شاوە سرەکییکی ھرشی خۆی بۆ 

سر پگی کوردان دەستپکرد، ھر دەستبج ئوە دەرکوت، ک ئم 

یکاندا ل ھی ئوانی پش خۆی شاوە لبر گۆڕینی گرنگ ل تاکتیکی عراقی

دیسان جنگی کورد  دوای چوار ساڵ ل توندبوونی گرژییکان، ٥٤جیاوازترە.

  ھگیرسایوە.

لبر ژمارەیک ھۆکار، ئم سربردەی بوەی چۆن ئمریکا پگی خۆی 

وەھا ڕکخست تا پشتگیری نخشی بارزانی بۆ جاڕدانی ئۆتۆنۆمی بکا لگڵ 

گوتوویتی، ناکۆک، ک ئمریکا ب پداگرتنوە داوای  کی پایکڕاپۆرتئوەی 

ڕووەکی بعس ڕەتبکنوە. یکم شت، لرەدا ھیچ ل کورد کردب، خستن

ئاماژەیک ل ئارادا نیی، ک ئمریکا "دن"ی بارزانی داب بۆ ئوەی 

مریکا خستنڕووەکی عراق ڕەتبکاتوە، ڕاستییکشی، ئوە ڕوون بوو، ک ئ

ھۆشداری لبارەی جاڕدانی ئۆتۆنۆمی دابوو، چونک دنیابوو ک حکوومتی 
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ڕاپۆرتکی دەوروژن و ختووکی دەدا تا ھرشبکا. دووەم شتیش، عراق 

ژمارەیک ڕاستی ھراسانی بالوەناوە، ھروەک ئوەی ب گوتی خۆی  پایک

ب ڕوونی ئم شت ڕاست ک  ،ئمریکا "ڕەتیکردۆتوە کۆمکی مرۆیی دابینبکا"

ڕست گمی ب وشی ھندێ  ڕاپۆرتکی پایکلوەش زیاتر،  ٥٥نبوو.

کردووە تا لگڵ ئجنداکی خۆی بگونج. ھر بۆ نموون، پرسیاری ستافی 

بردووە "ئایا شا بباشی ل داالڕب ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانی 

ن؟" ک بم شوەی دامزراندنی حکوومتکی ئۆتۆنۆمیدار دەڕوا

چاو ب [مانکیمانھاوپ] ک ،مان وایپ موە: "ئتندردەخو کی باش ل

".کی ئۆتۆنۆمیدار ناڕوانتزراندنی حکومناوەڕۆکی  ٥٦دام یگم دوو بئ

 کردنواشو چوە، ئکر یسمووی بئیدی ھ .یزۆر جیاوازییان ھ

  دەوروژن. ڕاپۆرتکی پایکبتیانی پرسیاری گرنگ سبارەت ب الینی با

  

  

  عراقی یدووەمین کنای نھنی
  

کورددا، سریکشا بۆ  گڵی گڕی دووەمی شڕ و پکدادان لھگیرسانوە

بۆ ئوەی چک و تفاقی پشکوتوو بۆ  ئیسرائیلھوی ھاوبشی ئمریکا و 

ـوە ١٩٧٤ی ارئایکورد دەستبربکن. بنمای پالنکش ل برایی مانگی 

 کو بگاتی بککووکییم دیپلۆماسیی ک لشر وەک بھات. کیسنج

یزە لوەی ھی ئیسرائیلککردن-  کان (لی ئایاردا واژۆکرا)، ٣١سووریی

 ر«چاوی بدا مایروەزیری »گۆی گفتوگۆکاندا  ئیسرائیلی سمیان وت. لک

نجر، ک تیدا ڕاسپاردەی ی دای دەستی کیسئیسرائیلڕاپۆرتکی » مایر«

ل ڕاپۆرتکدا ئوەی تدابوو، ک چکی دژەفۆک و دژەتانک بدرت کورد. 

   ھاتبوو:
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ئگر ھاتوو شڕەک بۆ ماوەیکی درژ [بردەوامبوو]، ئوا 

 ل راقی ککی عر چرانببل ت دەببۆ کورد زەحم

وەی سۆڤیتوە بۆی دابیندەکرێ، خۆی بگرێ... ئیدی بۆ ئ

خۆیان لنو جرگی  نریتییکانیبرگری ل سنگرە 

ڵ ئگن، لکی باشکوردستاندا بکتی یشوەی کورد دەرف

ھی دەست ب ناوچ شاخاوییکانی خۆیانوە بگرن ئگر 

ھاتوو تۆپخانیکی کاریگر و بکی باش ل تقمنی 

.ردەستدا ببو دژەتانکییان ل ۆکدژەف  

لسر ئوە کۆک بوو، ک دۆخک ل شڕەکانی پشتر خراپترە  کیسنجریش

پرس ینیشیدا ال لوە.و ببکات کۆتاییدا ٥٧ک ش لموەی  ئشا بۆ ئریکس

بکی زۆر ل چکی ڕووسی بۆ کورد دابینبکن، ئو چکانی ل شڕی 

  ئۆکتۆبر ل میسری و سوورییکان گیرابوون.

 د١٥لی ی ئایاردا، کاربستگرپرسی وگری بج ەستانی کورد چاویان ب

کوت، کاربدەستکان داوای  ل تاران» کاالھان«سی ئای ئی، جگری 

ئوەیان ل برانبرەکیان کرد، ئاخۆ دەکرێ بارزانی خۆی چاوی ب کیسنجر 

بکوێ تا "دەرفت سیاسییکان بھۆی کش نویکوە خراونتبردەست" 

بۆ ل » کۆلبی«ھۆکاری ئم داوایش، بگورەی ئو یاداشتی  ڕوونبکاتوە.

بوو، ک بارزانی ویستبووی خۆی  ناردبوو، ئوە ی ئایاردا بۆ کیسنجری٢٣

، بکا کسکی بۆ زیادکردنی یارمتی ماددیان ل حکوومتی ئمریکا وایکی"دا

م لش  ھرانرشبڕووی توانستی ھم لتی و ھندایڕووی چستدەرب ".ب

ل یاداشتکی خۆیدا ئوە دەردەبێ، ک نھنی ئۆپراسیۆنک » کۆلبی«

وە: "ئاژانسک ل لدوانی گشتی ک لالین کاربدەستانی عراقییوە پارزرا

 ،رەنجامو بئ یشتۆتگریماندا ھاتووە، گواڕاپۆرتی ھ روەھا لدەرچووە ھ

وە نیی ک حکوومتی ئمریکا ک عراقییکان بگی دابیان لسر ئ

ربارەی ئو چکانش، یارمتی کرەست یان داراییان دابت کورد." ھرچی دە
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» کۆلبی«ی ڕابگرێ، عراقک بارزانی داوایکردووە، تا خۆی لبرانبر ھرشی 

 رێ، کب کی دیکنیازە دەست بۆ شت ی بسی ئای ئ وە کرد، کئاماژەی ب

دیک  بچووک و تقمنی و ئوە دەگرتوە، چکی قورستریبدەرە ل چکی 

» کۆلبی«انوە بۆیان دابینبکرێ." لگڵ ئوەشدا تقمنی ل ڕی ئرانییک و

سبارەت ب ڕاسپاردەی دیداری ڕاستوخۆی نوان بارزانی و کیسنجر 

 دوودڵ بوو، بم بۆ کیسنجریشی نووسی: "دیدارکی کسکی ل نوان تۆ و

بارزانی یان نونرەکی دەبت مایی مترسییکی ئاسایشپارزی زیاتر 

یوەندییکان لگڵ بارزانی برزبکرتوە" و ڕنماییشی بوەی ئاستی پ

 و جۆرە » کاالھان«وەھابوو کدا ئم کاتجارێ ل ،نیبارزانی ڕابگ ب

.کی کردەنی نیی٥٨دیدارە شت   

ی ئایاردا، سکرتری گشتی ٢٠ڕی کورددا، ل لو نوەشدا و ل پاشخانی ش

رانی سبارەت ب پکدادان و شڕە نتوە یکگرتووەکان ڕاپۆرتکی نابیاردە

دەندووکی شوباتی نوان ئران و عراق دەرکرد. تاک دەرچیکی ئرنی لو 

ڕاپۆرتدا ئوە بوو، ک ھردوالیان قایلبوون شڕ ڕاگرن، لسر 

کشنوە و کشوھوایکی وەھا بخوقنن، ل ئنجامدا بگن سنوورەکانیش ب

ئوان ڕەزامندبوون لسر ئوەی گفتوگۆی  باری ئاشتی. وای ئمش،

ھمالین"ی کش  یدووقۆی نوانیان بۆ گیشتن ب "چارەسری

ئم خانش ل دەقی بیاری ئنجوومنی  ٥٩ھواسراوەکان دەستپبکنوە.

شایانی باسیش،  ٦٠ی ئایاردا دەقنووسکران.٢٨ل  ٣٤٨ژمارە  ئاسایشی

پرەسندنی پیوەندییکانی نوان ئران و عراق  بیارەک ڕگی خۆشکرد بۆ

  دا.١٩٧٥و ل کۆتاییشدا سریکشا بۆ ڕککوتنی جزائیر ل ئازاری 

دا ڕژمی عراق ١٩٧٤لگڵ ئوەشدا، ل ئاخروئۆخری مانگی ئایاری 

ی سیاسو کاتویش ئرسامکرد، ئک سشت مریکای بژەرانی ئتداڕ

 گڵدەرچوون، ک حزی لوەب پیوەندییکانی لئاماژەی وەھا ل ڕژموە 

 - ٢٦ئمریکا باشبکا. ل زنجیرەیک لو کۆبوونوانی کاروباری ل ڕۆژانی 
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ەیان ی ئایاردا کران، کاربدەستانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە ئاماژ٢٨

بوەدا، ک ژنی سدام حوسن پویستی بوەی لبر چارەسری پزیشکی 

» John Hopkinsجۆن ھۆپکینز «ن و ل سنتری پزیشکی بچت واشنت

خۆی چارەسربکا و دەیوێ پسندنامی ئمریکا بۆ گشتکی وەربگرێ. 

عراقییکانیش بوە دخۆش بوون، ک وەزارەتی کاروباری دەرەوە 

یکردەوە چاوی ب نونرانی کورد بکوێ، ئوانی سردانی ئمریکایان ڕەت

سریش داوای پسندنامی چوون ئمریکا سرنجی کردبوو. ھر یک

   ٦١وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ڕاکشا و بۆ کۆشکی سپیی برزکردەوە.

دا، دەرفتک ھاتپشوە، ک ب ھۆیوە ١٩٧٤لو نوەشدا و ل ھاوینی 

مریکا کناکی ژربژری پیوەندیی لگڵ ڕژمی بعس دابمزرن. ئوە ئ

ک لالین  خاونکدا،ەڕاستی نیساندا، کیسنجر لسر نیوەڕۆبوو ل ناو

» Kurt Waldheimکورت ڤالداھایم «سکرتری گشتی نتوە یکگرتووەکان 

تن راق لزی عوو کاتیشدا باکخرابوو، ئامادەبوو. لکگرتووەکان ڕوە ی

وێ ، سرۆکی ئنجوومنی ئاسایش بوو بۆ مانگی نیسان. ل»تاب ئلشبیب«

بریتانیا و  کی، ک بعسییکی دەرچووی زانکۆی»شبیب«وەھا ڕککوت، 

دیپلۆمات بوو، لسر مزی خوانک ل تنیشت کیسنجر دابنیش، ئمش 

پیوەندییکان لگڵ یکتیی  کرد لگڵ یک بکون گفتوگۆ سبارەت ب وای

حاشای ل ھر  سۆڤیت و پشیتوانی ئران بۆ کورد. ل کاتکدا کیسنجر

، بشوەیک ل شوەکان تۆوی دالگڵ کورد کرد دەستھبوونکی ئمریکا

ئوەی چاند، ک بۆنک ببت دروستکردنی کناکی ژربژر بۆ پیوەندی 

   ٦٢لگڵ ڕژمی عراق.

پ جۆن سکالی «نجی حوزەیراندا، لJohn Skali « وەتن مریکا لزی ئوبا

 دەرگی پشتوەڕا پیامکی بۆ کیسنجر نارد، ئاماژەی یکگرتووەکان، ب

ی باوزی عراق سبارەت ب دامزراندنی »شبیب«ی تدا بوو ک ەئو

ورەی پیامی وتووژکی ئاستبای نھنی لگڵ ئمریکا لینزیکبووەتوە. ب گ
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گوتویتی، ک ڕژمی بعس خواستی لسر » شبیب«ب، » سکالی«

ی ئابووریی پراگماتیییانی وەک بزنس لگڵ کۆمپانیاکانی یپیوەند پرەپدانی

ئمریکادا ھی و زۆریش حز ب چارەی گمارۆ یان پیالنگی دژی جووی 

 و ڕەفتاری توندی سوورییکان نیی، ھرچندە ل پگ -ئاشتی میسری 

ەی ئاشکرای خۆیان و پوپاگندەکانیان دژی پرۆسی ئاشتیین. لو دیدار

دا، ئو داوای ل ئمریکا کرد، بکو ھانی ئران بدا »سکالی«لگڵ » شبیب«

 نشیان بۆ کورد بوەستکوە، پشتگیرییر سنوور خاوبکاتسکانی لگرژیی

والین لسر کشی سنوور. و بگن چارەسرەییکی سوودمندی دو

دەن، زۆر ئاماژەی بوەش کرد، ک حکوومتکی ئو پ لوە » شبیب«

دا یانجیاوازی لگڵ ئمریکا ھی، بم "زۆر حزدەکا" وتووژک لنوان

 باسیارمتی کارکردن بدا و بنو ئو داڕساندا بوا. ئوەی مایی  تابتدی 

 ،شبیب«ب «ئاگاداری ئ گوتارە زمانلووسیی مریکای کردەوە، ک

، وەک خۆی لوەرنگرن، لبلناییکانیان وەک ل ڕووخساردا دەردەکوێ

ڕوونیشیکردەوە ھوستی حکوومتکی "وەک ل پوپاگندەکاندا 

» سکالی«یشدا، »شبیب«دەردەکوێ نرنی نیی." ل وەمی کۆمنتکی 

مریکای بۆیشتنی ئوەسنووری دەستر شا دا ڕوونکردەوە، ئاماژەی بس 

پچوانی  ک ،دابوو، ک زۆر جار ھوستی وەھای گرتووەتبر

برژەوەندییکانی ئمریکا بوون، ھروەک دەنگدان لنو ڕکخراوی ئۆپیک بۆ 

 یشتکانوونی دووەمدا گ ل وت کوەی نرخی نرزکردندۆالری  ١١,٦٥ب

، »شبیب«ھۆشداری ئوەی دای » سکالی«یان، ئمریکی. ئیدی لبر ئم ھۆ

زەوە گوێ ل ڕاوژی ئمریکا ئوە ڕەچاونکا، ک ئران ھموو دەم بڕ

بگرێ بتایبتیش سبارەت ب ئاراستی کردەوەکان. ھرچۆنک ب، پگی 

ئمریکا ئوە بوو، ک ھر نزیکبوونوەیکی عراق لگڵ ئران ل برژەوەندی 

ابووە و داواشی ل شا کردووە، جیاوازییکانیان لگڵ عراق ب ئمریکا د

 ی دیپلۆماسییانگکۆتاییشدا، ڕ ربکا. لوە دا، » سکالی«چارەسئاماژەی ب

ک ئو ھر بڕاستی ئو بۆچوونانی برانبرەکی دەگینت کیسنجر، 
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ۆ ئوەی ئویش لبر "ئوپڕی متمانی ڕاستگۆیی، لبر نرمکاری و ب

ئنجامکان بدی ھردووالیان بن" ئوا ئو وتووژە ھر لنوان خۆی، 

ھۆشداری دای » سکالی«ھرچۆنک ب، و سکالییدا دەھتوە.  سرۆک

، ک ھر دزەکردنکی ئو وتووژە بۆ ھر حکوومتکی دیک یان بۆ »شبیب«

ک لسر ئوەی بغدا میدیا ئوا دەکرێ وەھا لکبدرتوە، ک ئم نیشانی

ژ نییوتوو زی بڕاستی حر ب٦٣.ھ   

یسنجر وەمی ھردوو خواستی عراقی دایوە، ھم ل ھشتی حوزەیراندا، ک

بۆ واشنتن و ھم بۆ پشنیازی عراق » سدام حوسن«بۆ سردانی ژنکی 

کان. سبارەت ب کردنوەی دەرگیکی پشتخانی نھن ل نتوە یکگرتووە

سبارەت ب داوای یکم، کیسنجر گوتی، ک ئم "پشھاتکی سرنجاکش 

لسر ئاستکی  -ـوە ئوە یکمین جارە ١٩٦٧رانی،" ئاخر ل و ھاندە

ل دەرگی بابتی باشکردنی پیوەندی لگڵ ئمریکادا بدرێ.  -فرمییوە 

برژەوەندییکانی  کارەکی کرد، ھرچندە ھۆشداریشی دای ھسونری

لوێ » لۆوری«، لوکاتی »John Gatchجۆن کاتچ «ئمریکا ل عراق 

نمابوو، ببووە برپرسی ئوێ، ک "ب وریاییوە کارەک جبجبکن" و 

دەستپشخریش بۆ عراق جبھن، بم ئگر شتکی دیکش ھاتپشوە، 

وەزارەتی دەرەوەی لسر  ئوا ب عراقییکان ب، ک پرسک "سرنجی

رەت ب ـیش سیاستی واشنتنی سبا»کاتچ«ئاستکی بادا ڕاکشاوە." 

دەستوەرندان، بوەی پیوەندی ب کوردەوە ھی دووبارەکردە و ھیواشی 

کاتکیش  ٦٤خواست، بکو پرسک ب شوەیکی ئاشتییان چارەسربکرێ.

نجری گیاندە عراقییکان، ی حوزەیراندا پیامکی کیس٢٢ل » کاتچ«

نویکی عراق  وەزارەتی کاروباری دەرەوە گوتی، ک پیامکی بۆ وەزیرە

» ئارامی » شاذل طاقة - شازل تاق ویستی بویش گوتبووی؛ "پری، ئدەن

عراق تخت  -ھی تا بربستکانی سر ڕگی پیوەندییکانی ئمریکا 

وی ئاب، وەزیری کاروباری دەرەوەی عراق ویای ئمش، ل دو ٦٥دەبن."
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باری برژەوەندییکانی کناکی نوی لگڵ ھۆبی ھسوڕنری کارو

ڕاستوخۆ دەستی ب کاربدەستانی » لۆوری«ئمریکا کردەوە، بم کارەش 

   ٦٦باترین ئاستی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی عراق ڕاگیشت.

ڕابگین، » شبیب«گوت، ب » سکالی«جر ب لو کنا پشتپردەییدا، کیسن

 برزترین ئاستی حکوومتی کوا ئو تواوی ڕاپۆرتی گفتوگۆکانی داوەت

ئمریکا، ھروەھا ئو پشوازی لو "حاتی ئامادەبوونی دەکا بۆ 

بردەوامبوون لسر وتووژ لگڵ یکدی، ک ب ھۆیوە ئو ھستدەکا ئم 

ردوو وەت بسوودە." لوەش گرنگتر، کیسنجر کارە بۆ برژەوەندی ھ

 کاتک ل مانگی تمموزدا بانگھشتی گوتی، ک ئو میلی لسر ئوە بوو، ل

بۆ واشنتن بکا تا زۆر جوھریانتر باس ل پیوەندییکانی ئمریکا » شبیب«

ی حوزەیراندا پیامکی ١٠ل » سکالی«کاتکیش  ٦٧عراق بکن. -

، باوزەکی عراق گوتی، ک ئو "دنیای لوەی »شبیب«گیاندە کیسنجری 

بای ی بکتردەوامحکوومب وە لیخ داری ئاستباژی متمانی وتوو

و دەگوازرکانی ئتم خزمب "،مانیای ڕۆژئاوا. ندەڕوانوە بۆ ئا

ھرچۆنک ب، ئو ئاماژەی بو میل و بایخ دا ، ئگر ھاتوو 

واشنتن  ل ی بخوازێ ئوا وەک نردەیکی نھن دەکرێ سرومتکحکو

سریکوە، ئو دوو گۆڕانکاریی، ب ڕوونی نیشانی ھمووی ب ٦٨بداتوە.

دا، ئمریکا و عراق جوویکی ١٩٧٤ئوەی پوەبوو، ک ل حوزەیرانی 

  نا.ھھکردنوەی پیوەندییکانیان ییکالنبووەوەیان ب ئاراستی ئاسای

ھروەھا ل ھمان مانگیشدا، ئمریکا بوەی زانی، ک ڕژمی عراق 

کانی خۆی لگڵ ڕووسیا ھبستۆتوە، ئمش لبر ئوە بوو، ک پیوەندیی

ی ١٩نگی بۆ دابینبکا. ل جپویستیی ب مۆسکۆ بوو تا چک و تفاقی 

ی ئمریکا ل نتوە حوزەیراندا، گرووپک ل کوردان چاویان ب کاربدەستان

ەی یکگرتووەکان کوت، لودا وتووژیان لسر کۆششی کورد کرد بو

جارکی دی پرسی "جینۆسایدی" عراق بخرت نو ئجندای کۆمی گشتیی 
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 وەیان گوت گوایی گفتوگۆکاندا، کوردەکان ئمیان کگرتووەکان. لوە یتن

ئفسری سۆڤیتی » Lt. Col. Alexander Vasilev ئلیکساندەر ڤاسیلیڤ«

لو  ٦٩اسمانی عراق.برپرس بوو ل ئۆپراسیۆنکانی بۆمبارانکردنی ھزی ئ

 وەشدا شا بتی»کاالھان«نتی، سۆڤیساواک زانیوی یاند، ککان یی ڕاگ

بدەن عراق، لکاتکدا تبینی ئوەی کرد،  SCUDئامادەن مووشکی سکود 

ژی" لگڵ عراق " زیاتر ئارایشتکردن لوەی "خاوکردنوەی ھندێ گر

ی ٣٣٨پسندکردنی بیاڕی ژمارە  ڕاستقین ب." ئمش ئاماژەیک بوو بۆ

 ت، لردوو دەوھ داوای ل کگرتووەکان، کوە یتنی ئاسایشی ننجوومئ

ئران و عراق کرد بوەی ھزی چکدارییان لسر سنوور بکشنوە و 

ب کیسنجری » کاالھان«وستانکانیان بکنوە. ب قایلبوونوە، دەست ب دانو

بردەوامانی شا بۆ کورد باشترین ئاماژەی بووە بۆ  ڕاگیاند، ک پاپشتی

 یوەندییوەی پزراندنر دامرانبب و لی ئقینستی ڕاستوھ

دیپلۆماسییکان و ڕاگرتنی ڕاستوخۆی ڕووبڕووبوونوە سربازییکان 

گڵ عراق و ھزەکانی ئرانی لسر سنوور." لبر ئوە، ئو قناعتی ل

سرەڕای خاوبوونوەی گرژییکان، ھشتا ھردووالیان  ھاتبوو بوەی

   ٧٠یکدییان ب دوژمن دەبینی.

 کرد ٢٤لرۆک نیکسنی نووسی، داوای لر بۆ سی حوزەیراندا، کیسنج

دا خرجی کردەی ١٩٧٥ایی دەستی ئوەی پبدا تا ل سای دار

کیشمووالیھ وە. لبکاتڵ کورددا جگکردنیان لکر دەستتوە کیسنج

ئۆپراسیۆنکی ب سرکوتوو وناکرد. ھرچندە کوردەکان تووشی باری 

ئابووقی ئابووری بوون و گیریان خواردبوو، ناوە بناویش ھرشی ھزی 

وللی تۆپی قورسیش تۆپباران دەکران، ئاسمانی عراقییان لسر بوو، ب گ

کیسنجر بوای وەھا بوو، سوپاش ل پالماردانکانی خۆی نکوتبوو، کچی 

دەستتککردنک ک یاوەربوو لگڵ زیادکردنی بی پشتگیریی ئرانییکان، 

ئیدی ئم "یارمتی کوردی داوە تا برگی ئو ھوڵ و تقلالیانی بۆ 
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دراوە، بگرن." ھر بۆی، کیسنجر داوای ل نیکسن کرد، بی سرکوتکردنیان 

 ٣٧٥,٠٠٠نوەی بی ئو باربووە ھنووکییی ملیۆن دۆالر بۆ ھشت ٨,٠٦

دۆالری مانگان و بۆ کنی چک و تقمنی زیادەبار بۆ کورد پسندبکا. 

نیکسنیش بم ڕازی بوو و بۆ ڕۆژی پاشتر بڕوبرانی کۆمیتی چلیش 

  ٧١ژۆییان لسر ئو سووک زیادەیی فندەک کرد.وا

کی مانگی حوزەیران، ھدرەنگان ب ئامانج ەقانراقیی دزی ئاسمانی ع

زووش قوربانی  مدەنییکانیان کردبووە نیشانی بۆمبکانیان و ھر

ئران ڕایانکرد ب دوای ئنوایکی  ولکوتوە و ل ئنجامدا ژن و منداڵ برە

ی حوزەیرانیشدا، کاربدەستانی ساواک ل تورز ب ٢٦مدا گڕان. ل ئارا

ی کونسولی ئمریکایان گوت، ساواک »Ronald Neumanڕۆنالد نییومان «

 ٢٥,٠٠٠چندین ئۆردوگای لسر سنوور بۆ ئاوارەکان کردۆتوە ک ژمارەیان

رەو زیادبوونب وەی ژمارەکوە لو ئاگاداریشیانکردن ک دەبسک  ٧٢.کی

دوو ڕۆژیش دواتر، شا دامزراندنی ئۆردوگاکانی پشتاستکردەوە، بم 

کس و ئگر  ٤٢,٠٠٠ک ئاوارەکان زیادیان کردووە و گیشتوونت  گوتیشی،

ھاتوو فۆککانی عراقی و تۆپخانیان لسر بۆمبارانکردنی گوندەکان 

 .دەکشزیاتر ھ وا ژمارەکردەوامبن، ئو ی»ھیلمز«بکردنی ئڕەوان ش ب

کردەی ل ڕەکوەی کرد، شبینی ئر، تبۆ کیسنج کی جینۆساید وردەکارییان

:دەچ  

ڕی جینۆسایدانش،  کورد دەیکا، بۆت عس دژ بمی بڕژ ک

مدەنیی الشڕەکان نرخکی بدەن. ب حوکمی  ،مایی ئوەی

 داوی خۆیان، بۆی نبخ رگشموەی پو و ناتوانایی لش ب

و  TU - 16ڕۆژ ب فۆک ل برزاییکی زۆرەوە ب فۆکی 

TU - 22 بۆمب ر گوند و و بس ننی قورس و ناپالم دادەبار

  شارەکان.
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بوون، ئاخر "چکی برگریی گوتی، ک کوردەکان ب کردەوە ب» ھلمز«

ۆلکتر دژەفۆکیان نبوو تا بگن فۆککانی عراق" و ڕەوشکش تا دەھات پ

 رەو باکوور  ٢٥٠,٠٠٠دەبوو، چونکغداوە برەبی و بباشووری ع کورد ل

ون. لبر ئو ژمارە لڕادەبدەرەش، سی ئای ئی ھستیکرد، ک ھتبو

 ل ردەبی بۆ داودەرمان ھکدارایی ی  ١٠,٠٠٠ھاوکارییدۆالرەوە بۆ ب

٣٠,٠٠٠ ای ئو موە، ئترزبکرب ک ملیۆن دۆالری مانگانە یو ب

ابوو. دۆالرەی ک پشتر لسرەتای ھاوینوە بۆ یارمتی ئاوارەکان دابینکر

ش دەستی ب ھمتی پوپاگندەی ئاگادارکردنوە ل "شڕی »شا«

دا ئوەیان بۆ زیادکرد، ک وستگی » ھلمز«جینۆسایدی" عراقی کرد، لگڵ 

ڕاستوخۆی" کوردەکانیان داوە. ل یوە یارمتی یسی ئای ئی "ل بواری میدیا

یکگرتووەکان، بم  کۆتاییشدا، شا ڕوانینی بۆ کردەوەک گیاندە نتوە

ڕەشبین بوو بوەی ئم کارە لوێ سربگرێ. ئو مشتومی لسر » ھلمز«

ئوە بوو، ک سالمتترین بژاردە بردەوامبوون لسر دابینکردنی شتکان بۆ 

ل کاتکدا ئمریکا گیشتبووە "ڕادەی ھرە زۆری ھاریکاری  کورد، بتایبتیش

ئیدی ئگر ھاتوو سی ئای ئی لوە زیاتر پشکش ژربژر" بۆ ئاوارەکان. 

تبینیکردبوو، ئوسا دەب "ل ڕی ئاژانسی » ھلمز«بکا، ئوا وەک 

 خۆبخشوە ب یان لڕی برنامی دانپدانراوی یارمتیدانی حکوومتوە

ب." ئو ڕاوژی بۆ کیسنجر ئوە بوو، یک ل ستافکی بۆ لکۆینوە لو 

 یشک کشم ککی کماوەی شبینیدەکرا بپ دەستنیشانبکا "چونک

ی تمموزدا، شا ٢٤یش لو بارەیوە ڕاست بوو. ل »ھلمز« ٧٣سرھبدا."

کاتکدا وردەکاری داوانامیکی ب پلی بۆ زیادکردنی یارمتیکان کرد. ل

چییکی داخوازی بارزانی ھر ب نھنی مابووەوە، کیسنجر ئاماژەی ب ھاوپ

بۆ ئران و بۆ  -شا دا، بوەی "ک ھر بخۆی ھۆشداری لکوتی دژواری 

 داینداو تی کواوی ناوچت- ".نرەس بھرگریی کورد ھر ھاتوو بگ٧٤ئ   
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جاک میکلۆس «وەزیری شا بۆ داد، »  علمئسدول«ل کۆتایی تمموزدا، 

Jack Miklos« گریلمز«ی جپرسی بۆ کۆشک بانگک» ھ بارەت برد تا س

لدەستدانی پیوەندییکانی عراق ب سۆڤیت و ھوکانی باشتربوونی 

پیوەندییکانی عراق لگڵ دەوت عرەبییکانی دیک و ڕۆژئاوای لگدا 

وتی ک ھردوو الیان، ھم شای ئران و ھم ملیک گ» علم«باسبکا. 

ر سوێ ڕوانینی کیسنجن دەیانبزانن.حوس یو ئاراستروەھا  ٧٥بارەت بھ

ی ئابدا ئوەی ٢ل » لۆوری«ب بدەستگیشتنی پیام ل بغداوە، 

تاستکردەوە، ک ھوی باشکردنی پیوەندییکانی عراق ب دەوت شپ

ە ڕووداوکی لیکدابراو نیی، ئاماژەی ب دەستپکردنوەی عرەبییکانو

ن لگڵ ئران، ئامانیای ڕۆژئاوا و بریتانیا و پیوەندیی دیپلۆماتییکا

برەەپشوەچوونی گربستکان لگڵ کۆمپانیا ڕۆژئاوایی و ئمریکاییکان 

ان کرد. ئو گوتی، ک یکتیی سۆڤیت و بلۆکی وەت ڕۆژھتییک

"ھراسانن" و سبارەت ب سیاستی ھنووکی عراق "داخ لدن"، 

شی ئکشترانی و دەرھاودگومانی ئک بۆ بی ھۆیو کات؛ "لوەی

ئوردنییکان لو ڕژم ھی، ناواخنی ئم سیاست ب ئاراستی بالینیی، 

ھنگر پراگماتیزم و چبوونوە لسر گشی ئابوورییدا وەک شتکی حاشا

   ٧٦ڕوون بوو."

ا، لکاتک کۆک بوو، باسی ئوە کر» لۆوری«وەزارەتیش لگڵ تبینییکانی 

ی ئران لسر عراق ھی، کچی لیکجیاوازیی ل یتگیشتنی بۆ بدگومان

ھسنگاندنی ئرانی و ئوردنییکان سبارەت ب ڕەوشک و بارودۆخی 

کدەرەنجام .یتی خۆیان ھوەزارەتی کاروباری تایب وە، کوە شکایشی ب

ب  لی لسر ئوەدەرەوە گوتی، پدەچ عراق "ھر بڕاستی می

پیوەندییکانی خۆی لگڵ دەوت عرەبییکان و لگڵ ڕۆژئاواش باش بکا." 

ئیدی بم کۆتایی، ھستیکرد، ک عراق سبارەت ب برژەوەندییکانی ئمریکا 

الینی ھنگاودەن، ھرچندە "کاتی بردەستی ئو برەو حاتی ب
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وە نیی ئاکامی یکالبووەوەی لسر پرەسندنانش ئوەندە کورت ھی ئ

".نجبھبۆ  ٧٧ھ مم وەلمز«ئھ « وە بوو لناکاو بوو، ئیدی ئکی لشت

ی یاریدەری وەزیری پرسی ئاخۆ ئم وەمی »سیسکۆ« لی ئابدا ٧

». علم«انینی ڕاستقینی کیسنجرە و ئاخۆ دەیوێ بیگینت وەزارەت ڕو

ی ڕاسپارد تا »ھیلمز«ۆژی پاشتر وەمیدایوە، بۆ ڕ» سیسکۆ«کاتکیش 

 تنیندەوە بگوبگب ب کمم«وەلکی »عستبکا، ھۆیو ھر ئگم ،

ی »ھلمز«ی لبکا، ک ڕاسپاردەک نگین. ھروەھا ئامۆژگار دیک ھی وای

پ  کرد ئوە دەستنیشانبکا، ک ئم تاک ھسنگاندنکی برایی و ئمریکاش

   ٧٨لوە دەن، ک ئم لکدانوەیان ل ھی شا جیاوازە.

 یگۆ«ی ئابدا، نۆلندەکیت برگکدا و »واتکووپتی نیکسنی ترۆکایس ک ،

زارانرمکی شوەیشانکارکدەستل شی بکوەی  کۆتایینا. ئھکۆتایی پ

سی بوو، ئو ک» Gerald Fordجرالد فۆرد «جگی نیکسنیشی گرتوە 

 می ٦لکرۆک دەستنیشانکرابوو، ١٩٧٣ی کانوونی یگری سدا وەک ج

 وەی کش دوای ئمسپایرۆ ئاگنیو «ئSpiro Agnew« رۆکگری سی ج

 میلکتبارکر تشرینی یر تۆمبدا، لمان ساھ دنل ی بندەکیگی 

کارککدا دەستلکاتوە. لتشکاربکناچارکرا دەستل وەی تاوانکارانشان

نیکسن زەبرکی کوشندە بوو بر نمایشی جیھانییانی ئمریکا کوت، کچی 

ک، ھم وەک وەزیری کاروباری یھشتنوەی کیسنجر ل ڕۆ دوو سرەی

یشتمانیی، ئوەی دنیاکردەوە ک دەرەوە و ھم وەک ڕاوژکاری ئاسایشی ن

، ھر ل براییوە دەستتککردن لگڵ کورد بردەوامدەب. شایانی باس

یش ھر وەک نیکسن »فۆرد«ڕوون بوو، ک کیسنجر بۆ ئوە تکۆشا  ەئو

تنیا ل پویستیی بنماییکان ئاگاداربکاتوە، ھر لو کاتانی ک بیاری 

ی پویستیان ب پسندنامی سرۆکایتی ڕاوژی سرەکی دەدرن ئوان

لگڵ کورد بردەوام ھر لدەستی  دەستتککردن لبرئوە، ٧٩پبکا.

  کیسنجردا مایوە.
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وەی  لشانکارکئازار و دەستل ڕی کورد لوەی شگیرسانوان ھماوەی ن

تگیری بۆ نیکسن ل مانگی ئابدا، کۆشکی سپی بوە وەمدەر بوو، ک پش

 جاڕدانی ئۆتۆنۆمی. کات بارەت بس زیش ببارزانی زیاتر بکا و خۆپار

کوشتاریش گرم بوو و تاویسند، کیسنجر فرمانی ب سی ئای ئی شڕو

کرد یارمتییکانی زیاتربکا، ب گیاندنی یارمتی مرۆیی بۆ ئاوارەکان لنو 

ی چک ەد لبر دابیبنکردنوئرانیشوە. لکاتکدا شڕەک عراقی ناچارکر

ڕژم لسر ئوە پیوەندییکانی لگڵ سۆڤیتییکاندا چاکبکاتوە، کچی 

بردەوامبوو، خۆی وەھا نیشانبدا، ک حزی لی پیوەندییکانی لگڵ ئمریکا 

و ڕۆژئاوادا باشبکا. ئمش بگ بوو لسر دامزراندنی کناکی 

عس بمی بردەی ڕژڵ  پشتپگت لنانکگرتووەکان. توە یتڕاڕەوی ن

پ سوودبخش بوو، کچی ڕوون  ئوەشدا، کیسنجر کردنوەی ئو کنای

ک پشنورەیی ئو کورد بوو. دوای ھموو شتکیش، دەستتککردن  ،بوو

لگڵ کورد بشدارییکی ستراتیژیی ڕۆژھتی ناوەڕاستی ئمریکا بوو بۆ 

ریکردنی ھوەیچاودستنو بۆ ب کناوچ ت لی ژموونی سۆڤیدەستوپ 

انیش سوودی برچاوییان لو ییکئیسرائیلسوپای عراقیش بوو. 

لگڵ کورددا ھبوو، ئاخر بم کارە ئوانیش لیککردنوەی  دەستتککردن

سوپاکیان ل سووریا دەستبرکرد. بۆ بدبختی خواستی لمژینی شا بۆ 

ڕەوی ئاوی شتولعرەبی بکوتدەست، دیاربوو نھاتدی.  ئوەی جوی

 وت لنگبوونی دەستکشا السریککۆتاییدا س ڵ کورد لگکردن لکدەستت

دا ب شوەیکی ب پشین ئاگری شڕەک ١٩٧٤بۆ ئوەی شا ل پایزی 

  .خۆشتربکا تا فشاری توندتر بخات سر ڕژمی عراق بکو سازشی بۆ بکا
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  یئیسرائیلسروسودای چکی 
  

تا کۆتایی ساک،  ١٩٧٤ماوەی نوان دەستلکارکشانوەی نیکسن ل ئابی 

بخۆیوە بینی. ک ھزی  زۆرتریشڕی کورد گرموگوڕی و تاوسندنکی 

ھواشی برەو شاخکان جوون، پشتگیریی ئرانیش بۆ  ی عراقی بیسرباز

ەدا برجستبوو، ک ل کانوونی یکمدا کورد ئاشکرا بوو، ئمش لو

ی عراقی کرد و خستیان ئرانییکان تقیان ل فۆکیکی جنگاوەر

ی ئیسرائیلخوارەوە. لو نوەشدا کیسنجر ب توندوبندی و ل نزیکوە لگڵ 

 ڕ، بگوتک بۆ کوردان کورەی چکخستنی باری گناو ڕپ کان لرانییو ئ

سمانی و مووشکی دژەتانکیشوە. گیشتنی ئم چکان چکی دژەئا

ی ڕووداوی شڕەکان ھبوو. لبرئوەی کاریگرییکی برچاوی لسر ڕەوت

ئمش ل چاوی  -عراقیش تکتیککانی شڕی خۆی باشترکردبوو، 

ئیدی سرکوتنکانی کورد کم و  -ڕاوژکارە سربازییکانی سۆڤیتوە 

و ب کۆتاییھاتنی سایش ڕەوشکیان سخت وەرگڕا. لو کمتر دەبوونوە 

ی تاوسندنی جنگکدا، ئران و عراقیش میانشدا و لبرانبر پاشخان

بپی دخوازیش ل نتوە یکگرتووەکاندا –بردەوام ناوبناو کۆدەبوونوە 

بۆ ئوەی بدوای چارەسری ئو ناکۆکییی نوان وەتکانیان  -بوو 

ڕن. ئمش ب نۆرەی خۆی و ل کۆتاییشدا دەروویکی لسر بگ

  ەیان و بالوەنانی کورد کردەوە.زیکبوونوەی ئایندتنلیک

جنگک ل ششی ئابدا ب تیژی تاویسند، ئوکات عراق ھرشکی سرەکی 

بوو،  ئمش دەمودەست بۆ کاربدەستانی ئمریکا ڕوون 80کردە سر کورد.

کتیککانی جنگی گۆڕیوە. ل جیاتی ئوەی ھرشی سرتاسری ک عراق تا

رزییوە جوون، سنگری پارزراوی خۆیان بکن، عراقییکان ب خۆپا

ی کردەوەکانیان بکارھنا. ئوان ئومدی دندروستکرد، کوردیش ھر وەخران

 وە ڕۆژانمییالی کر ھاتوو بگوە بنیادنابوو، "ئرئسک ٣٠خۆیان ل س ل

سربازانی ڕژم بکوژن،" ئوا حاتک دروستدەب، ک چیدی برگی نگیرێ 
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تک خۆی بگۆڕێ. ب ومت ناچاربکا سیاستی بگۆڕێ یان ھر حکوومو حکو

درەنگانکی مانگی ئاب، عراقییکان توانیان ڕگی سرەکی دابینکردنی 

 ک لن و ژمارەیوە دەھات ببرانئ ل ک ،رە ئازووقپر و چنگس

سرەکییکانی کورد بگرن، ب گرووی ڕواندزیشوە ک ڕگک برەو 

ل ترسی ئوەی نبادا کورد بشک،  ٨١رەگای سرەکی بارزانی دەڕۆیشت.با

ئرانییکان بوە وەمی ھرشکی عراقییان دایوە، ک لسر سنوورەکان 

ربازی خۆشی دەستوازی سن و ھبشاخکھینیازی ب وەی "بکرد ل

وونوەیان کوشتن تق ل برانبرەکیان بکن لبری ئوەی تقی ھۆشدارب

ل  ٨٢بسردا بکا، ئمش بتایبتی کات لسر سنوورەکان پکدادان ڕوویدا.

ماوەی ھفتی دواتردا، گرژییکان زیاتر تاویانسند، چونک عراقییکان دوو 

شلکی  ریکدییان دای ب نجاندا کوشت، ئیرانی بۆمبالمیا یانمندای ئرانی

 ٨٣ە گرمی پنج سعاتییان لنواندا قوما.تۆپ و ل کۆتاییشدا شڕکی ھر

  ئیدی بڕوونی پیوەندییکان تکچوون.

مریکا  لئ دا، بارزانی داوای زیاترکردنی پشتگیریی لو ڕووداوانرڕەوتی ئب

وە بداچووندا، کرد. دوای پسکۆورکۆفت«و داخوازیان « ی ئابدا بۆ ٢٢ل

ک دەتوانرێ بب ئاشکراکردنی ی نووسی، ھۆشداری ئوەی پدا، »ھلمز«

ئۆپراسیۆنی ئمریکا شتی کم بۆ پشتوانی کورد بکرێ. "لسر بنمای 

برووسککان و لسر داوای بارزانی، ئم بسر ونی تواوی ڕەوشکدا 

تین ھر ھمان ئنجام. ئم خریک دەگین سنووری چووینوە و گیش

پیتل ر وەھاخۆمان و ناتوانی چیدیکگوەی  ڕین، ئموو ئھ یوانین لبک

کردوومان لدەستی بدەین." لگڵ ئوەشدا، ئو ئاماژەی بوەدا، ک ئمریکا 

یشی ـیان ڕادەستبکا و یک ملیۆن دۆالر AK – 47ئوەی ڕکخستبوو چکی 

بۆ دابیبنکردنی چکی دژەتانک دانابوو، ک سی ئای ئی یارمتی ئرانییکانی 

و تا ئو چکان ل ئوروپاوە بکن. کشکش چکی دژەفۆک بوو، ک دابو

 انرزەفب ۆکو فترسی ئڕووی می ڕووببوو "تا پویستی پبارزانی پ
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بردەدەنوە و ھر بڕاستیش  ببتوە ک ل برزاییکی زۆرەوە بۆمبکانیان

ۆز و تکی ئایشک مکی کوشندەن...، ئاخر ئترسییکی زۆریشیان مچوویی

 یدەکرا داواکردن بوو لرتاپای ئیدارەی فۆرد پوەی سئ دەچوو کپ ".یھ

گرووپکانی یاریدەرەی مرۆیی تا یارمتی ئران بدەن بۆ ئوەی ب پیر کشی 

و بشوەیکیش کاربکن، ک بایخی ڕۆژناموانان بۆ سر  ئاوارەکانوە بچن

کاتکیش ئمریکا نیدەتوانی فندی ڕاستوخۆی  ٨٤ی کورد ڕابکشن.یکورەوەر

پشتگیریی بۆ کورد زیادبکا، بڕوونی ھویدەدا ل جنگکدا پشتی کورد 

  بگرێ.

پویست دەکا پاش دوو ڕۆژ، شا پیامکی بۆ کیسنجر نارد و داوایلکرد ئاخۆ 

.نکاربتی کورد برانی بۆ یارمربازی ئزی سوە بو ٨٥ھشی ئکو، ڕاستیی

یک سربازیی ئرانییکان ب جلی کوردییوە ھر لسرەتای مانگی 

ھرچندە سی ئای  ٨٦.ەوە لنو عراقدا ل چاالکی و ئۆپراسیۆندا بوونتمموز

کردەی بژاردەکی پپسند بوو، ئی دژی ئم کارە بوو، بم کیسنجر 

ب، چونک "ھموو بم خۆپارز بوو سبارەت بوەی "ل تۆماردا" ئوە 

وەک ئاکامیش، کیسنجر برووسکی بۆ شا کردەوە و  ٨٧شتک دزەی دەکرد."

پیگوت؛ ""ئم کارە ل ڕووی بنماییوە بیارکی ئرانییکان [و ئمریکاش] 

بیار]کی ئوان ھی." شاش ئمی وەک نیشانی تگیشتنیان بۆ ھر [

ی پاشتر فرمانی ب ھزی پسندنامی کیسنجر وەرگرت و بۆ ڕۆژ

سعاتی بۆ  ٤٨ژی بنرن و ئرکی نھاواسربازیی خۆی کرد یکی ھاو

ملم کرد  ١٧یارمتی کورد ڕاییبکن. ھروەھا فرمانی ب بتالیۆنی تۆپھاوژی 

کردبوو لسر سنوور، ل نو ئران مۆگی خۆیان لبدەن، ک ئمریکا دابینی

راقییکانی عگم جۆرە پری بدەوروب کانی ل»دزێ و ڕانیدا »ق

بڕوونی ئران دەستھبوونی خۆی ل جنگی کوردا  ٨٩تۆپبارانکرد.

  گرموگوڕتر کرد.
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 ر بۆ شا لی کیسنجکدانی ٢٤برووسکخپکانیش یئیسرائیلی ئابدا بۆ بایی

ییکان ئیسرائیل ٩٠کی دژەتانک بۆ کورد دابینبکن.گرنگ بوو بکو مووش

کردبوو، جبخانیکی گورەی مووشکی دژەتانکی  ازی ئوەیانپشنی

دەستکردی سۆڤیت بۆ کورد بگوازنوە، ئو چکانی کاتی خۆی ل میانی 

بوون ل شڕی ئۆکتۆبردا ل میسر و سووریایان گرتبوو خوازیارییش 

برانبردا ئمریکا مووشکی دژەتانکی دەستکردی خۆیان بۆ قرەبووبکاتوە. 

لمز«ی ئابدا، ٢٥ لڵ » ھگی لکتو بابئ یاند، کری ڕاگکیسنج ب

برپرسی ساواک ھناوەتپش، ئویش قایلبووە، ک ئم » ژەنڕاڵ ناسری«

 ،ک برچۆنھ .لمز«باشترین بژاردەیھۆشدا» ھ بارەت بری س

 دەستھبوونی ئمریکا ل پرسکدا دابوو، بوەی ئو گوتبووی، ک کارەک

 کدەم چونک ،ویست نییکی پکی ئیسرائیلشتی لوولکان ھیی

تۆن ل شت  ٣٠٠گواستنوەیان بۆ کورد ڕاچاندووە و پرۆسكش نزیکی 

   ٩١بڕاداندراوەکانی ڕادەستی کورد کردووە.

، کچی کیسنجر دەیویست لسر »ھلمز«ی ۆشدارییکسرباری ھ

بابتکشی لگڵ سرۆک فۆرددا ڕاگواستنی چککان بردەوامب و 

 ی لو کاتل ،ر برەی یادەوەری کیسنجگور ٢٦باسکرد. بی ئابدا کیسنج

دابوو، ک ھرچی لو پچاوی ب فۆرد کوت، ئو کارتی ڕپدانی وەھای 

وە بنجامی بدا. بارەیویستی دەزانی، ئرەی دەستنووسی  ٩٢پگوب

ل سرەتاوە  یتی دەستتککردنی ئمریکاگفتوگۆکانیش ب، کیسنجر ب گش

تا ئم خای ئستا پیگیشتبوون بۆ فۆرد ڕوونکردبووەوە، ئوەی بۆ 

عراق لسر برەی سرنجی ڕوونکردبووەوە، ک کورد ئامرازکن بۆ الدانی 

ەی سووریا. "ئگر عراق [ب ھۆی کوردەوە] دەستوپی نبسترتوە، پشو

ی سربازیی زیاتر ل سووریا دابن" و پرۆسی ئاشتییکش ھز ئوا دەتوان

لبارببا. ھرچۆنک ب، بگیشتن بو پنت، کوردەکان لپناوی مانوەی 

وون بووخن. ب خۆیان جنگان و بب یارمتی زیاتریش ل مترسی ئوەدا
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 کر یسری بکاریگ موەی ئاخۆ ئبارەت بکی کورت سیاردوای ب

کانوە ھی، فۆرد ب کیسنجری گوت لسر سروسودای چکی کارا

.ردەوامبی بۆ  ٩٣ئیسرائیلی بر برووسکمان ڕۆژدا، کیسنجھ دواتر ل

ییکانی ائیلئیسرلدا و ل پسندنامی فۆرد بۆ پشنیازەکی » ھلمز«

   ٩٤ئاگادارکردەوە.

 وەدا و لو نوەزار» لۆوری«ی ئابدا، ٢٦ل کی لرەتی کاروباری س

کوت تا ڕەوشی » شازلی تاق«ی عراق دا، لودا چاوی ب ەدەرەو

عراقی لگڵ تاوتوێ بکا و کناکی نھنی  - پیوەندییکانی ئمریکا 

وە. ھر ل سرەتاوە، ئوە ڕوون پشتپردەش لسر پیوەندییکانیان بکن

 بوو، ک»نی پشت» شازلی تاقی نھنای کبیرۆک بوو، بردە خۆشحاڵ نپ

ـیشی لگڵ کیسنجر ل نیسان لنو بارەگای نتوە »شبیب«کۆبوونوەی 

یکگرتووەکاندا ب ڕووداوک وەسفکرد. کشکش ئوە بوو، ئمریکا و عراق 

" سبارەت ب کاروباری ڕۆژھتی ناوەڕاستوە ھبوو، "جیاوازییکی قوویان

 بارەت بس خاسموە  و ئیسرائیلننسکبکررتب م شتانئ ویستیشپ"

برلوەی پیوەندیی دووقۆییکان باش ببنوە." کشیکی دیکش پشتگیری 

ئمریکا بوو بۆ ئران، ک یارمتییكی ب ڕووپۆشی بۆ شڕی یاخیبووە 

گە) کوردەکان ل دژی ھزەکانی عراقی ل باکوور کردووە. لسر ش(شۆڕ

ھستیکرد، ک دیداری ڕاستوخۆ لگڵ » شازلی تاق« ئاستکی کسکییدا،

 بپ" وەککۆبوون دەچپ چونک ،"یشوەختانک "پندکی ھردا کارکیسنج

نک ب سبارەت ل تاوتفتی و گۆڕینوەی نیگای تیژ لگڵ یکدییدا." ھرچۆ

مریکای ب عراق، ڕژم کۆمپانیاکانی ئ -ب پیوەندیی دووقۆییکانی ئمریکا 

گربستکان پاداشت کردبوو یان داوای سردانکردنی ژنکی سدام بۆ 

واشنتن بۆ چارەسری نیشانی پیوەندیی دووقۆی بوو، ک دەمک بوو باش 

ئوەی دەرخست، ک » لۆوری«، ببوون. ل ھسنگاندنکی گفتوگۆکدا

ی حزبییانی و ئو پیوەندییکان لگڵ ئمریکا بابتکی کارلککری ناکۆک
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زیاتر ڕەنگدانوەی ئو » شازلی تاق«بوای وەھا بوو، ک ھستیاریی 

نیگرانیی بوو، ک ئوانی دیک ل نو ڕژمدا ب "الینداری" ئمریکا تۆمتباری 

داوە. ھرچۆنک  کی ک ڕوانینی تایبتی خۆی لسر بابتبکن لبری ئوە

تازە ڕایی » لۆوری«نکی سرەکی بوو ک ب، ئم گفتوگۆی پرەسند

ڕاستوخۆی پیوەندی لگڵ یک ل باترین کاربدەستی حکوومتی عراقدا 

   ٩٥ڕاچاندبوو.

ی ھروەک ل ئستنبول زۆر جار ل مانگی ئابدا، دیپلۆماتکانی ئرانی و عراق

وەکان داخواز یکدییان بینی، ئیدی بۆ ئوەی ھر وەک چۆن ل نتوە یکگرتو

 ن. لربککانیان چارەسییواسراوە دووقۆھ شران ٣١بوو تا کی ئابدا، ئ

و عراق بیاننامیکی ھاوبشیان بوکردەوە، تیدا ھاتبوو، ک ئوان لسر 

اری دەرەوەیاندا ل میانی کۆبوونوەکانی کۆمی ئاستی وەزیری کاروب

ینی یکمدا درژە ب گفتوگۆکانیان نتوە یکگرتووەکان ل تشر یگشتی

دا، عراقییکان یش ب، ل ماوەی ئو گفتوگۆیان»لۆوری«دەدەن. ب گورەی 

 نیاردانبوون بگوە" و ئامادەی بخۆبوونیان قوتدایشانازی ب ک "لندھ

زڕڕانگر شسر لکان ھرانییم ئک، بوتنوە.یکک٩٦ی خۆیان مان  ی ٦ل

دا، ئران سکای خۆی گیاندە الی ئنجوومنی ئاسایشی ئیلوولیش

نودەوتی، بوەی کوا چوار فۆکی عراقی سنووری ئرانییان بزاندووە، 

ی خۆیاندا بگڕناچارکراون ب ۆککی دژە فی چڕرەی ئیدی لگووە. بنڕ

سر سکای ئرانییکان ب، دوو ل فۆک جنگییکانی عراق بۆمبیان ب

گوندنشین کوژراون (ک نۆ  ١٥گوندکی ئرانی برداوەتوە و ل ئنجامدا 

کسیان ژن و منداڵ بوون). ئرانییکان گوتیان، ئوان "پارچی بۆمبکانیان 

لبرئوە ک ھر تازەش  ٩٧دی بگانی.لال ھی" ک نیشاندەرەری دەستکر

تکدانی پیوەندییکانی ڕگی سیاسیی کرابووەوە، شڕی کوردیش لسر 

  عراق بردەوامبوو.  -ئران 
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عراق ل پاشخانی تاوسندنی  -ھرچۆنک ب، دانووستانکانی ئران 

» Neumannنومان «دا، لگرژییکانی شڕەکشدا ھاتئارا. ل چواری ئیلوو

ل تورزەوە برووسکی بۆ وەزارەتی کاروباری دەرەوە لدا، تا ھۆشداری 

ا بوەی شاوی "دووبارەبووەوە" ھی سوپای عراقی لدژی کوردان ئوە بد

رقی یدەستیپکردۆتوە. بۆ دەستگرتن بسر کورددا، عراقییکان شش ف

ن تایبت بوون رقایف ونیزامی لدژیان خستنگڕ، ک دوو ل یسربازی

ی (یکیان مشقی لسر شڕی شاخکانیش کردبوو)، لگڵ چندین بتالیۆن

 ،شایانی باس .وەکتی شاخزم مووی خرانر ھھ مانئ ،خۆی دیکربس

تبینیکردبوو، ک ھزی سربازیی عراقی لچاو شڕەکانی پشتر » نومان«

تکخرابوو، "بک و تفاقی باشتر ڕچ کانی بڕووسیی ۆکواویش ف

و تانکT - 22  بکارھنا، بزۆریش میگ کۆنکان و فۆکی بۆمبھاوژی 

". ستراتیژی دیارەکی عراقیشی ڕوونکردبووەوە، T - 55نویکانی جۆری 

  چاودری ئوەی کردبوو:» نومان«ئیدی 

 پبوە و پکاندەشتپاڵ پ ل ک ،وەیراق ئستراتیژی ع

ختکان ھاوتریب لسر سنووری ئران پاپستۆ ڕگ س

 سر سنووری تورکیا، بخات سر ھزە کوردییکان تا دەگن

ئینجا جشونی خۆیان قاییمبکن بۆئوەی ھی دابینکردنی 

   ٩٨کانی ئران و ھتنی کوردە مدەنییکان ببن.ییارمتی

بزاندنی کوردەکان  تا ھاتسر ئم پنت، ستراتیژییکانی عراق بۆ

مموز، عئازارەوە تا ت ر لنا. ھرفرەوان شکشتیھکی بوەیشراق ب

بوو بم  گمارۆیکی ئابووری خستبووە سر ناوچ کوردییکان، ھیوای وا

ڕکارە پشوییک بخات نو دانیشتوان مدەنییکان و بکو بڕووی بارزانیدا 

انکی ڕوویدا؛ گلی کورد ل پشت بارزانی ھبگڕنوە. ڕاستییکشی، پچو

ەوە تا تمموزناوەڕاستی  کانیش نمان. ھر لاوخۆکۆبووەوە و کش ن

 تنگبرەی چیاکان بۆ قدزە بگرن کۆتایی ئاب، عراقییکان توانیان ئو ھ
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ی سنووری ئران ببن، »سردەشت«و ھی دابینکردنی یارمتییکان برەو 

 و ل ملی ئی گگی ڕوانیان گرت ئکرەکییکدا دوو زنجیرە چیا سکات

مت دەکن و دەستیان بسر ڕواندزیشدا گرت، ئو علی بگی دژوار، سال

شارەی ل نزیک چیای ھندرن ھکوتبوو، ک شڕە بناوبانگکی سای 

ەکی ی تدا کرا. ئمش وای ل ھزەکانی عراقی کرد ل بارەگای سر١٩٦٦

ھروەھا ئم  ٩٩کیلۆمتر نزیکبکونوە. ٧٠بارزانی ل حاجی ئۆمران بۆ 

یش بوو لسر ئوەی، ک عراقییکان تکتیکی نویان پیەوکردبوو. بگیک

ب، سوپای عراق تنیا ب بکارھنانی یکی گورە » ومانین«بگورەی 

ووبڕووی ئاگری گورەوە ھرشیاندەکرد، دەگمن بوو ھر ھرشک ڕ

ن تقیکی قوڕس ببتوە، تنانت لوکاتی ژمارەشیان زۆر ل ھی کوردا

زیاتر بوو، ئیدی زیاتر بالی ئوەدا شکانوە ک پشت ب ھزی ئاسمانی و 

تۆپخان ببستن برلوەی ھر ھرشک بکن سر برانبرەکیان. ھرچی 

ئوان ل بارەی چکی دژەتانک و لدیوی کوردیشوە بوو، کشک ئوە بوو، 

ر ئم پنت، دژەفۆک کورتھن بوون، وای ئمش تا کار گیشت س

 کو لوە و بنرەکی دوورخرشی سھ وە بوو "خۆیان لستراتیژی کورد ئ

پشتوە پالماری دوژمن بدەن و بو ھیوایی خونی زۆریان لبر بوا و 

کراو و دواجاریش سیاستک یان خودی ئمش بگات حاتکی پسندن

ی نیشاندا، ک ب کۆتاییھاتنی ئوە» نیومان«حیساباتکی  ١٠٠ڕژمک بگۆڕێ."

دا، ھرشی عراق ب شوەیکی ڕژەیی سرکوتووان بوو، ١٩٧٤ھاوینی 

ئامانجکانی خۆیشی بدەستھنا، لکاتکدا کوردەکان ب ھناسساردی 

  شکوتوو ھبوو.پویستیان ب چکی پ

ل کۆتایی ئاب و سرەتای ئیلوولدا شڕ تشنیسند، سی ئای ئیش 

ی بۆ کیسنجر نارد، تیدا داوای ڕاوژی لبارەی ئوە کردبوو، »شا«یامکی پ

ئاخۆ کوردەکان پالماری دامودەزگی کۆمپانیای نوتی عراق ل نزیک شاری 

ی عراق بدەن. ئاخر بارزانی کرکووکی دەومند ب نوت ل باکوور
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بۆمبارانکردنی بۆ  ١٤٠داوایکردبوو، ک ڕگی پبدرێ مووشکی کاتیۆشای 

 م لڕژ یگو ڕدا بوو بوایو بل چونک ،نکاربھکان بوتییزراوە ندام

 تدەب بوو، ئیدی کردەوەکویست پزۆری پ شدەکا، کبب کوتداھاتی ن

ئ یوانر فشار و لکیش کیسنجڕێ. کاتکدا بگوەیرمکردندوای نوکات ب

 می پرسی١٨لیلوولدا وەو ی ئتوندی ل وە، گوتبووی، "بی شای دایارەک

بوایدای، ک پالماری کورد بۆ سر دامزراوە نوتییکانی کرکووک 

ھیکی ڕاستقینی." کۆشکی سپی بدگومان بوو لوەی ھرشکی لو 

قناعت ب ڕژمی عراق بھن بوەی پالماردانکانی خۆی بۆسر  جۆرە

بکا؛ ڕاستییکشی پچوانکی ڕوویدا. پالماری  پگ کوردەکان سووک

ھرشی بم ھوەی ڕژی ئمای تزکورد "دەکرا بب وداتر بکاتژمتر و در

ییان سر کورد بۆ ئوەی بیکجار و تا بشکرێ ب خرایی توانای برگر

نھ." ھر ل ھمان کاتیشدا، دەکرێ ئو پشتگیریی زانراوەی ئران بۆ کورد 

بت مایی ختووکدانی تۆکردنوە ل دامزراوە نوتیی سرەکییکانی ب

ئران ل عبادان، ک بتواوی لبردەم ڕرەوە ئاوییکی شتولعرەبدا 

، کیسنجر نیدەتوانی دنی ئم کراوەی. ئیدی ل ڕوانگی ئم ھۆکاراندا

دوو ھۆکاری دیکی بۆ کیسنجر ل یادەوەرەی خۆییدا  ١٠١جۆرە کردەوان بدا.

) ئو نیگرانبوو ١ڕەتکردنوەی پشنیازەکی بارزانی زدەبارکردبوون: (

 تراقی دەکرێ بوتی عزراوەی نر دامکی کورد بۆسرشر ھوەی ھل

ئو سختانگی وزە، بوەی ل ڕۆژھتی  مایی "زیاتر قووبوونوەی

) ئو دەترسا بم ٢وەشنرێ." (ناوەڕاستدا دەست ل دامزراوە نوتییکان ب

کاران دەستی ناحزانی دەستوەردان ل کاروباری کورد لنو حکوومتی 

ئمریکادا بھز بب، بوەی ڕگیان پبدرێ بن، ک پویست کورد 

بردەستاب ک پگکانی خۆیان پ بپارزن، بم سرچاوەی ئوەیان ل

ت ئوا دەست ب ھرشی سرەکی ئگر چکی زدەتریان بکوت دەس

   ١٠٢دەکن."
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 ک لر یراق، ھران و عمدا، وەزیرەکانی ئکرایی مانگی تشرینی یب ل

لسر بنمای گفتوگۆکانی » شازلی تاق«و » عباس علی خلعتبری«

نبوول یک لدوای یک ل نیویۆرک یکدییان بینی. ب گورەی قسی ئیست

گفتوگۆکان سخت بوون، ھبت ئاسان نبوون،" چونک  بت،» خلعتبری«

" ھیچ کامکیان ندەکرا سازشبکا." لگڵ ئوەشدا ھندێ ڕەوتی پیوەندییکان 

ڕوویدا، » تاقشازلی «بۆ بدبختیش حاتکی تراژیدی ل  ١٠٣چووەپش.

 کراو لکی چاوەڕواننوەیش ی بو کاتوەش ئختی »ڕیبات«ئی پایت

یدا و و موەی بۆ نیشتمان فشاری دڵ لڕانی گستگی ومیانغریبدا ل

ی نرنی خستسر پیوەندییکانی یکاریگر» شازلی تاق«کوشتی. مرگی 

کاروباری عراق، چونک ئو ڕگی ھسووڕاندنی  -ئمریکا 

 وخۆ دەستیان بوەی ڕاستمریکای خۆشکردبوو بۆ ئکانی ئرژەوەندییب

تی کاروباری دەرەوە ڕابگا و ڕۆی خۆشی ل دامزراندنی کنای وەزارە

گیشتبووە » لۆوری«پشتپردەی پیوەندی لگڵ حکوومتی عراقدا گابوو. 

  ١٠٤ەندی پچا."ئو برەنجام، ک ب مرگی ئو "ئو ڕایی پیو

  

  شڕەکی زستان
  

شین تاویسند. ل دا، شڕی کورد ب ئاستکی بپ ٧٥ - ١٩٧٤ل زستانی 

یاداشتکی بۆ کیسنجر نارد، تیدا » سکۆوکرۆفت«ی تشرینی یکمدا، ٣١

باسوخواسی داوانامی تازەی کوردی بۆ شا بیانکردبوو، ک نامیکی 

ب گورەی یاداشتک ب، بارزانی ل سروسودای چککشی تدا بوو. 

 ١٠٠,٠٠٠باکووری عراق و ئاوارە ل  ٤٠٠,٠٠٠نزیکبوونوەی زستان و ژیانی 

 ک لناوەندگیر تمریکا ببران بوو، خوازیار بوو ئران نیگئ ل ئاوارەی دیک

الی حکوومتی تورکیا، تا ڕگی ئاوارە کوردە بچککان بکا، ک لسنووری 

ک بۆ گیشتن ئران بپڕنوە، بۆ ئوەی خاکی تورکیا وەک ڕەو تورکیا
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ئمش، ھردووکیان، چ بارزانی و چ شا دەیانویست  بکاربھنن. سرباری

ئمریکا ھژموونی خۆی بۆ سر ڕکخراوە مرۆییکانی ئمریکی و نودەوتی 

ئوەی  بۆ یارمتیدانی ئاوارەکان بکاربھن تا کۆمکی ئران بکن بۆ

مشووری کوردەکان لدەستی "شاوی جینۆسایدانی عراق"ـوە بخۆن. بۆ 

ئاماژەی بوەدابوو، ک سیاستکی بردرژی » سکۆورکۆفت«ش، بدبختی

ئمریکا ھبوو بوەی دەستوەرندات نو کاروباری ڕکخراوە سربخۆکانی 

   ١٠٥بھاناوەھاتن و کۆمککردن.

ییکان گیشتن ئیسرائیلەنگانکی مانگی تشرینی یکمدا، دا، ل درەئیدی لو نو

ی، ھستیانکرد کوردەکان پویستییان ب چ جۆرە دەرھاوشتی ئو لکۆینوە

پ ل دەستدرژیی عراقییکان بپارزن. لیستک  یچکک ھی تا خۆیان

جختی لسر پویستی چکی دژەتانک و دژەفۆک کردبووەوە، بم خۆ 

و تفنگی بنۆ، ڕەشاش و  AK - 47پویستیشیان ب ملیۆنان کالشینکۆفی 

ییکان ئیسرائیلبوو. بۆ دابینکردنی ئو چکانش، تۆپخانی قوڕس ھ

ملیۆن دۆالر ھبوو تا ئو سروسودایی  ٢٤پویستیان ب بی 

سی ئای ئیش ب پشنیازی سروسودای ئو چکانی  ١٠٦پکبخن.

» کۆلبی«ناڕەحت بوو. ئوە بوو ل دووی تشرینی دووەمدا،  یئیسرائیل

دا ھۆشداری "ل دژی پترکردنی ئاستی ی، تیاداشتکی بۆ کیسنجر نارد

پشتگیریی [وەت یکگرتووەکان] بۆ بارزانی دابوو، چونک زدەکردنی دیکی 

ھر یارمتی بۆ کورد دەکرێ ئۆپراسیۆن ھستیارەک مترسیدار بکا." ئاخر 

 نزیکی ١٩٧٢ل مریکا بوە، ئ٢٠ـ  ملیۆن دۆالر پشتی کوردەکانی گرتبوو، ب

تۆن ل چکی بڕاداندراویشوە. لبر ھموو ئم شتان، ئو وەھا  ١,٢٥٠

ھستیکرد، ک ئران زۆر لبارە بۆ پدانی ھر پداویستییک کورد بیخوازێ. 

یکانی عراق بارزانی یاداشتک ئاماژەشی بوە دابوو، ک دەستدژی

ەگای کاتوە تا باربھزەکانی ل نزیک سنووری ئران چناچارکردبوو، 

ھۆشداریدا، ئگر ھاتوو بارزانی ئو » کۆلبی«سرەکی خۆی پ بپارزێ. 
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ناوچی لدەستبدا، ئوا زۆر ل الینگرەکانی لکۆتاییدا دەستبرداری دەبن و 

 ١٠٧.تیککانی شڕی گریالیی بکاتوەئینجا ئو ناچاردەب دەست ب تاک

» کۆلبی«وبندەکانی ھرچۆنک ب، کیسنجر ل یادەوەری خۆییدا، بگ

ڕەتکردۆتوە، "بوەی لودا نھنیپارزی زۆر گرنگترە ل پابندبوون ب کورد،" 

ئاخۆ چۆن پشتگیرییک بۆ شا  یسبارەت بوە دەکا پرسیارکی لۆژیکیشو 

وەش ترسا، ئران زیاد لپویست خۆی ل پرسک جبھرێ. ئو ل

، زیاتر بۆ کوردەکان دابینبکاھبقورتن ئگر ھاتوو چکو تفاقی 

مشتومیشی لسر ئوە بوو، "مگر [وت یکگرتووەکان] چکی جگرەوە 

خۆی پ الوازبکا. بم ئگر  یدابینناکا، دەنا [شا] دەکرێ ھزی سربازی

ن کرد، ئوا خۆمان ل کۆنگرسدا تووشی شڕکی ھناسساردان ئم ئوەما

ک بشوەیک یارمتی کورد بدا  ،یسنجر لباوان بووھر بۆی ک ١٠٨دەکین."

ییکانی ئیسرائیلیشی پ الوازبب. ئو ب ئیسرائیلی یتا ن ئران و ن برگر

   ١٠٩ان لدەگتوە.گوتبوو، دەیوێ پرسک لگڵ شا باس بکا ئینجا خبری

د، لودا ل برایی مانگی تشرینی دووەمدا، کیسنجر گشتکی بۆ تاران کر

جارکی دیک چاوی ب شا کوتوە. لکاتکدا ئامانجی سرەکی دیدارەکی 

دۆزینوەی ڕگیک بوو، ئاخۆ چۆن ئران یارمتی ئیدارەی فۆرد بدا و چۆن 

لسر ئابووری ئمریکا سووکبکا، کچی  باری پ ل فشاری سختانگی نوت

تکی کیسنجر بۆ فۆرد پرسی عراق و کوردیش باسکرا. ب گورەی ڕاپۆر

سبارەت ب گفتوگۆیکان ب، شا گوتبووی، ک تنانت ئگر عراقی 

ی ئرانی دەستوپی عراق لسر ی، ئوا ھزی سربازتکبشکن یشکورد

بوو عراقییکان پیان باشتر  وا ، ک ئو پیسنوورەکانی خۆی دەبستتوە

ییکان ببنوە. ھرچۆنک ب، شا ائیلئیسردەب لبرەی سووریاوە برەنگاری 

 وە سنووری  ١٠٠,٠٠٠لڕیبوونشاو پلب ران بوو، کئاوارەی کورد نیگ

باکووری ڕۆژئاوا، ھروەھا دیاربوو سبارەت ب دابینکردنی ئاسایش بۆ 

کۆمکبخش نودەوتییکانیش خمخۆر بوو. ل کۆتاییشدا، ڕکخراوە 
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 وتن کککر و شا ڕکی کیسنجوەی چوز" بۆ گواستنی ئیسرائیل"تیشکی س

   ١١١ھبکن.
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سردانکی کیسنجر بۆ تاران، ئو چاوی ب  دوایھر یک دوو ڕۆژ 

روەزیرە نوسی یویش » ئیسحاق ڕابین« ئیسرائیلکوت، ئک گوتی، ک

 ش لمکشکاندوون"، ئراقییان تندین تانکی عیکوردەکان "چسای 

 - SA( Strellaسترلال «و )» Sagger )AT - 3ساگر «نی مووشککا

ھرچۆنک ب،  ١١٢ـوە بوو، ک بم دواییان بدەستیان گیشتبوو.)»17

نامراد بوون.  ی پارەدانی ئو مووشکاندنییکان سبارەت ب وەخرانئیسرائیل

 ل ککیش پرس١٦کات و بر باسکرا، ئڵ کیسنجگی تشرینی دووەمدا ل

مۆردەخای «ل ئمریکا و  ئیسرائیلباوزی » Smicha Dnitzسمیخا دینیز «

ی جگری گوت، ک شا سروسودای »Mordechai Shalevشالڤ 

دانی ئو چککانی پسندکردووە، بم ھندک شت ل ئوروپا و پارە

 کینیشتانش بووەت کش. ھر بۆ نموون، ئیسائیییکان گوتیان، ئوان بۆ 

ئو چکان پویستیان ب پارەی کاش ھی، ھرچی کیسنجر بوو پیباشتر 

بوو کرەستی جگرەوەیان لجیاتی بدرت. بۆ کیسنجر کشک ئوە بوو، 

یکی نھنی چک، دەکرێ ملیۆن دۆالر بۆ سروسودا ٢٠پارەدانی بی 

ر ئوەشدا کیسنجڵ ئگل .شخوازراو بۆخۆی ڕابککی نرنجوانی س

 وە و داوای لتدەدۆز کک بۆ پارەدانگایڕ وە، کنیاکردند

ییکانیش کرد دەست ب گواستنوەی چککان بۆ دەستی کورد ئیسرائیل

  ١١٣بکن.

 یشتوەی مانگی تشرینی دووەم گڵ ئگکان بۆ لرانیینیوە، پشتگیریی ئ

نووسینگی  کورد گیشت ئاستکی ب پشین. بگورەی لکدانوەی

ب، لبر پشتگیری ئران بۆ کورد، گرژییکان  INRھواگریی و لکۆینوە 

لگڵ عراقدا گیشتن خاک ک "ھر ب ڕاستی ئگری بیکدادانی گورەی 

خۆی ل نو خاکی  ییا، ئران چندان یکی سربازلدەکرا." ئیدی لم پنتد

ملمی ١٣٠تۆپخان (یککیان ب تۆپی  عراقدا خستگڕ، ب دوو بتالیۆنی

ئینجی  ٨ملم و ١٥٥دەستکردی سۆڤیتی و ئوی دیکشیان ب تۆپی 
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نھاوژ، چندین بنکی برگری ای ئمریکا)، چندین دەستی ھاوددەستکر

جۆری  ل کی مووشکھاوژی زەوی بۆ ئاسمانھوایی لگڵ دوو ی

ی ٢٥رد. لوەش زیاتر، ھر ل ی بریتانی بشداری شڕەکی کRapierڕاپیر

تشرینی یکموە، یک سربازیی ئرانییکان ڕگیان پدرابوو لنو خاکی 

 و ڕەوشنگن. ئیدی بک بجر یسر جارەی بۆ ماوەی دە ڕۆژ لراق و ھع

ملیمی ک  ٢٣ی تشرینی دووەمدا بنکیکی برگری ھوایی ١٢وە ل تکچژاوە

امزرنرابوو، فۆکیکی شڕکری بۆمبھاوژی سیخۆی لنو خاکی عراقدا د

ھر لھمان ڕۆژیشدا، شا ب  ١١٤ی خستخوارەوە. SU- 7جۆری 

ی گوت، ک پشتگییری تۆپخانی ئرانی "زۆر کاریگر" بووە و »کاالھان«

کانیش چیدی ناکشنوە بکو بچی ل شونکانی خۆیاندا دەجنگن." "کوردە

یرییکی ئو بردەوام دەب، بم سوپای عراق ئو گوتیشی، پشتگ

 تا زستانی داھاتوو دەست ب یاریدابب دەچکانی خۆی گۆڕیوە و پتاکتیک

» کاالھان«، میکی ئم دواییی بارزانیاخاکوە بگرێ. ب ئاماژەدان ب داوان

م کیسنجر نامیکی پگیشتووە و بدواداچوونی بۆ دەکا، ب ؛ب شای گوت

دجکی بۆ ئم سای وئوەشی بۆ زیادکرد، ک سی ئای ئی "ب

ئۆپراسیۆنک داچۆڕاوە." کاتکیش ڕاپۆرتی گفتۆگۆی لگڵ شا بۆ کیسنجر 

و سۆڤیتییکان دەزانن، برزکردەوە، ئوەی خستسر، "ب دنیاییوە عراقی 

کامکیان ھیچیان ک ئرانییکان ئو چکانیان دابینکردووە بم ھشتا ھیچ 

ئوەی ل میانی زستاندا پیان  نگوتووە." ب ڕوونی، بیاری عراقییکان بۆ

لسر خاکدا بچقنن، بئومدبوونی زیاتری شا ل توانای برگری کورد و 

یی سی ئای ئی لکوتوە، ھموو ئمان پرسیاریان برزبوونوەی ناڕەزا

   ١١٥نک ھنایگۆڕێ.سبارەت ب کردەنیبوونی ئۆپراسیۆ

 وەشدا، لو نورەی ١١لکی گعس گۆڕانکارییی تشرینی دووەمدا، حیزبی ب

کابینی وەزارەتی ڕاگیاند، چوار وەزیری الدا و ھشت وەزیری نوشی 

ب، "سدام حوسن جوی دەسالتی » ۆوریل«دامزراندن. بگورەی 
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اوخۆی ڕژمی ل ڕی دامزراوەی حکوومتی گرتبووە دەست و برەی ن

دانان و ی گرنگ و سرەکی ھنان پشی بعسیی دسۆزەکان بخۆی ل پۆست

 ش ئاماژەبوو، کموە." ئمیکردنکانیشی وەدەرنان یان کعسیییرە بغ

ەست لگڵ حیزب سیاسییکانی دیکدا بشبکا و سدام ھیچ نیازی نبوو د

تی لوی دەسواوی جروەھا دەستی خۆ توە. ھشتلۆوری«یدا ھ «

ھستیکرد، گۆڕانکاری برچاوی کابینی حکوومتک بووەت مایی باشکردنی 

ب » سعدون حمادی«ھمالینی نمایشی ڕژم، بتایبتیش ب دانانی 

گیشت ئو ئنجام، ک دیاربوو » لۆوری«ری دەرەوە. وەزیری کاروبا

یوە، بۆ سقامگیری سیاسیی و بۆ گۆڕانکارییک "لڕووی ھاوسنگی

 ١١٦بردەوامبوون لسر ئاراستی بالینی و سیاستی واقیعیان بسوودە."

گرتنی دەست ل الین سداموە ل تشرینی ڕکفلوەش زۆر گرنگتر، 

دا لکاتکدا ھات، ک شڕی کورد دۆخکی شکردبوو. ئیدی ١٩٧٤دووەمی 

انی دسۆزەکانی، سددام بووە ئو کسی بتوان ب گۆڕینی کابین و لجدان

.وانڕی کورد بش وە لواو گونجاوانکی تدید مجارەیان بئ  

ب ھاتنی مانگی کانوونی یکم، ھرشی عراقی بۆ سر کورد "ھژا، گرمبوو 

بارەگای سرەکی  بوو ل دواییدا" ب ھاتنی پایز "وەستا" ئم و لکاتکدا و

 حاجی ئۆمران و بشی ھرەزۆری ھی دابینکردنی پشتگیریی بارزانی ل

ئرانیکان ب سالمتی مایوە، ئاخر ئرانییکان ڕگی نوی گیاندنی 

وەمی دابینکردنی سر سنووری عراق لدابوو، ھی دو ھاوکارییکانیان بۆ

یارمتییکانیان بۆ ھزە جنگاوەرە کوردییکان ل نزیک قدزێ 

ی سری ئاگری تۆپخانی ئرانی و ھاتنی زستان، یزراندبوو. ل سادام

کوردەکانیش یککانی سوپای عراقیان ناچارکرد برەو دۆکان بکشنوە. 

جۆرک فۆککانی زۆر نرم بوو، ب ٧٥ - ١٩٧٤ھرچۆنک ب، زستانی 

ردەوام بن. بی کوردەکان بگر بۆمبارانکردنی پسراق توانیان لرەی عگو

زۆرترین شڕی ڕاستقین ل چیاکانی نزیک ڕواندز ڕوویدا، ئو » نومان«
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شونی " تکنیکارانی ڕاداری بریتانی... چاودریییان کردبوو، ک چاالکی 

وام و کارا بووە." بۆ ەبرد یکد ھفتھزی ئاسمانی عراقی بۆ ماوەی چن

ئم دواییانی چکی کان و دەستکوتنی یخۆشبختیش یارمتی ئرانی

دژەفۆک و دژەتانک بۆ بارزانی ڕگی ل ھاتنپشوەی زیاتری عراقییکان 

   ١١٧گرت.

و ئمریکییکان  ئیسرائیلتگیریی ئران، شلو نوەدا، ھروەک چۆن پ

رچاوی بسر شڕەکوە ھبوو، کچی ھۆشداری درای کاریگرییکی ب

خۆی بۆ دەستتککردن لگڵ کورد  بوەی، ک شا ب ھاوکاریی» ھلمز«

دەچتوە. ھر بۆ نموون، ل کۆبوونوەیک ل چواری کانوونی یکمدا، شا 

 کان بیرە بۆچی عیراقییم سگۆ، "پ نایی ھورەوە ھزرەککی گدەنگ ب

یی لگڵ ئم لسر شتولعرەب پکناین؟ خۆ دوای ھموو شتک سادە

ملیک «زانی، » ھلمز«ک پیوە نیگرانن." پاشان، کشکان لوە کمترن 

ـیش وەک نوەندگیرکی نھنی لنوان ئرانی و عراقییکان دت و »حوسن

» علم«ی کانوونی یکمدا لگڵ ١٠پرسکی ل » ھلمز«دەچ. کاتکیش 

، ئویش ڕوونیکردەوە، ک شا پیامکی سبارەت ب نزیکبوونوەی خستڕوو

ل ملیک حوسنوە پگیشتووە، بم نچووە نو وردەکاری زیاتر.  عراق

نیگرانییکی خۆی ب ڕاپۆرتک بۆ کیسنجر برزکردەوە، » ھلمز«کاتکیش 

ب ڕککوتن لسر ئو خمی ئوەی بوو، ک کورتھنییک سبارەت 

،ستبم میشتن بھیچ کوێ ناگا. بۆ گ ران بڵ ئگرەب لتولعشا  ش

بوو، پویست ڕژمی دیک دەستی عراقی بگرتدەست، ئاخر خۆ  بوای وا

ھر لبر ئوەش بوو، پشتی کوردانی گرتبوو. ھرچۆنک ب، ئگر عراق 

ربکا، ئوا مجزی شا بۆ ئوە بیویستبا کشی ڕەوە ئاوییک چارەس

و ھراسانتری دەچوو ڕکبکوێ، چونک شڕەک تادەھات ب نرخی زیاتر 

   ١١٨لسر دەکوت.
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دوای ھو نوەندگیرییکی ملیک حوسین زۆری نخایاند، ک شا دیاربوو 

 ل ب گوڕ دانکیویستی چارەسری عراق و خواستیان بۆ سازان ل ڕی تاو

ی تشرینی ١٥و  ١٤دا تاقیبکاتوە. لماوەی ھردوو ڕۆژی شڕی کورد

یربووی نو خاکی عراق دوو فۆکی باجری یکمدا، ھزەکانی ئرانی جگ

ـیان ل ئاسمانی کوردستانی عراقدا خستخوارەوە. TU – 16عراقی جۆری 

 کاتکیش عراق ئرانی ب خستنخوارەوەی فۆککان ختابارکرد، ئرانییکان

خۆیان بشارنوە، بکو گوتیان ئو  ییھیچ ھوکیان ندا تا برپرسیار

سل ۆکانیاندراوەفران لوێ  ر ئاسمانی ئراق" و لوە عتنراونڕو "گ

عراقیش ب دەھریبوونوە ویستی ئمریکا ڕاکشت نو ئم  ١١٩تکشکاون.

وارەوە ب مووشکی بگرەوبردەی، چونک گوتی ئو فۆکانی خراونت خ

ی ئران ، ئم و ل کاتکدا ھۆشدارییان دا59ی ئمریکی لیاندراوەHawkھۆک 

دوای ئوەی  ١٢٠و پاپشتکانیان، بوەی دەب ئوان "ئۆباکی ل ئستۆبگرن."

ب ختابارکردنکی عراقی زانی، برووسکیکی بۆ واشنتن لدا تا » ھلمز«

ب  ١٢١شتا مووشککانی ھۆک نگیشتوونت ئران.ئوە دەستنیشانبکا، ک ھ

ب، لوکاتی کINR  ری و لکۆینوە گورەی ڕاپۆرتی نووسینگی ھوایگ

ئران ھردوو فۆککی عراقی خستنخوارەوە، لودا "ھیچ بگیک نبوو 

ی ئرانییکان مووشکی ھۆکییان ل نو عراق یان ل نزیک عراق ەبو

راندب،" ھرچندە بگی زۆر ھبوون ک مووشککان جۆری ڕاپیر دامز

Rapierر دوای خست ١٢٢ریتانی بووبن.ی دەستکردی بنھ ۆکخوارەی ف

                                                           
ئم ئوکات مامان ل گوند بوو، (گرتک و ڕوست)ی دەڤری باکایتی، من منداڵ بووم، ناوی  59

ارە زیاتر ل دەوروبرم بیستبوو کوا چکی ھۆک ھاتووە و بدوای م ببیر دێ، دی»ھۆک«

 یانخاتکاندا دەڕوا تا نۆکئاخروئۆخری ف یادە، لم لکی دیکم شتب .نناھخوارەوە وازیان ل

تکچوونی شۆڕشک، بۆ بدبختی پشتریش گوندەکمان وەک زۆر شونی دیک بر ناپامی فۆکی 

می عراق کوتبوو، بم ئمجارەیان لبرەبرەی بھاردا، وەک خکی گوند گوتیان، باجرەکانی ڕژ

بر ناوەڕاستی گوندەکمان و ل گوندەکشمان بر مای باپیر و مامم کوت، ئو کات ئم دوا ناپام 

ر تبنکی بابم و مامۆژنی بابم لم نشاردابوو، بوتان حشکئ تبووین خۆمان لن و ھم

ی زۆریش پککوتیی ھر ل خانووی گوند مابوونوە، ئیدی ئوان ب ناپام بوون قرەبروت و زیانک

(وەرگ) !ڕ وەستاو گوترا شک دوو ڕۆژ دوای ئوت، یر خانووەکانی گوند کب 
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 Sir Antonyسر ئنتۆنی پارسۆن«بانگی » علم«عراقییکان، 

Parson« زیشودا باسبکا، "باگی لکریتانیای کرد، تا پرسزی بوی با

شاگشک » ڕاپیر«س بوو، ل خۆشی سرکوتنی مووشککانی ئو ک

میانی ئو کردەوە ختووکدەرەدا، شا پیامکی ھرچۆنک ب ل  ١٢٣ببوو".

ڕوونی بۆ عراق نارد، ک ئران ھزی باکشی ناوچکی و تاک ڕگش بۆ 

ئوەی ل تاوسندنی گرژییکان دووربکونوە ئوەی، سازش لسر 

ن.شرەب بکتولع  

 ران وای لی ئم کردەوەیلۆوری«ئ « مدا ٢٣کرد لکی کانوونی ی

نووسی گنامیکی ھوست بنووس، ک تدا داوا ل وەزارەتی پش

 م بدا" تا شا کۆتایی بحکوەندگیری مکی نوکاروباری دەرەوەدا بکا، "ھ

ب پداگیرییوە داوایکرد، » یلۆور«عراق بھن.  -کپسندنی کشی ئران 

 کانرانییرژەوەندی ئب نیا لر توەک ھن مئ رژەوەندی کب کو لب

ھستیکرد، » ھلمز«تواوی ناوچکشدای. بو ڕوانینی ل بغداوە ھبوو، 

" و "ھیچ الینکیش نایوێ ئوان ک کورد "شڕکی ھیواباوان دەکا

استیش، "تنانت ئرانییکانیش [گوتیان] ، ئوان سرکوتوو بن." ھر بڕ

ن تا بچن حاتی ھرشبردن. تاک ھیوای نایانوێ پشتگیرییکی وەھایان بکی

» لۆوری«ئوان... [دیاربوو] ڕووخاندنی ڕژمی بغدا بوو." لوەش خراپتر، 

 Sir Johnسر جۆن گراھام «ئاماژەی بوە دا، ک باوزی بریتانیا ل عراق 

Graham « لمز«بھ« کڕەوش یھاردا پالنی ھب شا ل ی گوتبوو، ک

نقی خۆی بۆ بارزانی زیاتربکا. زیاتر بتربازییانوەی پشتیوانی سوە، بت

ھۆشداری دا؛ "خۆ ئگر ئم دەربی بیرکردنوەی شا » لۆوری«ھروەھا 

یرەو ئاراستوە بنیایید ب ریکخ مئ واتک ،ندنی بوی تاوسربکی ب

ب  »لۆوری«کشک بۆین." ئیدی لژر تیشكی ئم ھموو شتاندا، 

پداگیرییوە داوای ل وەزارەتی کاروباری دەرەوە کرد، ک ل شا نزیکببنوە و 

داوای لبکن بکو "جدییتی ئارەزووی عراق بۆ لیکنزیکبوونوە 
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ر ئو ھوست بمنتوە، گوای ڕژمی تاوتوبکاتوە لوەی نسلمنان لس

".خترسکی سعس دوژمن١٢٤ب   

ئمریکا ل تاران ب ناحزییکی کراوە ل ڕاسپاردەکانی  کاربدەستانی

 Jackجاک میکلۆس «کانوونی یکمدا،  ٣٠یان ڕوانی. ل »لۆوری«

Miklos« گریلمز«ی جیدا مشتوم»ھدا و تکی بۆ واشنتن لیی ، برووسک

لسر ئوە بوو، ک شا ڕژمی عراق وەھا دەبین "تاقمکن ل چت و بکوژ، 

یش دژی [ئران]ـن،" بواشی نیی ڕژمی عراق پیوەندییکانی لگڵ بتوند

ڕۆژئاوادا باشبکا ھروەھا وەھاش بیرناکاتوە، ک کورد "بۆ شڕکی ھیواباو" 

ـیشی بالوە نا، گوای »ۆوریل«پشنیازەکی » میکلۆ«بجنگ." ھروەھا 

ئو گیشت ئو  عراق برەو جنگکی ھرمی ملدەن، ئیدی -کشی ئران 

:نجامئ  

دەب بغدا پی بوە ببا، ک ئگر ھاتوو ڕاستوخۆ 

ھرشبکات سر ئران، ئوا سۆڤیتییکانیش، ک پشکی 

،یانرانیش ھئ ل یراقدا ھع روەک چۆن لزۆریان ھ  ل

پاڵ ئران دەوەستن و ئوسا ب خراپ بۆسر عراق 

ی شتو ڕاددەیوە. تا ئتوە دەشکرانمخواردنی ئخ ب ک

ک ئران ھیچ ئارەزووییکی دیکی  ،بندب، ئوە سلمنراوە

بدەر ل دنیابوونوەی مانوەی کورد و بئومدکردنی 

  ورددا نیی.ھوکانی بغدا بۆ سرکوتکردنی یکجارەکی ک

  

بھایکی مزنی بۆ پشتگیریی ئران بۆ » میکلۆس«، ئوە بوو ڕاستییکشی

٪ی ھزی سربازی عراقی ٨٠کورد دانابوو، ئاماژەی بوەدا بوو ک ب ڕژەی 

، کوت یان کنداو ئیسرائیلپوەندکردووە، بشوەیک ک ناتوان ل دژی 

 ر بۆیھ .نکاری بھد» میکلۆس«بپ شنیازی بپ وە داوایکرد، کاگیریی

ڵ کورد ببێ "شایست بۆ داواکردن ل شا تا پیوەندییکانی لگ» لۆوری«

نیی چونک نخوازراوە ئاخر ئو گریمانیی پشنیازەکی لسر ھنراوە 
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نگونجاوە (بالی کمییوە ھی ئوەی نیی مرۆ قناعتی پب)، ھروەھا ئو 

 ،یش ھکانی ڕاستیینالیمھ رژرەوەندییب ت بخزم شنیازەکپ ک

 ،کی دیکمریکا ناکا." جارتاران ئ مریکا لدەستانی ئوان کاربن جیاوازیی ل

   ١٢٥و ل بغدا ندەکرا لیک جیابکرنوە.

ییکان ئیسرائیلدیسان ل کۆتایی کانوونی یکم و سرەتای کانوونی دووەمدا، 

ی کانوونی ٢٣ی چککانیان بۆ کورد ھنایپشوە. ل پرسی گواستنوە

 سنجری گوت، ک زەحمت "برنام لسری باوز ب کی»دینتز«یکمدا، 

ڕککوتووەک بچت بواری جبجکردنوە." ئو گوتی، تچوونی 

ملیۆن دۆالر و ستافی ئنجوومنی  ٢٨ت سرووی ەمووشککان گیشتوو

ایکی ودش ھشتا ڕگی دارایی سئاسایشی نیشتمانی

توو چککان بر ل یش نیگرانبوو لوەی ئگر ھا»دینتز«ندۆزیوەتوە.

بھار نگن، ئوا کوردەکان زۆر بۆیان سخت  بفر ل وەرزی توانوەی

دەب برگی ھرشی عراقییکان بگرن. ب داننان بم شت، کیسنجر بنی 

 نتز«بو» دئ دەستی  دا ، ک نکان بگکوەی چوە" بۆ ئتک دەبینیگڕ"

یکان دیسان یک دوو ھفتی دیک، ئیسرائیلھرچۆنک ب، دوای ی ١٢٦کورد.

ییگال ئاللۆن «دا، ١٩٧٥ی کانوونی دووەمی ١٦وژاندەوە. ل وپرسکیان ور

Yigal Allon « روەزیریگری سو وەزیری کاروباری دەرەوە،  ئیسرائیلج

سی پویستبوونی خرای گیاندنی چککان، جختی ل کیسنجر بۆ پر

جاریش بوو، ک عراقییکان بتوانن ئمجارەیان کردەوە. ئوە بۆ یکمین 

سنگرەکانیان ل چیاکان لبدەن و لماوەی زستانکشدا خۆیان بگرن و 

ئامادەشبوون ھرشکی سرەکی بکن سر کورد. کیسنجریش گوتی، "ھیچ 

کۆکییک لو بارەیوە ل ئارادا نیی. ئم چککانتان دەدەین." گرفتکش نا

و ل بربست بیرۆکراتیی سختگیرەکان. بۆ زابوونیش بسر ئو بریتی بو

ملیۆن دۆالر"  ٢٨کشیدا، کیسنجر پشنیازی ئوەی کرد، ئمریکا "بی 

» ئاللۆن«انی باس، . شایئیسرائیلبخاتسر بش کینی چکی داھاتووی 

وو، لو نیگرانی سبارەت ب نیازەکانی شا ھنایپشوە، کۆمنتی ئوە ب
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وویتی،" کچی پدەچ شا "یاری خۆی" دکاتی ئو "زیاتر ل پشکی خۆی کر

ھۆشدارییکی شوومی دای کیسنجر، "بوەی » ئاللۆن«بکا. ل کۆتاییدا، 

  ١٢٧."اندەستبرداربوون ل کورد [دەبت] تاو

ی و ئیسرائیل، ئوە ڕوون بوو، ک ئمریکی، ١٩٧٥ب دەستپکی سای 

ن برەو ئو جووی دەڕۆن بگن سروسودایکی گورەی چک ئرانییکا

بۆ کورد. ل ڕابردوودا، ھمیش کورد خۆی وەھا ڕکخستبوو زستان بۆ 

وتدەستک نن و لکاربھراقی بزەکانی عکردنی ھپکشکانیان پاش

کمبکنوە، بم ئم گڕەیان، ڕەوشک سرلبری جیاواز بوو. ھژموونی 

یتی کاریگری بھزی خۆی لسر تاکتیککانی عراقی دانا، بوەی سۆڤ

توانستی سوپاکی بۆ خۆگرتن ل سنگرەکانی باشتر بب، ک ئمش 

ر) ل کشکدا سریکشا بۆ ئوەی ئرانییکان ڕۆکی کراوەتر (ئاشکرات

ببینن. ھرچۆنک ب جوتوندکردنی دەست ل دەستی سدام حوسن و 

ندگیرک ل نوان ئران و ەۆی چاوەڕواننکراوی ملیک حوسن وەک نوڕ

عراقدا، ئگری لیکنزیکبوونوەی ھردووالی ھنایپشوە. ب مبستی 

 ھیزەکانی خۆی کرد ل تاقیکردنوەی چارەسریی عراق، شا فرمانی ب

رەوە. مانگی کانوونی یکمدا دوو فۆکی جنگاوەری عراقی بخنخوا

ورای ئمش، لودا ئاماژەی ئوە سریانھدا، ک شا ب پگی خۆی 

» ھلمز«لھمبر کورداندا دەچتوە، ئمش بگیک بوو بۆ سرنجکی 

حاتی ک  ملدای کیسنجر.  »ییگال ئاللۆن«و ئو ھۆشداریی شوومی 

ی ئران و چ ڕژمی جنگک گیشت ترۆپکی کونی خۆی، ھردووالیان چ شا

عراق ڕووبڕووی بیارک بوونوە: تۆبی ئوان شڕەک زیاتر تاوبدەن 

یاخود بیاری دانووستان لگڵ یک بدەن. بۆ چندین ساڵ بوو، شا ئوەی 

نخشکشرابوو تا  بمک پشتیوانیی خۆی بۆ کورد بۆ بغدا ئاشکرا کردبوو، 

وەریی شتولعرەب ھبگرێ، بم عراق ناچاربکا دەست ل بشکی سر

ھمیش عراقییکان ئمیان ڕەتکردبووەوە. ب کورتی شا بۆی تیختیخی 

شڕی کوردی دا و گرمی کرد و گیاندیی ئو ئاست، تا عراق بخات بردەم 
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نک، بوەی واز ل بشکی ڕەوە ئاوییکی باشوور بھن، یان دووڕیا

دەربچ. تنانت بم ڕەوشش، پابندیی کیسنجر بشی باکووری لدەست 

نکانی تب دەستتککردن لگڵ کورد ئوەی ڕوونکردەوە، ک بھندھگر

  جنگی سارد ھشتا ھر بسر بیرکردنوەی ئمریکادا باکش بوو.

  

  

کفرۆشتن  
  

ک دا، دانووستانی نھنی ل نوان ئران و عراق کرا، ١٩٧٥ل سرەتای سای 

 کوتنککبوو، ڕ سترجزائیر بوتنی جککڕ رایی مانگی ئازار بب ل

بووە مایی بینی ھموو پشتگیرییکی ئمریکاش بۆ کورد. ئوەش ڕوون بوو 

ژمی بعس ل عراق ھی ڕبوو، ک کیسنجر دژی بیارەک بوو، بوای وەھا

انی برفرەوانی متمانپکردن نبوو، ھروەھا ئو دەستکوتی ل ساز

سنوورەک ھات ئارا، لچاو بھای ستراتیژی ئوەی ل پشتگیریی کوردەوە 

دەستدەکتوب،  ران لشوەچوونی ئرەوپب ر دەیزانی، کم بوو. کیسنجک

یبتیش ترمینالی ھناردەکردنی نوت ل دوورگی بندەرەکانی کنداودا، بتا

ە ئاوییکی شتولعرەب بۆ ، واتای ئوەی دەگیاند ڕەو»خرج«

 ستیکرد، کو ھروەھا ئبوو. ھران چارەنووسساز نوتی ئناردەکردنی نھ

 یوەندی نزیکی بپ ک کمڕژ وە بدانزپھ تدەب کوتنککڕ

 و یارمتی کۆمۆنیستکانی عراقیش دەدا برەو سۆڤیتییکانوە ھی

وایدا بوو، ک ل ماوەیکی کورتدا دەست بنوە. ب کورتی، ئو لو ب

ی ڕەوە ئاوییک ب شوەیکی برچاو دابیندەکا، یڕککوتنک سالمت

 نگی سارد لمریکای جتی ئکردنی ستراتیژییبنکۆ تو دەب یناشایست

الوە، چ ل کنداوەوە و ھروەھا ب شوەیکی بربوتر ل ناوچی  ھردوو

  ستیشوە.ڕۆژھتی ناوەڕا
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ب ھاتنی نیوەی مانگی کانوونی دووەم، کاربدەستانی ئمریکا لوە تگیشتن، 

ل » حمادی«ک سیاستی عراق بایداوەتوە. ب نزیکبوونوەی ڕککوتنک، 

گشتکی ب ناوچکدا کرد و شلگیران داوای ل  ی کانوونی دووەمدا١٣تا  ١١

س ب کان کرد، کرەبییع تقایل بن.دەو وداکک دوو  ١٢٨روسر یھ

 مان مانگدا، ١٥ڕۆژیش دواتر و لرۆک » لۆوری«ی ھس وەی زانی، کب

و سدام حوسن بانگھشتنامیکی ملیک حوسنییان قبووکردووە » ئلبکر«

بۆ ڕۆژی پاشتریش، کاتک وەزیری  ١٢٩بکن.» عممان«دانی بوەی سر

ک لر ینبول بۆ گفتوگۆی  کاروباری دەرەوەی ھئیست راق لران و عئ

کوردەکان  نزیاتر یکدییان بینی، سکای عراق ئوە بوو، ئوان دەتوان

.بپشت نرانیان لر ھاتوو ئگنن ئز١٣٠بب  کی دیکندە جاررچھ

ۆکی ئیستنبول ب برھم بوو، کچی ھردوو الینک ل ڕووی گفتوگ

ر ھسوە لماییک قایلبوون. بنیوتنامکککانی ڕ١٣١پان  ،ک برچۆنھ

 بارەت بکانی سخواست راق بران ویستی عکانیان جیاواز بوون. ئرجم

ل کاتکدا  شتولعرەب قایل ب، ئمش بر لوەی پرسی کورد تاوتوبکن،

 عراقییکان ڕک پچوانیان دەویست. ب کورتی، ھموو ئوەی پویست بوو

   ١٣٢لو قۆناغدا ڕوویدابا، ئوە بوو یکک ل الینکان شلی کردبا.

 ر نارد و ٢٢لژی بۆ کیسنجکی دریی کانوونی دووەمیشدا، بارزانی نام

ۆ شیکردبووەوە، داوای تیدا دۆخی سیاسی و سربازیی ل کوردستانی ب

رک بۆ زیادکردنی پشتگیریی سربازیی و ئوەی لکرد ئاخۆ دەتوان نون

واشنتن بنرێ "تا وردەکاری زیاتری" پرسکان بخاتڕوو، ک خۆی 

دەستنیشانی کردبوون. ھرچندە ئم دوابگیی نامک ھندک تمومژاوی 

 اسایشی نیشتمانی بوایان وابوو، کچی سی ئای ئی و ستافی ئنجوومنی ئ

ئیدی ئوە بوو  ١٣٣بوو، ک بارزانی ویستوویتی ب خۆی سردانی واشنتن بکا.

 Peterپیتر ڕۆدمان «ری تایبتی کیسنجر دەل پنجی شوباتدا، یاریدە

Rodman « کانیرانییرەداوەکانی نیگدا ست ک کڵ یاداشتگی لکنام
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بج بارەت بی سک بۆ سی ئای ئردەیکردنی داوای کورد بۆ ناردنی نج

  واشنتن بیان کردبوو، تیدا ھاتبوو: 

دژی سردانکی (ئا) لبرئوەی مبستی » لبیکۆ«

وای پشتگیریی زیاترت اسرەکی ئوەی ک ب مکوڕبوونوە د

مش پمان ناکرێ دابینی بکین، و (ب) چونک لبکا، ئ

ەکرێ. ئاخر سردانکی بارزانی مترسی ئاسایشپارزانی لد

ھستدەکا، » کۆلبی«ڕیتناچ ب سالمتی بڕوەبچ؛ 

دەکرێ سردانک ل ڕی نونرک ب  لسرکی دیکوە

 .م کۆتاییتا ئ برھیچ نوە، ھتننی بمنھ  

ھستیکرد، ک ئم جۆرە سردان » ڕۆدمان«تنانت بم حاش، لو کاتی 

شتگیریی ککی ھیچی دیکی نیی،" پویست لبرانبر کاری "بدەر ل پ

بارزانییدا وەمکی ئرنی بدرتوە، وەک ئوەی "تکۆشانی ئازا و گرنگی" 

دیسان جارکی دیک،  ١٣٤ی پابگینرێ.ئیسرائیلسروسودای چکی نھنی 

ـیوە، کۆشکی سپی لسر ئو ڕوانین »کۆلبی«ل ڕووی برھستی 

  ردەوامبوو، بوەی کورد وەک بھایکی گرنگ ببینرێ.ب

برووسکیکی بۆ وەزارەتی کاروباری » یلۆور«ھرچندە ل یکی شوباتدا، 

بوونوەی نوان کدەرەوە لدا تا ئاگادارییانبکاتوە لوەی پدەچ لیکنزی

ک تبینی ئوەی دابوو، » لۆوری«ئران و عراق پرەیسندووە. ب تایبتیش، 

قناعت ب شا  تابوو داھوڵ و کۆششی میسری، ئوردنی و فرەنسی لئارا

ی ەڕژمی عراق "پراگمات، ناسیونالیست و سوورە لسر ئووەی لبکن 

 ر." لوھکی بی جیداڕشت شی بووەتبانییبلل و ڕادیکالییو ئ ن بالیب

وزی میسر ل عراق ھوای وتووژکی لگڵ با» لۆوری«برووسککیدا 

ووی، ک ب وەزارەت ڕاگیاندبوو، ئو کسی گوتب» عبدولموئمن ئلنجار«

ی ئوەشی ەعراق گشبین. ئو ئاماژ -ئو ل لیکنزیکبوونوەی ئران 

 ی شا بۆ قاھیرە لکنینھ ردانی سمیان ل ی ١٢بۆ  ٨دابوو، ک
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ییانی"سبارەت ب ڕژمی بعس سادات "لکدانوەیکی بابت ١٣٥شوباتدا،

 جار«دابووە شا، کلنئ «شتر شا گودەکرد پوای نکی وەھا بشت ی ل

بووب، چونک ھموو "ئوانی لدەوروبری ئوبوون... ل دەربینی ڕوانینی 

خۆیان دەترسان ک دژبری ئوەی پشتریان ب." بگورەی قسکی 

بم ھشتا مراقبوو ئاخۆ ڕژمی عراق  ب، شا پیخۆش بوو،» ئلنجار«

تکی سۆڤیتکان" بوو. بۆ ھر بڕاستی ناسیونالیست بوو یاخود "داردەس

ئمش، سادات گوتبووی، ک ئو قناعتی ھاتووە، ک ڕژمی عراق 

ناسیونالیستیی. ئو ئاماژەشی بۆ ئوە کردبوو، میلیشی لبوو ک وەک 

دانیشتنکی ڕاستوخۆی نوان شا و سرکردایتی  "نوەندگیرک" ل سازدانی

سک لنتکۆم تی بدا. لراق یارمدا، عم گفتوگۆیانکۆکبوونی » لۆوری«ر ئ

خۆی سبارەت ب لکدانوەی میسرییکان دەربیبوو. ئو ئاماژەی بوە 

 کی فرەوانیان لکان ڕادەیراقییی ڕابردوودا، عماوەی دوو سال کردبوو، ک

ردەوە گرتۆبر، دەستپکردنوەی پیوەندیی دیپلۆماتییکان لگڵ ئران، ک

شانشینی یکگرتووی بریتانی؛ نزیکبوونوەی ئاشکرا ل سرکردە فرانس، و 

نرتپارزە عرەبکان؛ فرەوانکردنی سروسودای ئابووری لگڵ ئمریکا، 

دوایی بۆ دروستکردنی  ئم یئوروپای ڕۆژئاوا و ژاپۆن؛ واژۆکردنی گربست

ی دیک، ھوتلکانی شیراتۆن ل بغدا؛ لگڵ کینی ھشت فۆکی بۆینگ

ھموو ئمان نیشان بوون بۆ ئوەی عراق ل گۆشگیرییکی دتدەر و 

   ١٣٦خۆشی ل سۆڤیتییکان بدووردەگرێ.

دنی لو نوەدا و ب ھاتنی مانگی شوباتیش، ئوە ڕوون بوو ک پشبینیکر

دژەھرشی کورد ل زستاندا شکستیھنا. کشکش ئوە بوو، زستانی پار 

نائاسایی زستانکی نرم بوو، ئمش ڕگی ب سوپای عراق دا، بشوەیکی 

شکستھنانی کورد لوەی سوپای  ١٣٧بردەوام پگی کوردەکان ھراسانبکا.

کن، سلمنری ل پگکانیان دەرب ٧٥ - ١٩٧٤عراق ل ماوەی زستانی 

  :ب» نیومان«ھۆکارکی یکالکرەوەی دەرەنجامی شڕەک بوو. ب گورەی 
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یکار، ھیچ رکورد بو ھموو لھاتوویی وەک جنگاوەری برگ

مجزکی وەھای نیشان ندا بۆ جۆرە پالماردانکی پویست 

وەی لریان دابدەن و  بسلدڕ و ئاگری ڕەشاش بی تڕ

رەکانی ئنگس ی لگوریش ڕر ھگت ئنانوان بگرن، ت

کن. فۆککانی عراقی گرتب ک بتوانن جموجۆب

ئنجامکش ئوە بوو، ک زستانک تادەھات برەو کۆتایی 

دەچوو، کچی کوردەکان شونی کمیان گرتبووەوە، ئیدی 

دەبووای شڕ لو شونان دەستپبکنوە، ک ل پایزی پشتر 

   ١٣٨ن لکردبوو.پاشکشیا

یی دەھات زیاتر ب ھزی سرباز ئم واتای ئوەی دەگیاند، ک کورد تا

ی لسر ھسنگاندنی شا یشئرانییکان پشتبستووبوون و کاریگری زۆر

  ١٣٩بۆ جنگک ھبوو.

 وە ١٨لری بڤدا کیسنجی جنوەکی کۆبوونمیان ی شوباتیشدا، شا ل

گوت خریک لبرانبر سروسودایک لگڵ ھدمگرتی کرد، ک پی

ەبدا دەست ل کورد بربدا. شا عیراقییکان، بۆ سازشکردن لسر شتولعر

ب کیسنجری گوت، کورد "ئازایتی تدا نماوە" و ئو نیگرانیش بوو لوەی 

کوردی ئۆتۆنۆمیدار ک دەکرێ  حوکمانییکیشکستی کورد سردەکش بۆ "

ھژموونی حکوومتکی ناوەندی کۆمۆنیستی عراقی." ھروەھا بکوت بن 

اق دەکرێ ھانی ڕووداوگلک لسر سنووری لوەش نیگران بوو، ک عر

عراق بدا، ک دەکرێ ببت مایی ب نودەوتیکردنی جنگی کورد و  -ئران 

ببرت بردەم ئنجوومنی ئاسایش، ک ئمیش ئمی ناوێ. ب گورەی 

اپۆرتی کیسنجر ک بۆ دانیشتن لگڵ شای نووسیبوو، پدەچوو شا " میلی ڕ

وو ھکورد  بۆ ئ بارەت براق سیشتنی عگکتیک لندھ یو ئاراستب

نیش گومان لوە بکرێ، ک [سروسودایک تچووب، بم مایی لتگیش

حوسن ل  ھی ئوەی بکرێ]." ھر بۆی، شا دیداری لگڵ سدام
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کۆبوونوەی ڕکخراوی ئۆپیک ل ئازاری داھاتوو ل جزائیر بھندھدەگرێ 

ب گورەی یاداشتی کیسنجر  ١٤٠بۆئوەی ھوستی عراقی بۆ دەربکوێ.

 وە، "ھۆشدارییی داوەتمی پیشنیازەکنی وەرن و بئ ،ب

شا ھناوەتوە،  دووبارەبووەکی ھر خۆی سبارەت ب ڕووخانی کورد وەبیر

  وتی:ک دەبت مایی ناسقامگیربوونی سرتاپای ناوچک." ھروەھا ئو گ

دنیاکردنوەیک ل الین سداموە سبارەت ب حکوومتک 

ک  یکات ل ناوچ کوردنشینکاندا... دەب بنرخ ب. لو

کان سبارەت ب پاشکشی ئرانییکان ییڕوانگی سۆڤیت

زتربوونی ڕۆژئاوا دەزانن، ئیدی پدەچ سرچییتی وەک الوا

.دا زیاتر ببرەکب وان لئ  

نجر ب ڕوونی ھستیکرد، ک ڕککوتنک لگڵ بغدا "بیرۆکیکی بد کیس

 وای وا -بو بئ ک کیتیش بیرۆکتایبمی  بوەی [ڕژنیاکردنبوو د

ی ناوچی یاو [برپرسیارعراق] بوەی ک ھیچ کۆمۆنیستک پی ناخات ن

مسۆگرییی  کوردی ئۆتۆنۆمیدار]". کاتکیش گفتوگۆک کۆتاییپھات، شا ئو

دای کیسنجر، ک ئو جارێ لسر پشتگیریی کوردان بردەوامدەب. یک 

 ر ھۆشداریدایشائیسرائیلدوو ڕۆژیش دواتر، کیسنج کان، کیی " دەترس

واو بووبڵ ". دەکرێ ئکاری کورد تگ دانووستان لو دەست ب

ن، ئمش ل برانبر عراقییکاندا بکا ئگر ھاتوو ل کۆنگرەی ئۆپیک بیانبی

مافی ڤیتۆ ک دایانناوە ئگر بارزانی ل بازنک بخاتدەرەوە." ئوەش ڕوون 

   ١٤١ل لدەستدانی "کارتی کورد"ی نیگران بوو.ب بوو ک کیسنجر 

واننیاکردنو دب ی مانگی کانوونی ٢٠ی شا، لکیاممی پی شوباتدا، وە

ییدا، نیگرانیی کیسنجر انائاس کیامیکی کسدووەمی بارزانی دایوە. ل ن

  بۆ کورد ب ڕوونی دیاربوو:
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من دەموێ تۆ ب سرسامی ئم ب خۆت و گلکت و ئو 

 ھوڵ و تیکۆشان بورانتان بزانن. ئو سختییانی ئوە

ڕووبڕووی بوونتوە سامناک. پزانینی زۆرم بۆ 

ودۆخی سربازی و خوندنوەی ھسنگاندنی تۆ بۆ بار

سیاسیی ھی. تۆ دەب خاترجمبی لوەی، ک پیامکانی تۆ 

لسر ئاستی بای حکوومتی وت یکگرتووەکانی ئمریکا 

 بایخی ڕاستقینی زۆریان پدەدرێ، چونک ئم گرنگی

  پدەدەین.

 ل کوەی کردبوو یشنیازی ئر پش، کیسنجشنیازکراوەکپ ردانبری سل

  نونرەکانی خۆی بدزییوە بنرت واشنتن:

من بوام وای ک نھنی الینی ھرە گرنگی مانوەی ئو 

 م ھۆیر ئبنیا لش تم؛ ئستا کردوومانتا ئ ک ،توانای - 

ک -   ل سالمتی کسکی خۆت سرباری نیگرانی ئم

بۆی من دوودم بوەی ب شوەیکی تایبتی لگتدا 

  کۆببموە.

می بارزانی دایوە بوەی اڕاستییکش ک کیسنجر ئریان وەمی داوان

نونرک بنرێ، نیشان بوو لسر بوای ئو، ک شا خریکی تاوتوکردنی 

شوباتدا گینرای  ٢٢م پیامش ل کورد بووە. ئل پرسی پشتکردن 

   ١٤٢بارزانی.

نی ئاگای ل نیازەکانی شا نبوو. ب ھروەھا ئوەش ڕوون بوو، ک بازرا

درەنگانکی مانگی شوبات، ئو پیامکی بۆ شا نارد، داوای چکوتفاقی 

پشکوتوو و زیاترکردنی پشتگیریی سربازی ئرانیی لکردبوو. ب گورەی 

ش ب، بارزانی ئاماژەی ئوەی بۆ شا کردبوو، ل کاتکدا »شا«قسی 

 یتوانایدا ھ ل رگشمپ مچی ئوە، کتی دوژمن وەربگرگندین پچ



440 
 

 وەشی دابوو، کو ھۆشداری ئروەھا ئوە. ھتودەکورەی لکی گقوربانیی

لدەکا  بۆ کورد ئستم دەست ب پگکانیانوە بگرن، چونک ئم کارە وایان

سکانی عراقی و پالماری فۆککانیان ببنوە، ڕڕووبڕووی ئاگری تۆپ قو

ھروەھا ئو سکای لوەش  ١٤٣بۆ دواوە بگڕنوە. شش ب ناچاریئم

 ،یھ ی کم بارودۆخر ئژل ...م دەبستتا دێ ئ کشت" بوو، کھ

وایی کردی، بم د» قوبرس«بجنگی" و داوای ئوەی کرد وەک چۆن 

سندنی نادنیای (گومانکان)ی شا، ەسربخۆیی خۆی ڕابگین. لبر پر

بارزانی نیویست سرچییک ب ھزی خۆی بکا و بیانخات نو ھرشکی 

سرەکی، ئمش لکاتکدا بوو، ک لگڵ داوای زیادکردنی یارمتییکان، 

بگین، ئمش وای ل کرد ڕگی پبدرێ سربخۆییش ڕا داوای ئوەشی

بۆ کورد  شا کرد بپرس ئاخۆ چۆن پابندبوونی پشتگیریی سربازیانی خۆی

ڵ عگل مییانرکی ھڕش تبب کشوەی کئ ب١٤٤.دااقرزیادبکا ب   

نا تا برەو خای لیکترازان بوا. وەدیاربوو داواکی بارزانی پای ب شا 

» 60ئشرەف مروان«دا دیدارکی شا ل گڵ ھرچۆنک ب، ل دووی ئازار

اوای جمال عبدولناسر و ز» ئنوەر سادات«ڕاوژکاری سرەکی سرۆک 

بوو ک مۆری ل بختی کورد دا. ب گورەی کاربدەستانی ئمریکا ل تاران، 

  لماوەی دیدارەکدا:

ئو پیامی بۆ دووبارەکردەوە، ک » ئشرەف مروان«

پگیشتبوو، وات سدام حوسن ئامادەی لوانی دیکشی 

ھاتوو ئران عراق ل توەرەی سۆڤیتی بکشتوە، ئگر 

فشارە سربازییکی خۆی لسر عراق البرد ک ناچاری 

                                                           
سرک جمال عبدولناسر بووە، دواتر بووەت ڕاوژکاری خودی  زاوای» ئشرەف مروان« 60

کردبوو، زۆر زانیاری گرنگی دەستی لگڵ مۆساددا تک ک ئنوەر سادات، ل ھمان کاتیشداسرۆ

ری  دابوونڕی ئۆکتۆبی ششوەختی پواھ وە.١٩٧٣بش  وکۆتایلی ھر دەزگایشدا ھ گریی

: میخائیل کتبی (کردە ھرە گرنگکانی مۆساد)، نووسینی بۆ زانیاری زیاتر بوان .میسری لناویانبرد

  .٢٠١٨بار زۆھار و نسیم میشال، وەرگرانی : شفیقی حاجی خدر، چاپخانی حمدی، سلمانی 
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ئو » مروان«کردوە بچت باوەشی سۆڤیتییکان. 

بۆچوونی دەربی، ک تاڕاددەیک دنیای بوەی سدام وەک 

  یکان ڕابپسکن.یخریک خۆی لدەست سۆڤیت بنیدابوو،

 نجامدانیشکستی کورد لکی ز ئرشک و دژەھداوای بارزانیش بۆ چ ،ستان

دنیاکردنوە ئارەزووی بۆ سربخۆیی، کاتک ئمان ھاوکات بوون لگڵ 

 مانموو ئران بکا، ھسازش بۆ ئ یزی لدام حوەی سب ر ئاستی باسل

 شا کرد بوەی بیاری ڕککوتن لگڵ عراق بدا و دەستبرداری وەھای ل

.١٤٥کوردیش بب   

یر کۆبوونوەی ئیر فی، ئاخر ل جزائڕۆژی پاشتر، شا برەو جزابۆ 

ڕکخراوی ئۆپیک ھبوو. ل ماوەی دوو ڕۆژی دانووستانی چوپ لگڵ 

ی ١٠بدا. شا ل سدام حوسندا، ئو دەبوو بیار لسر چارەنووسی کورد 

  ئازار و ل پیامکدا بۆ کیسنجر ئاوەھا ونای دانووستانکانی کرد:

ھرچی سبارەت ب کوردان، من دوو بنم ل سدام 

وەرگرتن: یکمیان، بارزانی و خککی یک ھفتیان 

 بوە یان بننراق دەمع یاڕبدەن ئاخۆ لتا ب ردەمدایبل

یان بۆ ئران دەگوازنوە، ک لوێ ب خونشتن بارگوبن

کۆتایی مانگ  ژیانکی ئارام و بڕوج دەبنسر. ئوان تا

ی ئازار کۆتایی ٢٠مۆتی [بگورەی ڕۆژژمری ئرانی 

مانگکی] کشانوەیان پدەدرێ... بنی دووەمیشیان ئوە 

بوو ، ک ھزەکانی ئاسایشی ھردوو دەوت دەب بیکوە 

بکن، ئاگاداری یکدی بکنوە بوەی کام کورد باش و کار

وور). بم جۆرە ھیوام وای ستی سیکامشیان بد بوو (کۆمۆن

ببت مایی ڕگرتن لوەی ل خاکی بارزانیدا کۆمگیکی 

.١٤٦کوردی کۆمۆنیست دروستبب   
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  کی نیازپاکییش ل٥وەک نمایش یوەندی بڕاڵ «ی ئازاردا، شا پژەن

کرد و فرمانیپکرد ب بارزانی ڕابگین، ک ئران دەستبج » سرینا

سردانی بارزانی کرد، » ناسری«ریان دەبێ. کاتکیش پشتگیریی خۆی لس

 واژە کڕووقایمترین دەست و "بتاران بوو، ئ ویش لو کاتدا ئل ک

  بمشکدا ب" گوتی:

  ا.(ئا) سنوورەک لسر ھموو...جموجۆک داخر

(ب) کورد ناب چاوەڕوانی ھیچ پشتگیرییکی دیک ل ئران 

  بکا.

بۆ دابنرێ لگڵ عراق  یر مرجک(پ) دەب بارزانی ھ

.کبپ  

 ر لنابدەدەرێ وەک پیان پگڕ رگشمکانی پک(ج) ی

بم تنیا ب گرووپی بچووک بچووک و  ،ئران وەربگیرن

انیان ڕادەستی سوپای ئرانی ک چکک ،تنیا لو حاتشدا

  بکنوە.

ی ژیانی خۆی بۆ ب، کات بارزانی خون» ناسری«ب گورەی قسی 

دابینکردنی ئۆتۆنۆمییکی کوردی ل عراق ب زەبر وردوخاش بوو 

بۆ ڕۆژی پاشتر، شا و سدام کۆنفرانسکی  ١٤٧"دانبخۆداگرتووان جوویوە".

دا خوست. لوانییان بز گرت و ڕۆژنامئام کدیان لک کرد و یندەیان بۆ ی

  گۆ: کوتنکیان ھنایکئینجا مرجکانی ڕ

١  -  ب وەی ڕووبارەکرەی پیششانی سنووری بکخشن

  یان ھی ناوەڕاست بthalweg«61 .تالوک «گورەی ھی 

                                                           
ـ، وات قووترین (نزمترین) ھ ک گلییک دەکات دوو لت، »تال وگ«خۆی ل بنڕەتدا  61

 ل مانییش ئکوشthal  لی وگ واتweg گڕ گ واتک- وژووی بنانی وە ھاتووە. مارھ
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سنوورەکانی وەت لسر  نخشی کشانوەیدووبارە  – ٢

ی کوستنتینپول و کۆنووسی ١٩١٣بنمای پرۆتۆکۆلی 

  بۆ سنوورکشان ب. ١٩١٤ۆنی یکۆمس

درژایی سنوورەکان و کۆتاییھنان  د بچاودرییکی تون -  ٣

  . وەبھر دزەکردنک ل ھردوو دیوی سنوورەکان

کارڕاییکانی ھر س خا ڕکخستنکانی سروو  -  ٤

  .توخمی لیکدانباوی پکھاتن سرتاسرییکن

سرباری ئمش، ھردوو الین ڕککوتن لسر ئوەی ل پیوەندی 

گردەوامدا بن لزائیری برکردەی جن«ڵ سواری بۆمدیی » ھو کاتل

ڕککوتنک جبجدەکرێ و وەزیرانی کاروباری دەرەوەشیان لگڵ یک 

.یوتننامککم ڕەوکردنی ئیک بۆ پوە بۆ دانانی کۆمسیۆن١٤٨کۆدەبن   

عیراقی ئوسا ل وەزارەتی  دۆسیی، برپرسی »داڤید کۆرن«ب گورەی 

ی ئازار ئو کاتی شا ل جزائیر گڕایوە ٧ل » ھلمز«رەوەدا، کاروباری دە

 کوتنککئاگاداری ڕ و یاریدەدەرەکانی شای وەھا بینی کتاران بوو. "ئ ل

ا شا ب ھلمزی ڕاگیاند، "ک بوو." ئینج نبوون و ئویش ھروەک متک وا

ری و کۆمکی بینی یارمتییکانی ئران لسر بارزانی ھموو پشتگی

» ژەنڕاڵ ناسری«بۆ دوای نیوەڕۆی پاشتر،  ١٤٩ئمریکییکانیش دەگرتوە."

 کی شای داییاملمز«پھ « بارەت بک پاشخانی زانیاریی سندھ ک

، ئمش بۆ خۆئامادەکردن بوو بۆ ڕککوتننامکی جزائیر تدابوو

شتکی شا بۆ دیدارەکی ل کۆشک. تبینییک گوتبووی ک بر ل گ

 ک لریھکجیای لیوەی لنیاکردنندین دزائیر، شا چواری «جھ

                                                                                                                                             
و زمانن ھاتووەت کوش م کاتوە. بتڕم دەگدەی نۆزدەھش بۆ ناوەڕاستی سککانی وش

عرەبی و فارسی ھر ب تالوک ناسراوە، لبر ئوەی ئو وشی ل حفتاکانی سدەی ڕابردووشدا 

کردن باوەک نووسیموە. ب گوی ئم ھر بو ناوە ئاشنا بووە، بۆی منیش ھر ب بتالوک، وات گۆ

وەرگ  
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بوەی عراق ھاتبوو  بۆ» ملیک حوسن«و » ئنوەر سادات«، »بۆمدین

ۆکییک لگڵ [ئران] ب مرجک "ئامادەی پکھاتن لسر ھموو... ناک

چاوی ب شا » لمزھ«کاتکیش  ١٥٠"یارمتییکانی خۆی لسر کورد ببێ

کوت، داوایلکرد، پیامک ب وردەکاری گفتوگۆکانی جزائیر و ھۆکارەکانی 

ھواری «دەستبردان ل کورد ب کیسنجر ڕابگین. شا گوتبووی 

ووە سر تا سدام حوسن ببین و زۆر فشاری توندی خستب» بۆمدین

رەبی ترۆی شتولعئویش بم جۆرە پیوە پابند بوو. وای ئوەی کۆن

کوت دەست، شا ھستیکردبوو، ک بارزانی ئیرادەی شڕکردنی لدەستدابوو 

و ھروەھا عراقییکانیش دەیانویست خۆیان ل سۆڤیتییکان بدووربگرن. 

کردووە، کشانوەی عراق ل توەری سۆڤیتییکان لبر ئم، ئو ھستی

ب واتایکی دیک، شا سروسوداکی  ١١٥زۆر گرنگتر بوو ل پشتگیریی کورد.

  ل ڕوانگی ستراتیژی جنگی سارددا بینی.

کاردانوەکان ل نو کاربدەستانی ئمریکا بۆ ڕککوتنک تک بوو. لنو 

ھبوون، ک ڕککوتنکیان ب » لۆوری«و » ھلمز«ئواندا کسانی وەک 

ھرچی  ١٥٢ دەبینی.ھنگاوکی سرەکی بۆ سقامگیربوونی ھرمک

 وەی ببوو. دوای ئوان نی ئو شادمانییشداری ئریش بوو بکیسنج

ک  ،سروسودای ڕککوتنکی زانی، کیسنجر بوە ل شا تووڕە بوو

ک  ،سر ئو باوەڕەی تلکردبوو ب وایڕاوژەکی ئوی پشتگوخستبوو و 

ئوەی ندەھات برچاو، ک  سروسودایک ھواسراوە. لوەش زیاتر، ئو

 باکانرێ بۆچی شا وەھا بئ باش .کی باش بودایروسس کوتنککڕ

جوویوە و سازشکی سادەییان لسر شتولعرەب، بش ئرانییکی 

ھیچ نبوو لچاو دەستکوتکی گرانبھای وەک کورد سر کنداو ک ھر 

امکی ساردوسی" بۆ شا نارد، تیدا کرد؟ ل وەمیشدا، کیسنجر "تلگر

گومانی لسر ھردوو الینی سوودوککی ڕککوتنک و ڕاستگۆیتی 

  عراق دەربیبوو. تلگرامک وەھا بوو:
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یم ھرەدا شتی کپرسی کورد، ل بارەت بر  سس مبیخ

ی ک پشتر ل دوادیدارمدا گوتبووم. دیارە ڕوون ک ەئو

وەنشکۆی تا بیار لسر باشترین برژەوەندی بابتک بۆ خا

 میشوەک ھ متی ئبدا. سیاس (یکتدەو) یوەکتن

دەمنتوە بوەی پشتگیریی ئران وەک دۆستکی 

من ب تبین. ھمریکا بکختی ئرسکی زۆرە سخوەبای 

ئران و  - ب دوای پرەسندنی پیوەندییکانی عراق 

ب گشتی ل ناوچکی ئوەوە و بگشتی و  سیاستی عراق

   ١٥٣بتایبتیش سبارەت ب ئاراستی یکتی سۆڤیتدا دەچم.

بھوابوونی کیسنجر شتکی ڕەوا بوو. ئاخر ئو ھم کاتکی زۆر، پارە و 

لماوەی ئو س سانی ڕابردوو بۆ یارمتیدانی کورد ھوڵ و کۆششی 

قبکن و لشنگڕن سۆڤیتییکان خرجکردبوو تا ڕژمی عراق شۆ

ھاوپیمانکی ھرمیی لودا دروستبکن. بۆ کیسنجر دەستبرداربوونی 

  کورد لالین شاوە ھیکی ڕوون و ئاشکرا بوو.

ە ب بیارەکی شا حپسان. ھروەک ییکانیش ب ھمان ئندازئیسرائیل

ییکانیش... ب تواوی رائیلئیسسرنجی داوە، "ڕککوتنک بۆ » تریتا پارسی«

 پرس و ن راق نڵ عگکان لدانووستان بارەت بناکاو بوو. شا سکی لشت

و ئمریکیی ھاوپیمانکانی، ھروەھا ن ئاماژەشی  ئیسرائیلزانیاریشی دابووە 

ب  ١٥٤دابوو ک ھاوکاریکردنی لگڵ کورددا ل حاتی مترسیدای. بوە

بوو بۆ  یش ب، ڕککوتنکی جزائیر، وەک ھدمیک واـ»ڕاندال«گورەی 

زوری «ل کوردستان جگیکرابوون ب انی ییئیسرائیلئفسرە ئو 

ـیشوە. "ئاخر دوو بتالیۆنی نوی تۆپخانی ئرانی و دۆشکی »ساگی

ل عراق جگیرکرابوون، ک ل پەوە  ، کژەفۆک و سربازەکانیاند

 سنوور بپڕنوە و بنوە ناو خاکی ئران،" لکاتکدا بۆ فرمانیان پکرا ل

کورد و ھاوپیمان ئرانیکان وەھایان ڕوونکردەوە، ک ئم جموجۆکی 
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بج لوە تاد دەسکتوپی "گۆڕینی ڕۆتینی ھزەکانیان". بم تیمکی مۆس

وی گیشتبوون، ک چی ڕویداوە و ئیدی ئوانیش بخرایی ھتن و ئاودی

دوای دەساڵ ل  ١٥٥سنووری ئران بوونوە نوەک عراقییکان بیانگرن.

پشتگیری بپچانی دۆزی کورددا، ئم ڕگیکی پ کورەورییان بوو بۆ 

  کۆتاییھنان ب پیوەندییکی برھمدار.

ی ئازار ٢٠ک بشک ل ڕککوتننامک، عراق بنی ب شا دابوو، تا وە

وەک پنابر ل ئران وەربگیرێ یان ڕووبڕووی  ،نی بدامۆت ب بارزا

کردەی سربازی ببتوە، بم ڕژم ل بنکی پاشگزبووەوە. ھر 

خۆی  یکسر ڕۆژی پاش ڕاگیاندنی ڕککوتنک، عراق قورسایی سوپای

دژی کورد بکارھنا، ئوانی ھشتا ب ناپاکییک سرگژببوون. ب گورەی 

ب، ھرشکی عراق سرتاپای ڕککوتنکی جزائیری ورانکرد » مزھل«

و شاشی تووشی ھدمگرتن کرد، ئاخر سدام "دەستبج ب فرمانی 

ڕککوتننامکی  ھرشکردن سر کورد ل سرتاپای برەکانوە دەق و گیانی

یکی ل حاتک ک ھی ئیرەییپبردن نبوو، بارزانی نام ١٥٦پشلکرد."

 ی لسوتاوانی ١٠دو تراژیدیاینای ئیدا ور نارد، تی ئازاردا بۆ کیسنج

  کردبوو ک بسر باکووری عراقدا ھات:

کات ک دەبینی دەستبج دوای ڕککوتنکی [ئران و 

گل بدیفاعکمان ب شوازکی بپشین عراق] چۆن 

ات ئران خونی لدەتک، ئمش کو تکوپکدەشکنرێ 

ی سنوورەکانی لسرمان داخستووە و ھموو یارمتییک

لسر ئم بیوە و ئمش لوکاتی ک عراق گورەترین 

ھرشی بۆ سر ئم دەستپکرد، ھرشک تا ھنووک ونی 

ا ئستاشی لگداب بردەوام. جوونوەک و نبووە و ت

تکدەشکنرن ک  گلکمان ب ڕگیکی باوەڕپنکراو

.دەنگئاستیدا ب کیش لموو الیھ  
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ی سیاسی، بارزانی ل کیسنجر یب دندانی الینی ڕەوشتی و برپرسیار

گیک بکاتوە پاڕایوە بکو بۆ ڕاگرتنی ھرشی عراقییکان "تکانک بدا"، ڕ

 بۆ ئوەی لپناو پاراستنی ئابوودا لگڵ ڕژم بکون گفتوگۆیک بۆ

دانووستاندن و بکو ھژموونی کسکی خۆی لگڵ شادا بکاربھن "تا لو 

کفرات مژوویی و ئو سات خمناکاندا یارمتی [کوردەکان] بدا." بارزانی 

رۆشوە چاوەڕی وەمکی خرا و گیشتبوە ئنجامک، ک ئو "ب پ

ی توەی [وەل نیاشە و د[رکیسنج] کیمریکا کردەوەیکگرتووەکانی ئ

» ھلمز«وەھا] بباکان لو دژواریی و سات سختاندا نامننوە." کاتکیش 

  نامکی بارزانی گیاندە کیسنجر، ئو ئوەشی لزیادکرد:

ن ب خون بووە و ئمش لو کاتی ئرانییکان دەستیا

ھندک ل ئوان کمتر، پشچاویش ک بارزانی ل ڕەوشکی 

وەھا بخوازێ، غ کتحا یوانئیدی ل ،ساس دایمناک و ک

ک ئوە پیامکی دنواییانی بۆ بنرن، دەنا لوانی ب ھر 

نامی ناخۆشمان بۆ ب ک ننداشوەیک ب ھندک ڕاگی

   پشوەخت خۆی ل البدەین. دەکرێ ئم

» لمزنھ«)، نامان (پوپاگنداننبۆ خۆ دوورگرتن لو جۆرە ڕاگیاند

بووی بو ڕژەی ئوکات لئارابوو وڕاسپاردەی وەھا بوو، ک لسر بار

بردەوام بن، ئمش لبرانبر ئوەی کوردەکان لسر پدانی زانیاری 

   ١٥٧ھم عراقییکان " بردەوامبن. ھواگریی "لسر ڕەوشی ھم کورد و

رددا ھات ببری کرد و کفڕاتی بسر کولھر زوو سی ئای ئی خۆی 

دەستی ب نامکی بارزانییوە گرت و کردیی بھانی » کۆلبی«بوەی 

 ینی پشتگیریی خۆیان بۆ کورد. لب تیدان بکۆلبی«ی ئازاردا، ١٣ڕەوای «

ی ڕەوشک بۆ کیسنجر نارد. پیامی یاریگردوو پیامی سبارەت ب ک

ڕ و، کوای ئب میان ئاماژە بوو بکی یگدامدا "پڵ سگوتنی شا لکک

ئمریکای ب پردەلسرھدراوی" ھشتۆتوە." ئیدی لژر تیشکی ئم 
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"بارودۆخ ئاۆزە" و "بردەوامی تاریکی"ی ئوەی بسر کوردستاندا ھات، 

نووسی، ئو دەبوای " ب توندی مشتوم لسر ئوە بکا، ک  »کۆلبی«وەک 

وەندی سی ئای ئی ب کوردەوە دیاریدەکن ئو بیارانی شوەی پی

بووی مانگانشوە تا ئوکاتی ...ل دەرھاوشتی و، ب بار62دوابخرن

 وە کشپتد تو دەرفوە و ئتڕوون دەب کنو ... [کوتنککڕ]

کۆمیشیان، لیامی دووھپ یاربدرێ." لل بکرێ و بسروتکی توەیین

کۆشکی سپی ل کورد دووربخاتوە.  ،یسنجر کردداوای ل ک» کۆلبی«

"گریمانی بنڕەتی پشووی پابندییکانمان لسر ئوە بوو ک ھموو 

بوو ناڕاستوخۆ ل ڕی ئرانییکانوە  پشتگیرییکانمان بۆ کورد پویست

بوای و لگڵ ڕەوشی نوشدا ئم بوامان وای کۆمکی ڕاستوخۆ... کمتر 

ریلکردن لوەی ڕابردوو." ھروەھا ئو گومانی لوەش ھبوو، ک مایی برگ

ییکان ئیسرائیلشا ڕگ بدا ئران وەک بنکیکی یارمتی ئمریکی و 

رکی زۆر جددی ھی، بکاربھنرێ، تنانت خۆئگر ڕگشی دا، "ئوا پرسیا

» کۆلبی«ەھا ئاخۆ ڕەوایتی بۆ ... بردەوامبوون لسر کارەکدا ھی." ھرو

ھۆشداری ئوەشی دا، ک "ھستوسۆزی ھنووکی" کورد دوای وازلھنیان 

ری ھگر ڕ"ئسوە لدانردەھخوازراوی" وەک پکی نیەش

بۆ خۆبدوورگرتن لم، ئۆپراسیۆنکی سی ئای ئی خوقاندووە. ئیدی 

ئوان  بووەک بۆوپشنیازی ئوەی کرد جارێ بالی کموە بار» کۆلبی«

.ردەوام بی خۆی بۆ  ١٥٨بشاراوەک ی خۆیدا ڕقکیاداشت ریش لکیسنج

سبارەت ب وازھنان ل کورد دەربیوە، ئاماژەی » کۆلبی«کاردانوەی 

تا کات بوو ڕەوشک بۆ ئوە  پشنیازەکی بۆ لکۆیینوە ل ،بوەدا

م دەبب ،ندەستبو زانرێ شب بکاتئوەکینکۆی لواودەبت ،  وائ"

  ١٥٩کات زۆر درەنگ دەب، کار لکار دەترازێ."

                                                           
عراق کاریپنکرێ و  -کی ئرانمبست لرەدا ئوەی، ئو بیاران ڕاستوخۆ لگڵ ڕککوتن 62

(وەرگ) ننروەستن 
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 ١٣ل نکانی بوەسترشوەی ھب نغدا بھب ت بناعی ئازار، شا توانی ق

ب، کاتک ئو دووان » ۆرنک«ھندێ کات ب بارزانی بدا. ب گورەی قسی 

بوەی تا دەھات  یکدییان بینی، شا نیگرانییکی خۆی ڕوونکردەوە سبارەت

شڕی لگڵ عراق قووتر دەبووەوە و ھیچ بژارەیکی لدەست نبوو تنیا 

 وتنککو ڕوتن، شا گوتی ئککنجامی ڕئ راق بگاتڵ عگل ک ،بوە نئ

بین و بواشی وەھا نیی، ک عراق ڕز ل وەک شتکی "کاتی"ی دە

رمتییکان کۆتاییان پدێ بم ڕککوتنک بگرێ. لو نوەشدا، ھموو یا

) ڕۆژی دیک کراوە دەب، ئیدی لو ماوەیدا ھر کوردک ٣٠سنوورەک بۆ (

دکتۆر محموود «کاتکیش بیوێ بت ئودیوی سنوور بخرھاتنی لدەکرێ. 

: ییستی مشتوم ل دژی بیارەک بکا، شا یکسر قسکی پبو» عوسمان

ادەگمت پیارەکوە." کار "من بماوەتکردن نک بۆ تاوتونم. ھیچ شتی

   ١٦٠لکار ترازاوە.

یک شتی دژبر سبارەت ب کۆتاییھاتنی شڕی کورد ئوە بوو ئاخۆ 

ی بۆ پشتیوانیی کیسنجر ھرگیز وەمی پاڕانوە سۆزدارییکی بارزان

وە داوەتوە. کیسنجر ل یادەوەرییکانی خۆیدا دە، ئو "وەمی پاڕان

بچارەییکی [بارزانی] بۆ کۆمک نداوەتوە، چونک ھیچ شتک بۆ گوتن 

بگی برووسکی سی  ڕاپۆرتکی پایکب ھمان شوەش،  ١٦١نمابووەوە."

وەمکی ل وەزیری کاروباری ئای ئی دەھنتوە، تیدا ھاتبوو؛ "ھیچ 

بوو." ڕاپۆرتک دەرەوە، ھینری کیسنجر بۆ پیامکی بارزانی پنگیشت

ئاماژە بوە دەدا، ک بارزانی دوو پیامی دووپاتکردنوەی دیکی لسر 

"دژواریی ڕەوشی کورد، نیگرانی دەستوبردی ل سرکردەکانی و پاڕانوەی 

وەی حکوومیان بژموونی سۆزداریانمریکا ھکگرتووەەکانی ئی تتی وە

. ١٦٢بەک بکاربھن، ناردبوورئاگخۆی لگڵ ئران بۆ درژکردنوەی ماوەی 

 ر لمی کیسنجرخمتک وە دیاربوو، کو ئربکی بوەیشوە برئبل

   ١٦٣بوو، ھم بباک و ھم دەقانش بوو.ھ وەمدانوەدا ھردووالی
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ب ئاشکراکردنی بگنامکان ئوە نیشان دەدەن ک لڕاستیدا  ھرچۆنک

ی ئازاردا پیامکی بۆ ١٥ی دابووەوە، ئوە بوو ل کیسنجر وەمی بارزان

  ناردبوو ک بم شوەیی خوارەوە دەخونرتوە:» ھلمز«

ئم پزانینمان بۆ ئو نیگرانیی قوو ھی، ک بووەت مایی 

ی بۆ کیسنجری وەزیری کاروباری دەرەوە. ئم پیامی بارزان

ووی گلی کورد لو بیارە قورسان تدەگین ک ڕووبڕ

 ب مکی زۆری کردوون. ئتووشی ترسوبیم وە، کبووەت

 لو گندی ئتی و شکۆمئازای ورەوە لکی گرسامییس

دەڕوانین ک بۆ چندین سا ڕووبڕووی بووەتوە، 

ن لگڵ ئواندای. ئم قس لگڵ دۆست نوژەکانیشما

نڕادا ل ئرانییکانمان دەکین و دواتریش لگڵ ژە

  ١٦٤پیوەندیدا دەبین.

 ل یامم پ١٧ئرپرسو بدەستی ئ نرایییی ئازاردا گ  ی، کسی ئای ئ

بوو ل بنی یارمتی  ھڕچندە نامک دوور ١٦٥لگڵ بارزانی لختدا بوو.

ڕەنگدانوەی نیگرانییکی » ھلمز«یاتر، کچی ڕنمایی کیسنجر بۆ ز

ت ب سوداکردن لگڵ ھرەسک، بتایبتیش گر گورەی بوو سبارە

:دە کنماییکی گشتیی. ڕناپاکیی بارزانی بیکردبای  

ی ئوەی ک یلسرکوە... دیارە ھندک ل برپرسیار

کجاری نبدرێ. تۆ دەب ڕگیکی یارمتییکان ل پ و ب ی

شبۆ ک ت یشایستردوو حکووممریک یھرانی و ئی ئ

 کی دیکنر شوھمریکا یان لئ چ ل وە، کبدۆزیت

ڕووبڕوی ببتوە بوەی ئگر قتوعامک و ختابارییک 

لالین بارزانیوە ھب بوەی لیگڕاون بووخ. ئو 

ەکرێ ببت مایی وروژاندنی کورەوەییی کورد د

نیگرانییکی مرۆیی قووڵ. لسرکی دیکشوە، حاتکی 
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نکردە دەخوقن ئگر ھاتوو ئم ب ئامانجکی دژبری 

  ١٦٦ئران کاربکین.

 رمانی بر فروەھا کیسنجلمز«ھوە ئاخۆ » ھکالییبکاتوە یکرد تا ئ

دا چۆن دەب. ل کۆتاییشدا، ئو ڕەفتاری ئران ل پیوەندی لگڵ کورد

"ئمش یارمتییکی  بردەوامبوونی باربووی مانگانی بارزانی پسندکرد؛

   ١٦٧فریاگوزارییانی ب بزەیی بۆ ئو تراژیدیایی بسر کورددا ھاتووە."

 ناتوان وەدا، کمریکاش ئاماژەی برداری کورد بوو، ئدەستب وەی کب

راسیۆنر ئۆپسل وە بوو لئ ،ردەوامبب وە ١٨کڕایی ئازاردا بارزانی گ

رماندە باکوردستان و ف چیدیک وە ئاگادارکردەوە کی لزەککانی ھ

  ناتوانن بجنگن:

ڕەوشک ڕەوشکی بئومدان بوو، بم ئگر ھر یکک 

بیوێ لجگی ئو بجنگ، بارزانی ئوھای پگوتن، ئوا 

پشتگیریی مۆڕالکی دەدات. ھرچندە  ئو تواوی

یانزیاتر شک ڕووەکوەی ڕاستیی خستنبۆ  بوو ل .ب

ئوانش گویان ل قسکانی بوو، ئوە ڕوون بوو، ک بارزانی 

گوتبووی "ئم کۆتاییکی، ئم دەب ھر ئستا بوەستین." 

 بم جۆرە کاتک چاوکی ب ژوورەکدا گا، فرماندەکانیش

ی ھاوڕابوون ، ئاخر بب سنوورکی کراوە ک چک و ئازوق

   ١٦٨.دەی لسر شڕەک بردەوامبلوە ب، ئوا کارکی نکر

چاوی ب شا کوت تا ئایندەی » کاالھان«لو نوەدا و لھمان ئنگۆرەدا، 

پرسی دەستتککردن لگڵ کورد تاوتوبکن. شاش گوتی، ک ئو " ھیچ 

کی دیک نابین... یان دەب لبگڕی کوردەکان ل ڕی ھرشی جگرەوەی

نبشکن، یاخود بکراوەیی بۆ پارزگاریکردن لگیان عراق لبھاردا تکیا

یش پرسی ئوەی وروژاند ئاخۆ »کاالھان«بکوی جنگ [لگڵ عراق]." 
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بوەدا ک  ئمریکا لسر باربووی مانگان بۆ بارزانی بردەوامب، ئاماژەشی

 کشاش ھیچ دژی پرس .ب کی پارەدانی مانگی ئازار دەکرێ دوا بب

یاداشتکی بۆ کیسنجر نارد تیدا » کۆلبی«ی حوزەیراندایشدا، ٤ل  ١٦٩.نبوو

   ١٧٠سلماندبووی ک ئاژانسک کۆتایی بدەستوەردان لگڵ کورد ھناوە.

کورد، بارزانی و ماباتکی بۆ دوابدوای ھرەسھنانی کتوپی دەستوەردانی 

ەیکی بخرنھنراو ئران ھتن، لوێ بۆ ماوەی چوار سای دواتر ب شو

دا، بارزانی داوای ١٩٧٥ڕەفتاریان لگدا کرا. تراژیدائاسا، ل تمموزی 

 مریکا کرد. لئ ری پزیشکی لمموزی ٢٥چارەسڕاتلیف«یشدا، ت «

تیدا سرەداوەکانی سی ئای ئی بیانکردبوو، یاداشتکی بۆ کیسنجر نارد، 

ێ بت ئمریکا و نشترگری لیمفی ک ئاخۆ بۆچی دەب ڕگ ب بارزانی بدر

ئاماژەی بوە دابوو، ک سی ئای ئی ھستی » ڕاتلیف«خونی بۆ بکرێ. 

 مراد بکرێ،" کب کردانسوەی لب یورە ھکی گترسییدا "موکردووە ل

بتنیا دەبت مایی "تاونۆشینی بارزانی و ئگری ئوەی ئمش 

ئاشکرابکرن. ھرچۆنک ب سی ئای ئی دانی  یارمتییکانمان بۆ کورد

 توە تبارزانی بدرێ ب ب گری پزیشکی ڕر بۆ چارەسگوەدا نا، ئب

 یکگرتووەکانی ئمریکا، "ئوا ھندک چاکی دەرھق دەکرێ و دەتوانین

جخت لوە بکینوە ک یارمتییکمان ب نھنی بمنتوە، ھروەھا حاشاش 

وە بکل بارەت بس بووبی شا ھیاڕەکزانیاریمان دەربارەی ب ین ک

١٧١پکھاتن لگڵ عراق." کیسنجریش داواکی پسندکرد.
ل  شدوای ئوە 

ی ب شرپنج دا گیشت ئمریکا، نخۆشییکی بارزان١٩٧٥ئیلوولی 

چی ش ل وەت یکگرتووەکانی ئمریکا کۆ١٩٧٩ل یکی ئازاری  ١٧٢دەرچوو.

   ١٧٣دوایی کرد.

 ی لمرد. ب ژیا و ن ک نڵ پیاوگلۆ، چیرۆکی تراژیدیای کوردان لگ ل

جنگاوەری کورد و و خاوخزانیان  ١٠٠,٠٠٠دا زیاتر ل ١٩٧٥ی ئازاری ٢٣

بوون، گیشتن ئو ھزاران ئاوارەی پشتر ل ئاودیوی سنووری ئران 
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کدا ئکاتئۆردوگای ئاوارەکان بوون، ل "دەستکراوەیی و "پارەدانب وانی دیک

بۆ تسلیمکردنوەی چککانیان قایلبوون و مانوە. دوای شڕەک تاترین 

راق بمی عڕژ وە، ککانی خۆیان ماننشو ی لوانماوەی ژیان بوو بۆ ئ 

 رسنووری بکی سیکی ئاسنین حوکمی کوردستانی کرد، ناوچدەست

ماک «کردە ناوچیکی ئاسایشپارزراو. ب گورەی کیلۆمتر  ٣٠درژایی 

گوند  ١٤٠٠زیاتر ل  ١٩٧٨کرد تا سای  ب، ئم سیاست وای»دۆول

بم  ١٧٤کورد خرای نو ئۆردوگاکان. ٦٠٠,٠٠٠، ک نزیکی 63ڕابگوازرێ

ەنووس ھرە بدەک بر گوندەکانی دەڤری بارزان کوت. دوای چار

ینیان ڕاگوزرانوە ئۆردوگا زۆرەملکان. ل ، گوندنش١٩٧٥ھرەسکی 

شدا، کاتک یاخیبووە کوردەکان ل گرتنوەی حاجی ئۆمراندا ١٩٨٣تمموزی 

عراقدا گرت، ئوە بوو ھزە  -ن ل جنگی ئران اپشتی ئرانییکانی

ی چرەو  ٨٠٠٠کدارەکانی عیراقی نزیکنج و پیرەوە گرت و بگ ب یانرینن

نن. ھرچۆنک ب ئم دوا کات بوو ک بینرابن. سدامیش ب بغدا بردیا

نۆرەی خۆی بڕاشکاوی دانی ب کوشتارگک دانا: "ئوان ناپاکییان ل وەت 

   ١٧٥ڕەوانکردن." کرد... ئمش ب توندی سزامان دان و برەو دۆزەخمان

  

  ئنجام
  

و کۆتایی  ١٩٧٣ل ئۆکتۆبری  ئیسرائیل -ل ماوەی نوان شڕی عرەب 

دا، ئوە ڕوون بوو، ک ھینری کیسنجر ھزی ١٩٧٥شڕی کورد ل ئازاری 

جوبدەستبوونی ئو  ١٧٦بزونری پشت دەستوەردانی ئمریکا بوو ل عراق.

ی گیاند، ک زۆر جار ڕوانینی کسکی خۆی بسر بیارداڕشتندا واتای ئوە

                                                           
63  می ئگوندەک بیرە ک ردمنداڵ بووم، باشم لوکات مدا، ئو ڕاگواستنانی ئمیانگرتک«ل «

گواستوە و  ١٩٧٨ی تمموزی ٢٢ل  ی باکایتی»دۆی ڕوست«ل  گوندی دیکیان ٢٦لگڵ 

 کی زۆرەملند ئۆردوگایر چسشبب مشیانکردین، ئداب ر ئۆردوگایب (می ئکباتما) ،کمان

 دابشکران.ئۆردوگاکانی ھریر، مالئۆمر و قوشتپ  سردیانا کوت، ئوانی دیکش ب
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ر بنمای فرەبۆچوونی ڕۆنرابوو، بای بسر لکدانوەی زانراو ئوانی لس

کشابوو. ئیدی لو ھلومرجاندا، زۆر جاران سیاستی کسکی کیسنجر 

لگڵ ھی وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا تکگیر دەبوو، دەبووە مایی 

 دەرفت. ھر بۆ نموون، دوابدوای جنگی ئۆکتۆبر، ئو لدەستدانی ھندێ

دنوەی پیوەندی دیپلۆماسییان لگڵ بریتانیا، کاتی عراق ل ڕی دروستکر

فرانس، ئران و ئامانی ڕۆژئاوا دیاربوو لگڵ ڕۆژئاوا بایدایوە و نیشانی 

کچی  کراوەشی بۆ چاکبوونوەی پیوەندی لگڵ ئمریکا خستڕوو،

کیسنجر ھموو ئو ھمایانی پشتگوخست و ب پداگیرییوە داوای ل شا 

وەی کرد پوەی کشانراق بدا بۆ ئئیسرائیلالماری ع  سووریا ب ل

سالمتی میسربکا. ب دنیاییوە ئم حات لبن ھلومرجی کشی 

و دەرفتی ئیسرائیلدا تاکتیکی بج بوو، بم ب ڕوونی ئ -عرەب 

لدەستدا ک پیوەندی لگڵ عراق چاکبکاتوە و ل سۆڤیتیش ب دووری 

خاتوە. کردەکانی کیسنجر بشداربوو ل نۆژەنبوونوەی شڕی کورد ل ب

دا، ئمش ڕژمی عراقی ناچارکرد بۆ کینی چکوتفاق برەو ١٩٧٤ئازاری 

جر ل سرەتای سای سۆڤیت بابداتوە. ھرچۆنک ب، ڕیالیزمی کیسن

ی لگڵ ەوە ھات، ئو کاتی توانستی دامزراندنی کناکی پشتپردە١٩٧٤

 و بکانی ئندییک پابکاتی نیشاندا، لموە ئموو ئنرا. ھراق وروژع

وە تا لکورد ستبقۆز تانو دەرفبوو ئزیشی لو حچی ئنراو بوو، کم

  وە.پیوەندی لگڵ عراق باشبکات

دا ١٩٧٤شتکی سرسام و کتوپ نبوو، ئو کاتی شڕی کورد ل ئازاری 

گیرسایمریکای بۆ کورد ھر ئاستی پشتگیریی ئکرد، زیاتروە، کیسنج

ییکان ئیسرائیلیارمتی مرۆیی بۆ پرسی ئاوارەکانی کورد پسندکرد و لگڵ 

توان برگری پ ب ،ورد بگوازنوەکبوو تا بایی ئوەندە چک بۆ  ھاوکار

ەوی بککانی خۆیان پیشربازگس راق لسوپای ع ھخۆی بکا و نن. ل

ھروەھا ھر خۆشی ھۆشداری دای بارزانی تا یکالین ئۆتۆنۆمی 
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ڕانگین، چونک بوای وەھا بوو ئم کارە کش لگڵ ھاوپیمانکانی 

کی سرتاسری دەدا. ل ئمریکا دروست دەکا و تیختیخی عراقیش بۆ ھرش

کردنی داوا ھمان کاتیشدا، لبرئوەی قانوونی عراقی لبارەی دەستبر

ستاندەردەکانی کورد زۆر کورتھن بوو، ئیدی دەرفتکی کم ھبوو تا 

بارزانی بچت ژرباری داواکانی عراق. ھموو ئمان بسریکوە، ب توندی 

ەوەستنوە بوەی، ک ئمریکا ھانی بارزانیدا د ڕاپۆرتی پایکدژی شیمانکی 

  ١٧٧ەتبکاتوە.ب تا خستنڕووەکی ڕژم بۆ ئۆتۆنۆمی ڕ

ک کۆتایی ب شڕی  ،و ڕگ تراژیدیاییبکاردانوەی کیسنجر دەرھق 

پھات، ھ بژر ئوەدا دەکش، ک چۆن دەستی ئو لگڵ  کورد

ن، ک دەستتککردن لگڵ کورد وا ئۆپراسیۆنکدا تکبووە. ئوەش ڕوو

پشوەبردنی ستراتیژی دەبین وەک ئوەی ئامرازکی بھادارب بۆ برەو

 کیش، کوردەکان توانیان بموو شتتی ناوەڕاستدا. دوای ھڕۆژھ مریکا لئ

٪ ل ماوەی شڕی ئۆکتۆبردا سوپای عراق لپلوپۆ بخن، ئمش ٨٠ڕژەی 

توان حکوومتکی بھز پکبھن و سلمنری بنرخیش وای کرد عراق ن

سووریا دووربخاتوە، ک بووە  -ئیسرائیل بوو بۆ ئوەی عراق لبرەی 

نوان ھردووالی  ١٩٧٤ھۆی ئوەی ڕکوتنی لیککردنوەی ئایاری 

شڕکر. ھرچۆنک ب، کردەکانی کیسنجر ئاماژەیان بوەش دا، ک ئو 

بندبوونکی ڕاستقین کردبوو تا یارمتی کورد بدا بکو برگری ھستی ب پا

بردەوام ھۆشدارییکانی سی ئای ئی سبارەت ب لخۆیان بکن. ئو 

تاوسندنی دەستوەردانک پشتگودەخست، بکی زۆری ل یارمتی مرۆیی 

پسند کرد و بو ڕگیشدا ڕۆیشت، ک کورد دەستی ب چکی پشکوتوو 

ڕابگا. ھمووی بسریکوە، کوردەکانیش سلماندیان ک ھاوپیمانکی 

پشوەبردنی برژەوەندییکانی ئمریکا ل ناوچکدا. لبر بنرخن بۆ برەو

 وەی زانی، کشی دوای ئکر و تووڕەبوونمرادبوونی کیسنجک ھۆ، بندھ

ت ڕککوتنک، شا ڕاوژەکی پشتگوخستووە و لگڵ سدامیشدا گیشتووە
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ئو مایی لتگیشتن بوو. کاتکیش شا بیاڕی بنی پشتگیریی کوردی دا، 

 وا نوەی ککار ترازاوە. بکار ل مریکا کردەم ئب ی وەھا خستکشت

ئران و ن تورکیاش ل ڕگی خاکی خۆیانوە نیاندەویست ڕگ ب ئمریکا 

ییکان ھیچ بژاردەیان ئیسرائیلیی و کبدەن پشتگیریی کورد بکا، ئیدی ئمری

  سیۆنکانیان بھنن.لبردەستدا نما بدەر لوەی کۆتایی ب ئۆپرا

ل کۆتاییشدا، سیاستی ئمریکا ل ماوەی شڕی کورد ل برانبر عراقدا 

جنگی سارد ڕوونبکرتوە.  یدەکرێ ب باشترین شوە ل ڕی بھندھگرتن

ن و فۆرد دەستتوەردانکیان وەک ئامرازکی شایست نیکس یھردوو ئیدارە

بوو ھاوپیمانی سۆڤیت بوو. ل  ، ک دیاربۆ ناسقامگیرکردنی عراق دەبینی

ـیشدا، کیسنجر لسر ھوکانی پشتری ڕۆیشت، ١٩٧٥کانوونی یکمی 

بوەی کناکی پیوەندی پشتپردە پیدابکا، ئمش ل ڕی سردانکی بۆ 

سعدون «دا، ک لودا لگڵ وەزیری کاروباری دەرەوەی عراق بغ

ئوەی دەرخست ک ڕاپۆرتی » حمادی«کیش کۆبووەوە. کات» حمادی

پیامنرانی ئمریکی ئاماژەیان بوە دابوو، ک ئمریکا ژربژر ل ماوەی 

، کیسنجر ڕوونیکردەوە ١٧٨شڕەکی لگڵ عراقدا یارمتی کوردەکانی داوە،

ک ئو دەستوەردانی لگڵ کورد پسند کردبوو، چونک ئو "بوای وەھا 

] دەوت پاشکۆیکی سۆڤیت." ئو لسر قسکردن بردەوامبوو بوو، [عیراق

ککوتنکی جزائیر ھموو نیگرانییکی سبارەت ب پیوەندی بوەی، ڕ

توە، چیدیک ەوودیاکرعراق ب سۆڤیتوە ڕەواندۆتوە و ئویش عراقی دن

جۆن «پشتگیریی کورد ناکا. ب دووبارەکردنوەی سدای تبینینامکی 

گوت؛ "ئم » حمادی«ساڵ پشتر، کیسنجر ب  ١٥ی بر ل »فۆستر دەلس

."یھ [راقع] ترمان بۆوتووانشککی پیشتنگستا تم  ١٧٩ئئیدی ئ

 ١٩٧٤ھشتوە، ک شڕی کورد ل بۆ ئوە ن یدەمتقی ھیچ جگی گومان

انی ئمریکا چک و دا کشیکی جنگی سارد بووە؛ وەت یکگرتووەک٧٥ -

یارمتی داوەت کورد، ل کاتکدا یکتیی سۆڤیتیش ھمان شتی بۆ 
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ل » برنت سکۆرکۆفت«عراقییکان کردووە. بۆ بدبختیش وەک 

ە، "ھروەک ئوەی ماوەیکی دا ی ببیریھاتو٢٠١١چاوپکوتنکی سای 

" وەک ھر داشی درژە ھر وەھان... کورد داشی دامی سیاستکانی زلھزن،

   ١٨٠بوون. دامیکیش ئوان سوا

  

  ئنجام
  

 راق لوان شۆڕشی عماوەی ن ١٩٥٨ل  نگی کورد لدا، ١٩٧٥و کۆتایی ج

ژیی جنگی ھزی پانری پشت سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق، ستراتی

ساردی ئمریکا بوو. شۆڕشی عراق ب یکجار ستراتیژیی لخۆگرتنی 

و دەستوەردانی  وەرچرخاند و دەرگی وەتکی بۆ کبکئمریکای 

دا ١٩٧٥ - ١٩٥٨زلھزەکان خست سر گازەرای پشت. ل ماوەی نوان 

ریگریی ھردوو زلھز بۆی دەستیان خست نوکاروباری ناوخۆی عراق تا کا

بغدا بسپنن. بردەوامیش کردەوە و  ڕژمکیخۆیان بسر ئاراستی 

انی ئمریکا لسر ڕەتکردنوەی ھژموونی سۆڤیتی بسر عراق و بیارەک

ناوچکدا ڕۆنرابوو. نموونش ب ھاوکاریی وریایانکی ئیدارەی ئایزنھاوەر 

دا ڕبگرێ ١٩٥٩ - ١٩٥٨لگڵ ناسر دەستی پکرد، بۆ ئوەی ل ماوەی 

رەی لوەی کۆمۆنیستکان ل عراق دەست بگرندەست؛ پشتگیریی ئیدا

دا ١٩٦٣ی دژ ب کورد لکندەیش بۆ ڕژمی بعس ل ماوەی شڕە دڕندانک

ک ب پشتگیری سۆڤیتوە بوو؛ پیوەندیی دۆستایتییکی ئیدارەی 

ت دژە کۆمۆنیستکان بوو؛ ئینجا جۆنسۆنیش ل برانبر برا عارف ناسیونالیس

ڕژمی بعس، ئمش  فۆرد ل پناو الوازکردنی -پشتگرتنی ئیدارەی نیکسن 

دیاربوو دوای ئوە بوو ک ڕژم ل بغدا برەو کمرەی سۆڤیت کشابوو. 

بابتکش ھر لبر ئوە ھاتکای، ھر کاتک ڕژم ل بغدا ڕەفتاری 

نیستکان نمایشکردب، ئوا ئمریکا دەستی ل الینگرانی لگڵ کۆمۆ



458 
 

رسییک ببتوە، زۆر جارانیش ل کاروبارەکانی ناوخۆ وەرداوە تا دژی مت

ڕی کردەی ژربژرەوە بووە. ب ھمان شوەش، ئگر ھاتب ڕژمی عراق 

خۆی ب دژەکۆمۆنیست نیشانداب، ئوا ئمریکا سیاستی خۆ لگڵ 

کردنی پیوەندی دۆستان بووە و ب دوای ئوەدا گڕاوە، ڕکخستن، برجست

زە الیکان یان ھک کۆمۆنیستر یھ ڕوا. لت دەستیان ننگرەکانی سۆڤی

لم حاتانش، مبستی دندانی سرەکی دەستوەردانی ئمریکا ل عراق 

لبرچاوگرتنی پگکی بووە ل جیۆپۆلیتیکی جنگی ساردا. بداخوەش، 

بکی ئمریکا لگڵ یکتیی سۆڤیت لسر عراق و برفرەوانتریش لوە ک

ر ڕۆژھست لر دەسسدام بگاتوەی سی ئمای تی ناوەڕاست، بووەت

  و ل دواییشدا ببت مایی ناسقامگیرکردنی سیاستکانی ئمۆی عراق.

ی کاردانراق دنبوو، شۆڕشی عرسامی نی سوەی مایوەی ئیدارەی ئ

راقی جبادا حیزبی شیوعی عوەیان بوو، نمی ئوی ئایزنھاوەری دا، ئاخر خ

وەتک بگرتدەست. ئم کتب ئوەی نیشاندا، ک ئیدارەی ئایزنھاوەر 

دا وەھای دەبینی، ک پیشکی ٥٩ - ١٩٥٨ڕووداوەکانی عراق ل ماوەی 

ریمانیکی بیارەکانی بوو كبکی جنگی ساردە لگڵ مۆسکۆ، پشنگی گ

زنھاوەر لگڵ بوەی پویست بر ب پشەوی سۆڤیت بگیرێ. ئیدارەی ئای

ناسر ھاوکارییکی وەھای کرد بکو سنوورک بۆ ھر کشانکی 

کۆمۆنیستکان دابن، بم کردەوەکانی ئمریکا ھۆکاری بیاردەر نبوون بۆ 

دەست بگرندەست و لڕاستیدا ڕگرتن لوەی کۆمۆنیستکان ل عراق 

نی پیوەندییکی لبن لوانش زیانیشی ل ئامانجکانی داب. ب دامزراند

لگڵ ناسر و کارکردن لگیدا، ئمریکا ب شوەیکی نخوازراو قاسمی 

 .ستکان ببکۆمۆنیست زیاتر پشت ب بۆ پشتگیریی سیاسییان ناچارکرد، ک

ی کرکووکدا ١٩٥٩ش کۆمۆنیستکان ل ڕاپڕینکی ھرچۆنک ب، کاتکی

بابداتوە سر ھزی سوپا، بوەی وەک شوویان لھکشا، قاسم ناچار بوو 

بنمایکی پاپشتی پایلبداتوە. ئیدی لم پنتدا، ئوە ڕوون بوو، ک ئمریکا و 
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ب گوتی ھمان "ڕوانینی ھاوبشیان" سبارەت » بالکول«بریتانیا وەک 

ھڕەشی کۆمۆنیست نبوو. ئمریکا وەھای دەبینی، ک ھڕەشک ڕوون و 

ل ترسیشکدا مکات دا، لکناوچ کان لستتراتیژیی رژەوەندییر بس

بریتانیا دەیبینی، ک قاسم ئگری بیچمکی جگرەوەی ناسرە ل ناوچکدا و 

و ڕسای ستراتیژی بوو،  ھویشیدا یارمتی بدا. ئمش دابشبوون کالسیکی

ک  ،قاسمدای  یانھۆشداری یکاندواتریش بووە بگ، ئوکات بریتانی

دا ب تمای پالنی کودەتای. لکاتی خۆیدا، ئو ١٩٥٨ل » ڕەشید عالی گیالنی«

ددارییی بریتانییکان لگڵ قاسمدا تھدرا، ئاخر شتکی حاشاھنگر بوو، 

 ل م ١٩٦١کژوو دا ڕژکۆتاییشدا، م ت بکا. لی داگیرکردنی کوڕەشھ

بردەستی ئمۆ ناتوان ئو خۆنمایشی  ئوەی نیشاندا، ک بگی سرەکی

ل  ئمریکا بسلمن بوەی دەستی لگڵ حیزبی بعسدا ھبووب کات

  دا ھویاندا قاسم لناوبرن.١٩٥٩

ھستینکرد، ک عراق کاتکیش کندی ھاتسر کورسی سرۆکایتی، 

چووبوو،  زنھاوەر بۆییشایستی ئو ئاست بایخپدانی وەک ئیدارەی ئا

ئیدی ئوە بوو کۆمیتی تایبتی ب عیراق ھوەشاندەوە. ئمش ھیک بوو 

کردی، چونک وای ل کۆشکی سپی کرد ل برانبر زنجیرەیک تنگژە، وەک 

ڕی کورد و خۆمایکردنی زدەمافکانی سختانگی کوت، ھگیرسانوەی ش

پیوەندیی دیپلۆماتییکان  کۆمپانیای نوتی عراق و ئینجا دابزینی ئاستی

  بۆ ڕووبڕووبونوەیان ئامادە نب.  ٦٢ - ١٩٦١لگڵ ئمریکا ل میانی 

 نمایشان و فرەگوتنتی ئڕوونی یارمی نوێ بنامگئاشکرابوونی ب

ئۆپ بارەت بوان سماوەی ن راق لو عن ی لکانی سی ئای ئراسیۆن

 ئاماژە بۆ ئوە دەکرێ، ک سی ئای ئی ب نودا دەدا. ھر بۆنمو٦٢ - ١٩٦١

گە کوردەکان کردب لو ماوەیدا دژی بغدا شپداگرییوە داوای ل شۆڕ

 دیپلۆمات ن، کوە دەردەخکان ئنامگندە برچوە؛ ھبوەستن

ییکان و ئفسرانی ھواگریی سر میدان ھۆشدارییان دابووە واشنتن ئمریک
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ک لنگوەی جوەش زیاتر، بخست. لیان پشتگوم شتانچی ئک ،گوین

بگی وەھا ل ئرشیفی سۆڤیت ھن، ئاماژە بوە دەدەن، ک ئفسرە 

 بارزانی کردووە تا ل ت داوایان لکانی سۆڤیگرییواڕ بکا. دا ش١٩٦١ھ

 یداوە لوی ھسی ئای ئ وەش گوتراوە، کروەھا ئ٦٢ - ١٩٦١ھ دا قاسم ل

م دیسان ڕلوپۆ بخا"، بپ ی ژەھراویکراوەوە "لسی ناردنی دەست

 ن، کوە دەکئاماژە ب نامگھداوی«بی » منگرە کۆمۆنیستو الیئ

تکردنک بوو نوەک سرۆکی دادگای گل، دیاربوو زیاتر ئامانجی ھوی ف

ئی ل قاسم. ل کۆتاییشدا، ب شوەکی برفرەوان بوادەکرا، ک سی ئای 

دا. ب ١٩٦٣پشی کودەتاکی بعسوە بووب بۆ ڕوخاندنی قاسم ل سای 

 ی لڕاستیش سی ئای ئ ر باوە، ٦٣-١٩٦٢ھدژی قاسمدا گ دا پیالنی ل

وەش ھر ئسردە لوەشدا، پڵ ئگییش دەستی لسی ئای ئ وە، کدرای

وەی زانیاری ترەکی بۆ کۆکردنراسیۆنی سڵ ئۆپگل کردبوو، کک

بشوەیکی سرەکیش مبست لی بدەستخستنی زۆرترین زانیاریی بوو 

سبارەت ب چکی دژەئاسمانی سۆڤیتی. ڕاستییکی، دەستگیشتن "بو 

ندی بباکی زۆری سبارەت ب زانیاریی ھرە گرنگان"ش، ئیدارەی ک

ان، وەک ڕووخاندنی ی قاسم نواند. ئاخر جمووجوکی وەھا ڕووقایمیشڕانگز

بوو سرچییکی زۆر گورە بوو. لوەش پتر  حکومتی عراق، ئوکات دیار

لسر ئاستی فرمی سی ئای ئیدا، ئوەی گوت گوای ل دژی قاسمدا 

یی کردووە، پکی پیالنگی سی کۆمخشن وە، کدایوە ھر ئسردەی ل

و کاتشتا لی بۆ ڕووخاندنی قاسم ھتی ئای ئعس دەستحیزبی ب ی ک

نی وگرتدەست، شقی کۆتایی وەرنگرتبوو. ب کورتی، بدەر ل ئاشکرابو

 و دەرەنجامکان برییوھج گرە زۆری بشی ھزانیاری نوێ، ب

  ی بعسوە نبووە.١٩٦٣ل پشت کودەتاکی  گیشتون، ک سی ئای ئی

، ئیدارەی کندی کودەتاکی دوای ساک ل بمرادبوون لگڵ ژمی قاسم

بعسی وەک بخرھنانکی سرسامان بینی. ھرچۆنک ب، ھندک 
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مشتومیان لسر ئوە بوو، گوای سی ئای ئی لیستکی ب ناوی 

ران و زۆریشیان ل کوژران، دابت دەستی کۆمۆنیستکان، ئوانی دواتر گی

ب و لیستانکیش بوونی ئکان. کاتعسییدار کرابدەستانی نگکارب ،

ئمریکای ئوکات ئاماژەیان بوە دا، ک حیزبی بعس پشتر بیاری لسر 

ناسنامی ئندامانی حیزبی شیوعی و الینگرەکانی دابوو. لبرئم، ئگری 

ت ھی، ک بگوترێ حیزبی بعس پویستی ب لیستکی وەھا ئو دەرھاوش

، ئاخر ئو ھر پشتر ئامانجکانی خۆی نبوو، ک سی ئای ئی بیدات

دەناسی. ب چاوپۆشین لوەی، ب دەستوەردانی ھردوو زلھزەکان لجیاتی 

، عراق لو کاتی ڕژمی بعس دەستی وەرگرت، ب 64بریگرتکانیان

بووە گۆڕەپانی جنگی سارد. ل برتکی شاوی بعسیکانیش دژ تواوی ب

کردنی ئاشکرای بۆ کورد ی، سۆڤیتیش ب پاپشتب حیزبی شیوعی عراقی

تۆی خۆی کردەوە، ل نو ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکاندا حیزبی بعسی 

نی ب پشلکاری تاوانی جینۆساید تاوانبارکرد و تنانت پاپشتی ماددیا

 دی بنریشدا، ئیدارەی کرانبب وتووی کودەتاشی کرد. لکرنکی سوھ

رییوە داوای ل عرەب ھاوپیمانکانی کرد بکو تاوانبارکردنکی پداگی

سۆڤیتی بۆ عراق ل نو نتوە یکگرتوەکاندا بنکۆبکن، ئوە بوو ل ئابی 

یۆن دۆالر لگڵ عراق مل ٥٥دا سودایکی چککینی ب بی ١٩٦٣

ھوڵ و  پسندکرد و ھوکی دەستپشخری نوشی بۆ ئاگربست دا. کچی

تقلالی ئمریکا ب شوەیکی برفرەوان بفیۆچوو، ھرچندە کشکانی 

ناوخۆی ڕژم سبارەت ب پرسکانی تایبتمند ب یکگرتنوە لگڵ سووریا 

ئ ڕ کندنی شڕاتی تاوسفی تشرینی دووەمی و کی ١٩٦٣و توندوتیژی

ر چنیا ھوەی سوپا تشا بۆ ئریکوە، سوتکوەی لرلک بند ڕۆژ

 دی لنرۆک ککساس«ستی » داالس، تکرێ، دەسبپ گولل ب

گرتدەست. لبر تیشکی ئو ڕووداواندا، ناسینوەی عراق وەک گۆڕەپانکی 

                                                           
 ل.یبریگرت: معمیل، موەک 64
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دا، لبرچاوی مژوونووسان ١٩٦٣ەکان ل جنگی سارد و دەستوەردانی زلھز

ن خریکن لم سانی دواییدا جنگی سارددا نادیاربوو، ھرچندە توژەرەکا

  بسر ڕەوشی ئو ساندا بچنوە و ب دیدکی دیک بیبیننوە.

ل ساکانی جۆنسنیشدا، سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق دیسان لگڵ 

و ئران  ئیسرائیلھرمییکانی خۆی وەک بریتانیا، ین ھاوپیمان رنزیکت

ی ھریکک لوان بۆ ئو پگی دەگڕایوە ناجۆر بوو. ھۆیکانیشی بۆ ڕوانین

ک عراق ھیبوو. ل ڕوانگی ئمریکاوە، تا ئو کاتی ڕژمی نوێ ل بغدا 

، ر دەدامۆنیست بووای، ئوا ڕگی ب پلیکی بای دەستۆیشتنی ناسۆدژەک

تنانت بگات ڕادەی یکگرتنیش لگڵ میسر. تیشکۆی بریتانیانش ل نوان 

لسر جنگی سارد نبوو، بکو لسر ڕکابرایتی بوو لگڵ  ٥٩ - ١٩٥٨

ناسر، ئیدی ل ماوەی شستکاندا، تنگوچمی بریتانیا لالین 

ە جیھانییک، بتایبتیش ل ناسیونالیست خۆجییکان بوو ل ھمبر ئیمپراتۆر

سنداو، لی کرناوچ  دەستان لکارب زۆر ل م پرسی ئندەن لۆمل

ناسریان کرد. ب ھاتنسردەستی ڕژمکی الینگری ناسریش ل بغدا و 

برپابوونی باسوخواسی یکگرتن، بریتانییکان ئگری ھڕەشیان ب سر 

ی و ئرانییکانیش ئیسرائیلداودا بینی. ھرچی پگی ستراتیژی خۆیان ل کن

یان ستانمان ڕوانینی ناڕەحۆیشتنی بوون، ھندنی دەسترەسپ بارەت ب

ناسر بسر بغداوە ھبوو، ھرچندە ھۆکارەکشیان لیک جیابوو. 

 - ڕۆی ل سر کشی عرەب عراق ییکان نیگرانی ئوە بوون، ئیسرائیل

دەستوپی سوپای عراقی لنو ئوەدا گڕان  بۆی بدوایھب،  ئیسرائیل

. ھروەھا ئوان نیاندەویست ناسر ستنوەچوارچوەی وتکی خۆیدا بب

دەستی ب دەومندیی بھندھگیراوەکی نوتی عراق ڕابگا. بھمان 

 شوەش، شا ناسری دەبزراند و متمانی ب نیازەکانی ئو نبوو بوەی خۆی

لسر سنوورەکانی ڕۆژئاوای ئران بچسپن. لبر ئم ھۆیان، بریتانیا، 

و ئران پرسکی ھاوبشیان ھبوو، ل ڕی پشگیرییکردنی کوردیشدا  ئیسرائیل



463 
 

نو مدوای الوازکردنی ڕژبلالی یقوڵ و تکدا ھکاتڕان. لراق گی عک

کییکاندا بگدار نکرابوو، کچی بریتانییکان لو ماوەیدا ل سرچاوە الوە

بگدارە. وای ئو  ییکان بۆ پاپشتکردنی کوردئیسرائیلھی ئرانی و 

ی داب تا پشتیوانی کورد ئیسرائیلگوتنان، ک سی ئای ئی ھانی ئران و 

بکن، لودا ھیچ بگیک بۆ ئم دەرھاوشت ل گۆڕدا نین. ل جیاتی ئوە، 

ینکۆم لئ ئیدارەی جۆنسن توانیبووی ل ڕوونی دەردەخا، ک وە بئ وەی

دا بگات پیوەندییکی دۆستان لگڵ عراق، ک ل ١٩٦٧و  ١٩٦٦ماوەی نوان 

دا ب سردانی ژەنڕا عراقییکان بۆ کۆشکی سپی و ١٩٦٧کانوونی دوەمی 

ھر  دیداری تایبتی سرۆک جۆنسن و وەزیری کاروباری دەرەوەی عراق

  چند ڕۆژک بر ل ھگیرسانی شڕی ئۆکتۆبردا برجست بوو.

ر ھڕی ئۆکتۆببارەی شی ئیدارەی جۆنسن لشچوونانرەوپو بموو ئ

ی ئوەی کاپیوەندی لگڵ ڕژمی عراق بدیھنابوو، تکوپکدا، ک بووە ھۆ

ایی ئش و . لپاش شڕەکش، ئوە مێپیوەندییکان لگڵ واشنتن بپچنر

ئازار بوو، ک ئمریکا نیتوانی سیاستکی خۆی لبرانبر عراق 

بکو ل بری ئوە ل سختانگکوە برەو سختانگک بازیدا،  ،اتوەڕاستبک

ھر بڕاستیش ھیچ ستراتیژییکی دابی نبوو. ئیدی تا دەھات پرسکان 

دا ڕایگیاند، ک ١٩٦٨ووەمی ئاۆزتر دەبوو، ئوە بوو بریتانیا ل کانوونی د

ەستبج نخشی بۆ کیشانوەی ھزەکانی ل کنداو ھی و ئمش د

ھاوسنگی ھزی ل ناوچکدا شواند، بووە مایی پرەسندنی ھڕەشی 

 وپکانی ڕۆژئاوا. دوای پرسوڕای چرژەوەندییر بت بۆ ستیی سۆڤیکی

ریتانیا، ئیدارەی جۆنسن سیاسڵ بگران و لئ ر، کبکی وەھای گرتت

کو کلن بستانی سعوودی بکات "جووت دینگی جمک"ی ھز، بەعر

کشانی دەستۆیشتنی ھبجماوەک پبکنوە و ببن بربستکیش ب ڕووی 

دا دەستی ١٩٦٨سۆڤیت. کاتکیش حیزبی بعس جارکی دیک ل تمموزی 

می ڕژمی بعس، ئمجارەیان بووە مایی گرتدەست، ئیدی لچاو جاری یک
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ای گوتنکانی کانی ئمریکا. وداڕسانکی جیاوازی دیک بۆ وەت یکگرتووە

سبارەت بوەی، ک ل سرەتادا ئمریکا دووەمین ڕژمی بعسی ب » ھان«

شتکی باش و پسندکراو دەبینی، کچی ڕووخاندنی ڕژمی دژە کۆمۆنیستی 

، لدەستدانکی ڕوونی ستراتیژی ئمریکای جنگی سارد بوو میانەوی عارف

کانی ل عراق، ل یڕەش بوو بۆ سر برژەوەندیل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا، ھ

کنداو و ل جنگی ساردیشدا. سیاست ڕادیکاکانی حیزبی بعس ل برانبر 

ەی بۆ الی ، ئارەزووی خۆی بۆ نوکردنوەی شڕی کورد و بادانوئیسرائیل

 تی بناعربازی و ئابووری، قستی پشتگیریی سبم ت بتیی سۆڤیکی

رەی جۆنسن ھنا، ک بعس بۆت باربرکی سۆڤیتی لسر حیسابی ئیدا

پشلکردنی سروەری عراق. دیسان جارکی دیک، جنگی سارد ھۆکارکی 

  باکیش بوو بسر بیاری ئمریکای دەرھق ب عراق.

 ماوەی ئیدارەی نیکسنیشدا، سیاستی ئمریکا دەرھق ب عراق ل

خۆیوە بینی. لسرەتای گڕی یکمی بادانوەیکی سرەکی ب

 کۆشکی سپی ل دوور گرت، کوە بیدا، نیکسن خۆی لکتییرۆکایس

سیاست ھرمییکان بگلن، ل بری ئوە پیباشتر بوو فشاری زیاتر بکا یان 

خۆی بسووڕنت سر پرسی دیک، وەک قوتارکردنی ئمریکا ل ڤتنام، ڕووی 

ن و ئاسایکردنوەی پیوەندییکان لگڵ یکتیی سۆڤیت. کرانوە بسر چی

کنداو ل پشنۆرەییکانی نیکسن نبوو تا کۆتایی گڕی یکمی  کاتئو

ی ڕ یکسن لسرۆکایتییکی. لبری ئوە ب شوەیکی فرەوان ئیدارەی ن

ن وەزارەتی کاروباری دەرەوەیان و ل ڕی ھاوپیمان ھرمیکانی وەک ئرا

خریکی ڕکخستنی کاروبارەکانی کنداو بوو. ئمش ڕووداوک بوو 

دا نۆ کسی ١٩٦٩دوابدوای ئوە ھات، ک عراق ل کانوونی دوەمی 

و کاتدارەدا، ئس راق لع ی لکنگژەی ش یجوولشا ت رەبی لتولع

م دا وروژاند، ب پداگریوە داوای ل کورد کرد شڕەکیان لگڵ ڕژ١٩٦٩

شدا ھویدا ل ڕی کودەتایک ١٩٧٠ھگیرسننوە و ل کانوونی دووەمی 
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سرنجیدابوو، ئیدارەی نیکسن » ئلوەندی«ڕژمی بعس بووخن. ھروەک 

عراق کیفخۆش بوو. ھشتاش، ب ھاندانی شا بۆ کردەی شڕانگزیان دژ ب

نی کوردی ب دا لوە زۆر دەھریبوو، کات ھاوپیما١٩٧٠شا ل ئازاری 

لگڵ حیزبی بعس قایلبوو. پاش ئم،  ١٩٧٠ڕککوتنی ئاگربستی سای 

تکۆشان قناعت ب ئمریکا بکن، ک ڕککوتنی ئازار  ئیسرائیلئران و 

بۆ ئوەی جپنجی ل عراقدا دیارب، بم  ی پیالنی سۆڤیتی بووڕاستییک

وی سرکوتکرانی عراق دژی دا، ک شا ئیدارەی نیکسن نیشانی بوە

دا، ئو کاتی ١٩٧١و ئیلوولی  ١٩٧٠کۆمۆنیستکان ل نوان ماوەی ئازاری 

پنابۆبردنکیانی وەک ئاینوئۆینک ڕەتکردەوە. ڕوانینی ئیدارەی نیکسن بۆ 

دا ١٩٧١کنداو لگڵ کشانوەی بریتانییکان ل کانوونی یکمی عراق و 

ئوە ئمریکا زانی، ک عراق ب نھنی ڕککوتنی گۆڕا. ھر زوو دوای 

دا لگڵ یکتیی سۆڤیتدا مۆرکردووە و ١٩٧١چککینی ل تشرینی دووەمی 

کانیشی وەستاندووە. لرەدا خای وەرچرخانی یسرکوتکردنی شیوع

دا ڕوویدا، ئو کاتی ک حیزبی بعس ١٩٧٢رەکی ل نیسانی س

مۆرکرد، ل ڕی  داتھاوکاریی لگڵ سۆڤی ی وتنامی دۆستاینڕککوت

ی سۆڤیت و یئموە عراق ل جنگی سارددا بووە ھاوپیمانی یکت

  دەستوەردانی ئمریکاشی بدوای خۆیدا ھنا.

وان تونکی زۆر لرەدا ناکۆکییئاخۆ بۆچی ل ک ،یوە ھبارەت بژەراندا س

دا پشتگیرییکردنی ١٩٧٢ایاری نیکسن ل میانی سردانکی بۆ ئران ل ئ

کوردی پسندکرد، زۆرینی توژەران مشتومیان لسر ئوە بوو، ک ئم 

عراق بوو، ل کاتکدا کمایتییک  -وتنی سۆڤیت کڕەفتارە وەمکی ڕک

ن وای شا پرسی ھڕەشی سۆڤیتی پفدا و ب دەوری ئمریکادا لوان بوایا

ران وەک پۆلیسکی ھرمک ڕۆبنن. ئیدی ل ژر لکردن ئ سووڕایوە وای

 ،وەیئ ند بتمرەدا تایبوەی لدا و ئوانژینو توتیشکی باسوخواسی ئ

بۆ  ک ھیچ تۆمارکی قایلبوونی نیکسن لماوەی سردانکی بۆ تاران
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کورد نیی. بکو ل جیاتی ئوە، تۆمارەک ئوە نیشاندەدا، ک  کردنیپشتگیری

عراق دەربیوە و  -نجر نیگرانیی خۆی سبارەت ب پیوەندیی سۆڤیتکیس

ش ھاوڕابووە بوەی ک پویست ھندێ شت لو بارەیوە بکرێ. »شا«لگڵ 

یکسن لسر پاپشتیکردنی تاک تۆماری فرمی بۆ پسندنام و کۆکبوونی ن

ر بووە بۆ بی کیسنجو یاداشتڵ کورد ئگکردن لکرانی دەستتوبڕ

دا ناردوویتی. وتووژەک ئوەی بالوە ١٩٧٢کۆمیتی چل، ک ل یکی ئابی 

نا ک پسندنامی نیکسن بۆ دەستوەردان ل کاروباری کورد گریمانیک بوو 

  لسر پنج ھۆکار:

 - رانبوون سبارەت ب چاکبوونکی خرای پیوەندییکانی سۆڤیت ) نیگ١( 

دوای کشان راق لکان.عریتانییوەی ب  

دا سۆڤیتییکان ١٩٧٢) پتربوونی بایخی عراق دوای ئوەی ل تمموزی ٢( 

  ل میسر کشانوە.

 )٣ ل گربمی وەھا ڕركی ھزھ تران ببوەی شای ئئارەزووی ئ (

  سۆڤیت بسر ناوچکدا.کشانی 

بۆ کۆمپانیای ) نیگرانییکانی ئمریکا سبارەت ب خۆمایکردنی عراق ٤(

  دا؛١٩٧٢نوتی عراق ل حوزەیرانی 

 )٥و دۆخوەی ئناسین (سوودی  ، ککی بداردەست تیدا کورد ببدەکرێ ت

  زۆرەملی بۆ الوازکردنی ڕژمی بعسی الینگری سۆڤیت.

وونی، بیاری نیکسن بۆ پشتگیریی دەستتککردن لگڵ کورد تنیا ھر ب ڕ

یندنامسر پسڕۆی لی دەسخکو »شا«کی ساویلکانبوو، بوە ن

لکدانوەی واقیعییانی زنجیرەیک ڕووداوی ئاماژەدار بوو، بوەی عراق 

 برەو کمرەی سۆڤیت ھنگاودەن. ڕاستیکشی ئوە بوو، ھر کیسنجر

ی »سعدون حمادی«ب خۆی ب وەزیری کاروباری دەرەوەی عراق 
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سرەکیی ئاخۆ بۆچی ئمریکا پشتگیریی بۆ کورد  گوتبوو، ک ئم ھۆکاری

  دابینکردووە.

دوابدوای پسندکردنی دەستتککردن لگڵ کورد، سیاستی ئمریکا 

دا، ١٩٧٢ ئابی دەرھق ب عراق بسر دوو ال دابشببوو. ل سرکوە، ل

ی دیپلۆماتی بو ڕنمایی »ئارسر لۆوری«وەزارەتی کاروباری دەرەوە 

کان لگڵ عراق باش بکا، لکاتکدا و یەوانی بغدا کرد تا پیوەندیڕ

لسرەکی دیکوە، کۆشکی سپی ب بکارھنانی دەستتککردن لگڵ 

راق بوو. لمی عوەدای الوازکردنی ڕژڕی کورددا ھبۆ ش ش کو ماوەی

 عراق -یکانی ئمریکا یپیوەندبستکی ئۆکتۆبر سریکشا، 

تواندنوەیکی برچاوی بخۆوە بینی. ئمش ب ھۆی سدام حوسنوە بوو، 

ک لنو ملمالنی دەستی ناوخۆی ڕژم سریھدا و وک وەک سرکوتو

گۆش راق لکو عکی وەھاشی کرد بیکی جووماوەی نی. لگیریی دەربھ

ی عراقی کورتی ئو دەمدا، ئو کش بردرژەکی کۆمپانیای نوت

چارەسرکرد، ل سۆنگی پکھنانی حکوومتی برەی نیشتمانی لگڵ 

شیوعییکان سیاستی عراقی سقامگیرکرد و پیوەندییکانی ل گڵ 

ییکانی ڕۆژئاوا بەونتوە. فرەنسادا باشکرد و کۆمکی بوەش کرد نیگران

باشکردنی ھروەھا ئو ب ڕۆژناموانانیشی گوت، ک میلی لسر 

عراق ھی و ب گربستی چورچوریش پاداشتی  - پیوەندییکانی ئمریکا 

کۆمپانیاکانی ئمریکای دایوە، ئم و لکاتکدا بدوای کناکی پشتپردەش 

ی ئم ھموو شتانش، کۆشکی سپی ب زیاترکردنی لگڵ واشنتندا گڕا. وا

ۆستایتیانی عراقی دایوە. تنانت پشتگیریی بۆ کورد وەمی ئو ئاماژە د

دا، کاتک عراق پیوەندییکانی لگڵ ١٩٧٣ل ماوەی تشرینی یکمی 

بریتانیا، ئران و ئامانی ڕۆژئاوا دەستپکردەوە، ھر ل ناوەڕاستی 

ھشتا ل ڕی گربستی چورچورەوە پاداشتی کۆمپانیا  جنگکشدا

ەوە لگڵ عرەبستانی سعوودیدا ھاوکار ب ئمریییکانی کرد و ڕەتیشیکرد
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بۆ بشداریکردن ل بایکۆتی ناردنی نوت بۆ ڕۆژئاوا، کچی ئمریکا لسر 

نگی ئۆکتۆبردەوام بوو. دیاربوو جر زیاترکردنی پشتگیریی خۆی بۆ کورد ب

 ی کو کوردانئ ،یھای خۆی ھکورد ب نابوو کر ھکیسنج تی بناعق

بوون لوەی سوپای عراق ڕۆکی گورەتر ل  وەھا بوو، ڕگرئو بوای 

ئیسائیدا بگێ. ئمش بگیک بوو کاتک کیسنجر ب  - کشی عڕەب 

دا و پاشان ل ١٩٧٣پداگیرییوە داوای ل ئران کرد ل کانوونی یکمی 

یی دا دەستپشخر ب بۆ دژایتیکردنی عراق، ئمش بو ھیوا١٩٧٤شوباتی 

خۆی ل سووریا بکشتوە. لکاتک ئم  ییعراق ناچاربکا ھزی سرباز

 ئیسرائیلتاکتیک یارمتی کیسنجری دا تا ب شوەیکی سالمتان ھزەکانی 

م بشداریش بوو ل ھگیرسانوەی ل سووریا لیک بکاتوە، ھروەھا ئ

.ۆقتر ببراق شی عنجامو ئڕی کورد، بش  

ئازاری کات ڕی کورد لپشتگیریی ١٩٧٤كیش ش وە، بگیرسایدا ھ

زلھزەکان بۆ ھردوو برەی جنگ، دووبارە سیمای جنگی ساردی 

پشتی بۆ کورد و پا ئیسرائیلوەرگرتوە. ب پشتگیریی ئمریکا، ئران و 

یکتیی سۆڤیتیش بۆ ڕژمی عراق، ئیدی سرلنوێ عراق وەک گۆڕەپانی 

رد ھاتوەپش. وەمی ئمریکا بۆ شڕەک ب زیادکردنی بی جنگی سا

بوو بۆ کورد. شایانی باسیش، ب  ییارمتیی سربازیی و داراییکان

یۆن دۆالری بۆ ئمریکا بی یک مل ١،ڕاپۆرتکی پایکپچوانی گوتنکانی 

کی ڕاپۆرتئران دابینکرد تا یارمتی ئاوارە کوردەکان بدا. لوەش زیاتر، 

جختی لوە کردووەتوە، گوای ئمریکا ھانی بارزانی داب تا قانونی  پایک

لکاتکدا ڕاستییکی ئوە  ٢دا ڕەتبکاتوە،١٩٧٤ئۆتۆنۆمی بغدا ل ئازاری 

 بارەت بجاڕدانی ئۆتۆنۆمی ھۆشداری دابووە بارزانی بوو، ئیدارەی نیکسن س

ھرشیانبکاتسر. ئوەی  ی دەبت مایی وروژاندنی ڕژم نباداەبو

نیانزانیبوو ئوە بوو، ک بارزانی و کورد  ڕاپۆرتکی پایکنووسرانی 

ھرگیز ندەکرا ب قانوون کورتھنکی ئۆتۆنۆمی قایلبن، چونک داوا 
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ی کوردی ل پشکھبوون ل داھاتی نوتی کرکووک سرەکیی ھمیشییک

ک ڕگی ب ڕژم دابوو ک ھر بالوەنابوو. سرباری ئمش، قانوون

قانوونکی کوردی ڤیتۆبکا، ئیدی ئنجوومنکی بکک کردبوو. 

 یھگیرسانوەی شڕەک عراقی ناچارکرد پیوەندییکانی لگڵ یکتی

م چک و ھم ڕاوژی سربازیشی بۆ دابین بب. ھ تاسۆڤیتدا باشبکا 

چی شڕەک دانا، ئاخر لو کاتی ئمش کاریگرییکی برچاوی لسر دەر

پشتیوانی سۆڤیت بۆ سوپای عراق پیدابوو، ئوە بۆ یکمین جار بوو 

سوپاکی بتوان دەست ب ناوچ سرەکییکانی کوردستانوە بگرێ. کاتکیش 

دا گیگرت و تاویسند، پشتگیریی ئران بۆ ١٩٧٤اوەی پایزی شڕەک ل م

ا دەبوو: ئوە بوو بشوەیکی ڕکوپک بۆمبارانی کورد تا دەھات زیاتر ئاشکر

 شداری لب (وەجلی کوردی ب) رانیکداری ئزی چراقی کرد، ھسوپای ع

ری ـیشدا دوو فۆکی پالماردە ٧٥ – ١٩٧٤شڕەکاندا کرد و ل زستانی 

دا زیاتر خاک ٧٥ - ١٩٧٤عراقی پکان. وای ئمش، عراق توانی ل زستانی 

پگی خۆشی لسر قایمبکا. ل ترسی بزینی کورد، کیسنجر و  بگرێ و

ملیۆن دۆالری ئمریکی چک بۆ  ٢٨یکان بدوای ئوەدا گڕان بایی ئیسرائیل

ی عراقیکان ڕابگرن. بوو، بم کارە پشەو کورد دابین بکن، بوایان وا

وم ھوە، ئداخم بزۆک دەرچوو. یانبن  

دا فرۆشت، ١٩٧٥ ی برفرەوان کوا ئمریکا کوردی ل ئازاروای ئو ڕوانین

بوو. کاتک کیسنجر بوەی  کچی بیارەک وەک نمایشکی ئمری واقیع وا

وا، ئو بوای زانی، ک شا خریکی ئو ھسنگاندنی دەست ل کورد بش

ی وەھا بوو، ک ئو قسی لگڵ کردووە تا کارکی وەھا نکا. خۆ ھر بال

دا تکانکی نامی کیسنجر بوو بۆ بارزانی، ١٩٧٥کمییوە، ئم ل شوباتی 

بین. ھرچۆنک ب، کیسنجر بلوکاتی قایلبوو بوەی نونرکی کورد 

کی بھادار بۆ برەوپشچوونی دەستتککردنی لگڵ کورد وەک ئامراز

ی ھموو شتکیش، ستراتیژیی ئمریکا ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا بینی. دوا
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دەستتککردنی ئمریکا لگڵ کورد ل میانی شڕی ئۆکتۆبردا، دەستوپی 

ھزەکانی سالمتی  ی بستبووەوە، ڕگی ب کیسنجر دا بعراقسوپای 

بکاتوە و ڕگریش بوو لوەی حکوومتکی ب ھز و سووریا ل یک ئیسرائیل

کۆتایشدا، ب نرێ. لکبھراق پع وەی لر دوای ئیھوابوونی کیسنجزانی، پ

ک شا ڕاوژەکی ئوی پشتگوخستبوو، ل جزائیریش گیشتبووە ڕکوتنک 

بوو، ک کورد کارتکی ب بایخی جنگی سارد  لگڵ سدام، ئو بوای وا

یکانی ئمریکا بکارھنرابا، ئم ی، دەکرا بۆ برەوپشوەچوونی برژەوەندبوو

دا ڕەتکرەوەی ئوە بوون ک یکتیی سۆڤیت پگیکی ھژموونی و لکاتک

. دیسان لو ماوەیدا بھندھگرتنکانی جنگی بھز ل ناوچک دابمزرن

  ل عراق. سارد بزونری مجزی پشت سیاستی ئمریکا بوو

و گوتارە  ڕاپۆرتکی پایکئم لکۆینوەی، نیشانیدا، ک ھردوو 

کاریگرییکی تکدەرانیان لسر وتووژی » ولیام سافیری«یکانی ڕەخنی

ب خاترجمییوە،  ٣مژوونووسان سبارەت ب شڕی کوردەوە ھبوو.

م خۆ پاش ھموو ب ٤دەستتککردن لگڵ کورد "پۆژەیکی توسدار" بوو؛

دە کانی جنگی ساردی ئمریکای کرد، ھرچنیشتکیش خزمتی برژەوەندی

سرتاپاشی لسر حیسابی کورد نبووب. ئامانج سرەکییکی 

ئۆپراسیۆنی ئمریکا زیادکردنی ھزی سازانی کورد بوو لگڵ بغدا تا 

ی ئۆتۆنۆمی بۆ یارمتییان بدا ڕاددەیکی پسندکراویان ل مرجکان

و چ  ڕاپۆرتکی پایکدەستبر بکرێ. لگڵ ئوەشدا ھردووکیان، چ 

نمایشی ھسنگاندنکی بابتیانی سروسودای » سافایر«ارەکانی گوت

دا نخستڕوو. ئم  ئیدارەی فۆردیان ل دەستتککردن لگڵ کورد

 نیشانیدا، ک وەیینکۆی پایکلکڕاست ڕاپۆرت کانخۆی لق و ڕەقھ 65یی 

 ٧کارھناون؛کۆپلکانی بسقتی ب ٦دەستکاری بگکانی کردووە؛ ٥پاراستووە؛

                                                           
ی بکارھناوە، پموابinconvenient truths نووسر دەق دەستواژەی ڕاستیی بزارکرەکان  65

تی. وەرگستیپ ب ق و ڕەقی کوردەواری خۆمان پھ  
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بساخت ئمریکای بوە تۆمتبارکردووە گوای ھیچ کۆمککی مرۆیی بۆ 

ل کۆتاییشدا، ڕاپۆرتک ئوە دە گوای کیسنجر وەمی  ٨دابیننکردون؛

کچی لڕاستیدا وەمی  ٩انی نداوەتوە،پاڕانوەنام تراژیدیاکی بارز

ی نسلماندوون. ھروەک ەوەھیچ کامک لم گوتنانی سر ١٠دابووەوە.

ـیش مشتومی لسر کرد، مبستی ڕاستقینی »جیرالد ھاینس«

ئوە بوو سی ئای ئی وەک "فیلکی ناقۆ" نیشان بدا و  ڕاپۆرتکی پایک

ب واتایکی دیک،  ١١سپی بگڕنتوە. جوی سیاستی دەرەکی بۆ کۆشکی

کرد  وای ڕاپۆرتکی پایکک  ،ووئمیان "دەقی پرسکی ناپاکیی و ناڕەوا" نب

   ١٢خککی وەھا بوا بکن.

 نگی سارد لج ورەی لکی گکردەوە ڕۆ راق بع ک ،وە ڕوونستا ئئ

ل س بۆنی لیک  ڕۆژھتی ناوەڕاستدا گا لوەی ک پشتر ناسرابوو.

ی دەروازەیی کدا، عراق ببووە گۆڕەپان١٩٧٥و  ١٩٥٨جیادا، ل نوان ساکانی 

بۆ جنگی سارد ک زلھزەکان نمایشی دەستوەردانکانی خۆیان ل ساکانی 

٥٩ - ١٩٥٨ ١٩٦٣، ل  کۆتایشدا ل و  ٧٥ - ١٩٧٢و لک لکر یھ کرد. ل

یان چ ئمریکا ب ل بدیھنانی ئامانج  حاتاندا، چ یکتیی سۆڤیت

 کانیان پشتیان بی بریکارەستراتیژییمی خۆجرستبوو. بۆ ییان ھکان ب

مایی خمباریش، زۆر جاران کورد وەک قوربانی کوتۆت نو برداشی ئم 

ئاشان، لکاتکدا خزمتی نخشی زلھزەکانی پکراوە، قیتکراوەتوە، لو 

ویستیان پی نبووە لپ بریانداوەتوە. ل کۆتایشدا، ھموو کاتش ک پ

یار و کردەوەکان کو  ب مریکاوە درابن ئیدارەی ئالی لنجامدرابئ - 

تنیا ب مبستی یک ئامانجی سرەکی  - ھر ل ئایزنھاوەرەوە تا فۆرد 

سر نخشی بۆ کشراوە: ڕەتکردنوەی دەستۆیشتنی یکتیی سۆڤیت ب

  عراق و ڕۆنانی پگیکی ستراتیژی ل ناوچی کنداوی دەومند ب نوت.

 -  ١٩٥٨داخ، دەستوەردانی زلھزەکان ل عراق ل ماوەی نوان  مایی

ڕۆکی گرنگی ل ھنانسر  -ئوسا چ ویستبتیان یان نا  –دا ١٩٧٥
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وتنی جکڕاستیش، ڕر بعسدا بینی. ھتی حیزبی بزائیر دوو دەس

داڕسانی گورەی لبردەم دەستی حیزبی بغدا ڕامای: ھڕەشی ناوخۆی 

ی دەرەکی لالین ئرانوە. ب لناوبردنی ھردوو ھڕەش رد و ھڕەشکو

ناوبراوەکان، ئیدی حیزبی بعس سالمت دەرچوو، ڕگش لبردەم سدام 

 ن خۆش بوو تا لختی دەس١٩٧٩حوسر تستواوی دا بت؛ ت

 کانی لتکر«دەسلبن ئسد ححمئ « کی ١٩٨٠زەوتکرد؛ لنگشدا ج

دا چکی کیمیاوی دژی ئران ١٩٨٣عراقی ھگیرساند؛ ل  -ھشتسای ئران 

 نا؛ لکارھ١٩٨٨ب بکا؛ لڵ کوردەکان قکۆم یدا بورمانی ١٩٩٠دا ھدا ف

 ت کرد؛ لداگیرکرنی کووت، ـشدا ٢٠٠٣بنا و کرەسیھکۆتاییدا ھ و ل

 بی، کزھڕی ناوەخۆی موداوی شن وتراقیش کی عکتوە

ناسقامگیرتر کرد. لبر ئو زنجیرە ڕووداوان، لرەدا پرسیارکی بچووک 

ماوەتوە بوەی ئاخۆ ماکی ناسقامگیریی ھمیشیی عراق ل دووتوی 

ماوەی ج زەکان لوە؟ دەنگی ساردا دەستوەردانی زلھتدۆزر  
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   ۆی یکم:پاشک

  ، دیای کوردیتراژ

  وسینی: ھنری کیسنجرون

  

کارەسات، شکست، نوشست، نسکۆ،  ئاشبتاڵ، وەرگ: یک دوو ڕستی{

ا نبن وخان، تکشکان... کۆم وشیکن ئگر بتواویش ھاوواتڕوھرەس، 

بۆ  ئاخوەرسر، وشیان بپی ماخۆی نووزیکن، ھموئوا واتاکانیان لیک ن

وناکردنی کۆتاییه شو یلول لی شۆڕشی ئکگومان ١٩٧٥ومکاردێ. بدا ب

ھۆکاری دەرەکی  ئمش ھۆکاری نوەخۆ و دەرەکی ھبوون. سبارەت ب بۆ

زیاتر ناوی  اودەقتریشدەقادەکشرێ. ڕو ئران  مریکایکسر پنج بۆ ئ

 نیینیشتمااوژکاری ئوکاتی ئاسایشی ڕشای ئران و ھنری کیسنجری 

مریکا دێ، تنانت ناوی کیسنجر ل نیوەی دووھمی حفتاکان و سرەتای ئ

 ل ھشتاکان ئوەندە کوتبووە سرزمانان، زۆرینی تاکی کوردی نوەک ھر

  .نئاشنابوو یھر چوارپارچدا پ ور بکو لوباش

 سنکی درژی کیسنجرە ک لوئوەی لرەدا کردوومت کوردی، دەقی نو

تب قبکی خۆی، "ساکانی نۆژەنبوونوە" بدرژی باسی ئو ک

پلی یکم ھویداوە ختاباریک لسر  ر بمرگساتی کردووە. کیسنج

پلی  رەکی، بخۆی البدا و بیخات ملی سی ئای ئی و بڕوب یکسی

ھبت  مریکای بکاتوە، ھر شای ئران ب ختابار بزان.ەمیش لکۆڵ ئودو

  ھر ھیچ نب ھندێ ختایک لخۆی دووربخاتوە. ھویداوە

مایی تبینیی، لنو ئو سرکردە و سیاستمدارە ناودارانی جیھان کم 

ل کانیاندا باسی کوردییان کردب وایخۆیاداشت ،  وائ ر باسیشیانکردبگئ
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یش ئاماژەیان ب ناوی کورتی ئاماژەیان پداوە ئو اگوزەران، یان زۆر بڕ

سای دەردەچ، ڕوەکانیان داوە. کچی ھینری کیسنجر لو ودەستۆیشت

 ڕەیالپ ٢٠الپڕەی) ب قبارەی  ١١٥١بشکی کتب قبکی (ک  ک لبند

  ەکا.پرس ترخاند بۆ ئو

ی چوپ -دیپلۆماسییانی -سنکی سیاسیوسر، شوازە نوونو

 و بووبم و بودا سرکوتی، ھیوادارم تبوونی ئاسان نوەرگا بکاربردووە،

یاندبم گکدروستی ناوەڕۆک {.وەرگ  

 

  برنامک چینکانینب
  

 . لوینپنکنمریکادا وی دۆستکانی ئوڕ دا ب١٩٧٥ل بھاری  اوەندەکانخو

کاتی ک کۆنگرس بۆ ژر نیری کۆمۆنیستی دەستبرداری خکی ھیندۆچینی 

ی بغدا ادیکاڕژمی ڕی بۆ یشای ئرانیش کوردەکانی عراقی ب برگربوو، 

شتا ست ھنانشت، تھدجن بم  دام حوسبوو، برۆک نرمیش سف

  جوەکی لبردەستدا بوو.

 کگرتووەکان لی توە پشتیگیرـ ١٩٧٢وندە  یانی کوردیرچکرد، ھ

ب میوەستی ئک پوچاو ھوە لوانراورد یانمان بۆ ھیندۆچینئکان ھی بی

بالی کمی لماوەی  -خان پارزرانڕوو. بم کاتک ھیندۆچینییکان ل ینی

 ووانکردنی کۆمکمان بۆ ھاوپیمانکمان ھموەبوەی ک برفر -دا١٩٧٥

برەیکی  ،زگارکردنی کورد ئوەی دەخواستڕەچاودەکرد، کچی ڕارکی ھۆک

ختس شاخ تینوێ لکوە.  یکانی نزیک سنووری یتت بکرسۆڤی

نکراو یی پابندبوونکی وا قب و دەرەنجامکی پشبینیکردنوەی دەرگ

ر لبتشانی بدر ب دەبوایکدا ھیندۆچینی لکات ،دەوەشاکھری
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ۆژھتی ڕۆژئاوا الوازدەبوو، دانوستانکانی ڕ - ۆژھتڕەندییکانی پیو

 ژربژر" "ئۆپراسیۆنی بۆ ڕاگرتنیو ئمان وبستبوو. ھمچقی  66ناوینیش

 تکاندانانی دەدا، ئوپڕی یلکاتکدا کۆنگرس پالماری ئو جۆرە چاالکیو 

  بوو.

بووە سی کورد و، چارەنوماوەی چند مانگکی کمدا للگڵ ئوەشدا، 

کی دیککو  یلخۆئازاردان کانیقۆناخرجسییالی ن وەح ی، کفتاکان 

. کۆمیتکانی وە بوونسرەتای شستکان لڕادەبدەرەکیگشبینیی  بدوای

س ھر رکۆنگروەی  ئیدارەیشیان کردەسدان بۆ ڕنیکسن بوھ ی لۆ

 ئیدارەی ھروەھا پالماریھبووە، یارمتی کورد لپناو ئۆتۆنۆمیدا 

رداری ئو ھو شا نکرد تا دەستب گری لڕبوەی  یشیان دا،فۆرد

ب. ئوەش بۆ ئو جۆرە کسانی برپرسیاربوون ل نھاوبشیان 

  . پاکبکنوەبوو ک ویژدانی خۆیان  گڕتاک  ،دەستبرداربوون ل ھیندۆچینی

دیای کورد بکی  تراژوەیرینشربژو بھۆی موما،  وبو جوگرافیاوە ق

قبتربوو.  ناوخۆشی انییشتمانییبم پرسک بھۆی دابشبوونی ن

تپڕاندووە، ئوان بوونت  کسی ملیۆن٢٥ک ژمارەی گلی کورد وھنو

کاتی  دەگڕتوە. لو ووبۆ سدەکانی پش ک ،وداوگلکڕوقوربانی 

ۆژھتی ناوەڕاست ڕل  داجیھانیییکمی ی جنگی دەوتی نتوە ل کۆتای

اوی ل نوان ئران، عراق سوریا، تورکیا پیدابووە، ئوان خۆیان ب دابشکر

. بنی دەوتکی سربخۆ ب کورد درا، بینییوەو یکتی سۆڤیتی پشوو 

ی جیھان نخشیکمی وپاییکان دوای جنگی رووبم ک دەستدارە ئ

بۆ چارەی  یان، خواستی کوردوەۆژھتی ناوینیان داڕشتڕرەکانی وسنو

کاتوە، خواستی برزی  وەییان پشتگوخست. لووسینی نتوخۆن

                                                           
  وەگ –ەبییکان بوو رو دەوت ع ئیسرائیلمبست دانوستانی  66
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 توە،وی یکتی خاکی دەوت خانخوکان بووەڕووبڕونتوەییانی کورد 

ئگری پیوەندییان ب وت  زنجیربندی سرلبری ک مودای

ھاوپیمان بوو؛  -وەک تورکیا -شوە بوو: ھندکیان  وەکان بوورتیکگ

 وانی دیکوەک  -ئیاری -اقرعالی نکاتی یبرانیش لدا دەیشکاندەوە؛ ئ

وریا خۆی بب الین وکیان بوو؛ لکاتکدا سوھردو جیاوازدا جیاواز

کاری لبر ھۆ - و ئوردن ئیسرائیلوەک  -دیکش  دەوتکانیونادەکرد. 

بگشتی (سیری  -جیۆسیاسی و وەک شوازکی الوازکردنی نیارەکیان

 (بک کخشن کی دیکک بۆ کاتکاتراق وەردالکاروباری عدەستیان ل.  

 ی خۆیەگی ئایدۆلۆژیا و ستراتیژیانڕ، لو دۆزەدا شئمریکا دەستتککردنی

سینی وی چارەی خۆنوھانیداین کۆمک ب ئاراست 67تی ویلسنیانھبوو. نر

میشیی وڕیانی سیاستی ھونتوەییان بکین، بم ئوەش دەبووە مایی د

مریکایی ل ناوچیکی وا ئئاکارەکی وری پابندبوونی وئمریکا: سن

، ک ب دەوتگلک دەورەدرابوون کورد کانی، وەک چیاسخترەدەست و ودو

رژەوەندی  رییانکاریگر بسئ ینیشتیمانیب ئایا چۆن .یمریکاوە ھ

کورد و وستگیکی لبار لنوان کۆمکک بۆ خواست برزەکانی 

دەستبرداربوونیان ل ھرمک ک نونرایتی جومگی ستراتیژی ھیڤی 

  ۆژھتی ناوینی دەومند ب نوت و کنداوی فارسدا دەکا، دەدۆزیوە؟ ڕ

، ییکایی و گیشتنی ب دەڤری کوردمرھۆکارکی ئاۆز بۆ کۆمککانی ئ

نھا لت ک لندی خاکی ھکا ڕیمانھاوپ توە وەکگرتوەکانی تنی و

ئران لسردەمی فۆرد، تورکیاش لسردەمی کلینتندا. بم ئو  -بوو

مریکادا، دەوتانش تنھا ل خاکی دیارکراودا ھاوبابت بوون لگڵ ئ

                                                           
یدا. جیھانی یکمی ی لکاتی جنگیمبست سرەک ویدرۆ ویلسن و چواردە خا ناودارەکیت 67

وەرگ.  
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 ویش کڕئگربن ل کان یانردەم کۆمۆنیستڕب می  ملھوڕەکانژۆکۆنت ک

ان ل حفتاکان و ن رکامیان، ن ئ کن. ھیچناوچ کوردیی دەورەدراوەک ب

ونی ووک (بۆرە) برژەوەندییکیشیان ل ھچوتورکیاش ل نوەدەکان س

ک لنو خودی خۆشیاندا  ،مشخی نتوەخوازییانی کورد ندەدەۆزیوە

کامکیان ئامادەنبوون دەستبرداری  انیشتوانی کورد ھبوون، ھیچد

، ھردوو تیشداکا تاک دەوتکی کوردی ببن. لھمان کمینکانی خۆیان بۆ

  مریکا بوون.دەوتک چقی بازنی ستراتیژی ھمگیری ئ

تمییانکی حی  بوو، شتدوود تکسخ تبب ر  و لسکۆتایی باڵ ب

دەوت  بکش.اقدا رھرمی کوردەکانی ع لمریکییکان ئ کانیالتقل

گوشاری  تابکن  و ئران دەیانویست پشتگیری کورد یاکدراوسکان وەک تور

رعوان بم ئکانی خۆیان البدەن. بمرر ھسک  اق لوەیھیچ ش

ن. ئامادەنبوون، ھنانکایی دەوتکی نتوەیی کوردی لباوەش بگر

 ئیدارەین بوش، یان ن  ، ن نیکسن، ن فۆرد،شوەلسۆنگی ھمان ئاماژە

چ جای دەوتکانی  ،شتگیری سربخۆیی کوردەکانی عراقیان نکردکلینتن پ

ی ئۆتۆنۆمی کورد بۆ پاراستنی یدراوس. ھموویان بدوای ئو تکھکشی

تی خاکی عکوە دەترسانریڕان، لب ،اق دەگلراق ریوەشانی عکھ

ر پسب دانان بنجپکان شلدراوس وی کی پشی دەیان ساڕیان پیتک

لسر دەستکوتکان دەکرد. بتایبتیش ک ئران لژر فرمانەوایی 

 تینیدا چووە ناولیستی دەوراخومیارەکان،  ئسوولگتیئیدی نکخاکی  یی

نگیرعیاق وەک دژەھاوسک ب یرکرا.وی جوڕکان سرانییماعی ئت  

ناکۆکبوون و ت گونجاوانن و ئامانجکردنی ئیساتی کارلرگت منان

وەبوو کوەش ئدواوەبوو. ئئازاری  کوردەکانیشی ب ١٩٧٥ل وما، کاتدا ق

ران و عرئ یشتنک و ئۆتۆنۆمی کوردان ڕاق گوتنکیرباژ وتک 
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دا ١٩٩٦. ئوەش ل دەوت دراوسکانردوو برژەوەندی نیشتمانییانی ھ

ژغانی ئدوبارەبووەوە، کاتی ئۆتۆنۆمی کوردان لکانر قمریکیی دوای  ل

شوەیکی جوھری سددام  دا دامزرابوو، بم ب١٩٩١جنگی کنداوی 

ک پشتی الینکی کوردی گرت بۆ ئوەی  ،حوسن ئۆتۆنۆمییکی کزکردەوە

 ک پشتگیری ئمریکای ھبوو. ل وردەکی دیک بشکنپشتی نیارە ک

مینی لبارتری ل کلینتن ھبوو تا ی فۆرد زەئیدارەوانگی منوە، ڕ

ھردوو باردا مودای  بم ل - وانتر نکاەپابندبوونکانی خۆی برفر

ڕوون و  کوردان کیورەدەستول وت د بایخمان دۆشدامانیردار و وسنو

  .دیارە

ەکانی کورد بۆ ەفنیکسن و فۆرد کۆمکی دەرەکییان بۆ خواست برز ئیدارەی

، دانھنا، بکو ئوان یکمجار بشوەیکی ئاسایی دەگوترێک ئۆتۆنۆمی وە

. چونک ئم پشتگیری بۆ کردن پاپشتمریکییکانیان استوخۆ سرچاوە ئڕ

، بووەوەونی وەستاوومتکی قانوک دژی حک ،پکی ئتنیمان دەکردوگرو

پیوە  ئیسرائیللبرئوەش وەتکانی دیک، نخاسم ئران و 

وای لو ناوچ و" بژربژرئۆپراسیۆنک دەبوای " ئیدی وەستبوون،پی

  سربازی و دیپلۆماتیدا. ی ئاشکراینوان ھزخۆمشییی 

، بۆ ١٩٧٢سای  بۆ وەاستوخۆمان ب کوردەڕ دەستتککردنیبنمای 

 شا ل تاران دەگڕتوە، ئو کۆبوونوەییالی سردانکی نیکسن بۆ 

لوتکییکی لگڵ برجینڤ ل مۆسکۆدا ھات. ئو ھفت  دیدارەدوابدوای 

ئاھنگ موانداریی ھوربوونوەی پیوەندییکان لگڵ کرەملین، پشنۆرە 

رگیز بۆ بو ھگۆڕی. ئکانی نیکسنی نستراتیژیی ،کورەییرارکردنی ھرق

انی جیھانیی سیال کبرکی سی مانۆڕدەستبرداری خواستکی بۆ ئوپڕی 

  . نبووسۆڤیتدا  یلگڵ یکتی
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ع کان لیرکبک ک لکریوە. بۆ پرسی  اق، لدەروازەی شادا خۆیگرت

ی لتو دەوئایندەی سیاسی ئ وتدا لدەگی نرەبستانی س یعودیدا دوای ع

ب دواوەدووەم دەھات، لو کات ب رچاوە دەرامو ستبڕەشی ھیان ل 

دا حزبی ١٩٦٨بتایبتیش ل کنداودا. ل  کردۆژھتی ناویندا دەڕگی ھاوسن

نی کردە کارنام و نیاری ادیکاڕبعس برنامیکی خۆجی 

غدا گرتدەست. اگیاند و دەستیشی ل بڕۆژئاوا ڕسربازییانشی دژی 

بوو، عرسوڕمان نی سرئیدی ماین زیاتر لددام حوساقی بندەستی س 

ھبوونی پانزە ھزار  ،سۆڤیت نزیکببتوە، ئوەش لکاتکدابوو یکتیی

وپاتدەکردەوە ک تواوی وی دیسربازی سۆڤتی ل میسردا ئو مترسی

ی ییتۆیشتنی ستراتیژەنگب بکوت بن ڕکفی دەستڕۆژھتی ناوین ڕ

با، ھرچییک بوو (ئاساییکردنوە) تی. ئوسا باری ھورکردنوەیسۆڤ

چقی بازنی مبستی ستراتیژیمان بوو.  ،کمکردنوەی قمەوتی سۆڤیت

 ک بۆوەک داردەست ەی پیوەندییکانمانئم ھورکردنوھر بڕاستیش، 

  دەبینی. ییکستراتیژل مترسییکانی  خۆپارزی

ی کتانو دەوئ را لرنبی بئاراست دارعاقی نوک ، بن بارکی خۆیان ل

رکی وان سنوشیھردووکی ،دژواردا دەبینیوە، ئوردن و ئران بوون

ک  ،ھمیش لوە نیگران بوویلیش ، ئیسرائدا ھبووپانوپۆڕیان لگڵ عراق

یاربکرێ. ھرس دەوتکش چکی سۆڤتی ت ەبی برادیکالی عڕژمکی ڕ

دەکرد. ئوان  نیاکۆمکی کوردژربژر مریکا بوون. ھرسکیشیان دۆستی ئ

 کورد وەک گمی کارتک سودایان لگڵ داخوازی ئم دواییی ئۆتۆنۆمی

وی ڕودەکرد، بۆ ئوەی  دااقرری عول شاخ سخت و ئستمکانی باکو

ربخنوە. ووورەکانی خۆیان دوقی لسر سننیاریی وزە و دەرامتکانی عرا

ب مندە ئرچک کردەوە ھو کۆمشداری ئب  مانرییژربم ژکرد، بن

وەت  ھر یک ل تاکانیان لڕی ھاو کانمان لیئاژانس ھواگری
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کۆمکی  شئو دەوتان وئاشنابوون. بگومان ھمو توەگالوەکان، پیوە

  بازییان ل وت یکگرتووەکانوە پدەگیشت. ری و سروئابو

کان و کورد کشکانیان ، پدەچوو عراقییڕاگوزەربۆ ساتکی 

 ل .رکردبکڕدا ١٩٧٠ی ئازاری ١١چارەسغدا و کوان بن ک لوتن

عراق بکات  ،متی بعس قایلبوووحکو ١سرکردەی کورد مستفا بارزانی کرا.

. ھاتبوول دوو نتوەی سرەکیی عرەب و کورد پک ک ،دەوتکی فرەئتنیک

ژەی ڕ کوردی کرای زمانکی فرمی و بجگری سرۆک درای کورد؛ زمانی 

  خۆشیان، کورد ل پرلمانی دامزراوی نودا بشدارببن.

کانی دواتردا،  لکڕمانگی کشکردنی ئۆتۆنۆمی کناسر پسل کوتن

ان بوو، کات ھودرا ک ھز لنوان یسروشتی تکوت، ئوەش شتکی

تۆنۆمی بۆ بارزانی واتای ئوەی وپ ئتنی ناحزەکان دابندرێ. ئۆوگر

، لکاتکدا ب قمبازک ھمیش ل دیفاکتۆی سربخۆییوە نزیک ؛دەگیاند

وتنک دەکرد، وەک ھنگاوکی ککڕسددام حوسن وای ھسوکوت لگڵ 

کی گخۆشکردن ک بیرۆکی بعس بسر سرتاپای دەوتڕیان بۆ تاکتیکی

  .پیەوبب یکگرتوودا

غدا ١٩٧١ھاتنی پایزی  بوان کوردەکان و بکانی نیوەندییپ کی دیکجار ،

نیان بدام حوسکترازان. کورد سیی لر خاس یشتتاوانبار دەزانی گ،  ک

دەوروبری سددام  دەھاتیش گومان ل ھوی کوشتنی بارزانی داوە، تا

ی بو جموجۆتردەبوو ببک قتی حکوومتی نیشتمانییی ئاراستکی 

اقی لخۆگرتبوو. ئمش کوردەکانی داباند، بۆی ری عحیزبی شیوعک دەدا، 

الین ئران و ئیسرائیلوە  ل ک ،دەستپکردەوە گریالیانیانچاالکی 

دا ١٩٧٢دا و دووبارەش ل ئازاری ١٩٧١ی تشرینی دووەم. ل پشتگیریی دەکران

ی ٢٨ب ل پشتیوانیکردنی بارزانیدا. ل  شا داوای ل نیکسن کرد ک ھاوکار
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ھاتسرخت  استوخۆ بۆ بارزانیڕئازاردا شای ئوردنیش وەک ناوبژیوانک 

استوخۆ ڕھرگیز  یش بووئیسرائیل یداوای کۆمکی ل نیکسن کرد. ھرچ و

کانی خۆیان ی، بم ئمی ل نیگرانییکی پاپشتی وەھای نکردداوا

ئاراست بارەت بستی عبوونی ری سیاسھ رژەوەندیشیان لاق و ب

  ئۆتۆنۆمی لناوچی کورداندا، ئاگادارکردەوە.

 مماندەویست ڕوئن ا، چونکوەرگ وخۆیانڕاست کو داوا کۆمومان ل

کی سۆڤتی و دەستزیاتر ھاتنی چ .نیندا بوروژیو ناوچۆیشتنیان ل

ران، ئو زی ئمریکا ل ئ، باو»Joseph Farlandجوزف فارالند «

کورد  ژربژریئاگادارییی ھسنگاند بوەی ئگر ھمتی ئۆپراسیۆنی 

دەب، ئگر وەستنراش ئوا بارکی ناسک دەب  دەستپبکرێ، ئوا کراوە

  . "اڤکردنکی نخوازراوداڕ"بر نلبرا

تی سروەزیری یکAlexei Kosygin« ئلکسی کۆسیجن «سردانی 

 غدا لت بۆ بکی وایکرد١٩٧٢ی نیسانسۆڤیتی  ،دا کارسیاس ش بمئ

 وە. لدا بچینکناوچستنمان لتی نیسانی نۆدەستبکی دۆستاییمانو پدا ئ

مریکییکان دەستوەردانی ئل  اوپۆشینب چلگڵ عراقدا واژۆکرد، تنانت 

 ب ئاستکی قب دابینکردنی پیماننامکی نوانیان ،ل کاروباری کوردانیش

خۆگرتبوو. ئیدی عراق لتی بۆ عورە و قورسی سۆڤکی گخۆی رچاق ب

بنمادا ببت  ک ل ،ڕیی بووە داڕسانکی جیۆپۆلیتیکییان و چووە سر ئو

پاپشتی ئو چک تازەھاتووە،  ل ناوچکدا. ب یتی سۆڤھاوپیمانک

شکردن و گیشتن پشتوەی ئو ھ ھزەکانی عراق کوتن ھر

ییکان ئیسرائیلئرانی و  ژربژریی یھاوسنگییانی ک ب ھۆی پشتگیر

ربازەکانی عکدادانی سیراقی و ئردروستببوو. ئیدی بکانیر  شیانییسل

  کان بدواداھات.سنوورە
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انی دا سرد١٩٧٢ی ئایاری ٣١-٣٠ی بوو ک نیکسن ل یئوەش ئو ئامادەکار

رانی لست و سۆز و  شای ئبن ھموومان لماندووبوونی تاراندا کرد. ھ

کۆبوونوە لوتکییکی مۆسکۆدا داھزرابووین. نیکسن سڕەرای  جستیی

سردانی  -  مانی سۆڤیتیوری ڤتنامی ھاوپیوبۆردمان و گمارۆی باک

ی و شکردانی سخشش نپ فتردوو ھش ھمش مۆسکۆی کرد؛ ئ

  مانگیش برل ئنجامدانی ھبژاردنی سرۆکایتی بوو. 

ۆژناموانانی ڕکان شکتیی گشتی و تیمی یئو موانداریی بجۆشی ئرانی

نۆشی نیکسن بوو قبترکرد. یکک ل لکوتکانی ئو شکتبوون بادە

مرای ازاوەکی شا بوو. چراکانی کاڕلسر بخرھنانی سرخوان بئندازە 

وس ئامادەکراوەکی وتلفزیۆن بۆ سرۆک زۆر زەقوزۆپ بوون ک دەستن

بخونتوە، بتایبتیش نیدەویست لبردەم تلفزیۆندا چاویلک بکات چاوی. 

دەشکا،  دیاربوو بایی ئوە توانای بسردابۆی بیاریدا سرپیان قسبکا، 

. ئو چند جاران ن دوور بوول گوتارکی لبلبان لوەی پدەچوو بدەر

استوخۆ نیکسن ڕدواییدا لبنی ھمبانی دا.  وڕا، لولسر بابتک س

ک  ،ھنایوە شاھنشاوانینی سرەک ئایزنھاوەری ببیر ڕشای کرد،  تماشای

وی چینی خۆیانوە ھنابوو. وسیناتۆرانی ناسیبوونی ژنیان لسرئو  وھمو

 و ڕۆحوتنیکسن ئیدی برکشنیازی نۆشکردنی وسئاکام و پ یشتگ وان

تنیشتیوە کرد. چپی  ی خۆشویستی لووبۆ خاوەنشکۆ و شابان

کانیش لرانیبوو. ئجۆش نباشترین باردا ب  

و ودۆخی نودەوتییان تاوتوێ کرد، ھمکاتی ک نیکسن و شا بارو لو

ک وەستا. نیکسن کجلیسییبادەگ خۆشم ی تازە لندازەکئوە بۆڕین

ئو وەک سرۆکی ئمریکا کمتر  ک ،مۆسکۆ گڕابووەوە، نمایشکی وایکرد

وای ب پیوەندییکی تایبتمندان لگڵ سرکردەی کۆمۆنیستی زلھز، 
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ربوونی وکردنوەی دانیشتنکدا ئو سو نیلخشتببردرێ. ل تبی

گریش دەب لبردەم ڕای و مریکادک لگڵ دۆستکانی ئ ،دوپاتکردەوە

 ت لکانی سۆڤیرەڕۆییوڕسڵ ئگتی ناویندا. لزگاری ەۆژھشدا پار

 ندەکین ک کش ھرمییکان نتنرنوە و نگ لوە

نادەین ھاوسنگی ھزی گڕیان، ھروەھا وبوونوەیکی نودەوتیڕووبڕ

.نگ ببتی ناوین السر  جیھانی یان ھی ڕۆژھھڕ ب تی ڕاستیش لۆژھ

برژەوەندی خۆماندا  تای ھاوسنگی ب ، کناویندا بۆ ئوە تدەکۆشین

ع ن ی کو نمایشوە، بنینربشک ادیکاڕەب تیشکی سۆڤیچ کان و ن

ەب بدیبنی. من ھمدای بوەی ک ناب "ھوربوونوەیکی ئامانجکانی عر

نین، پژرر" بپبژم ودەستککردنبوو اەھناس، " رکردنیکندێ  چارەسھ

ئوانی دیکدا... ئم دەبوای  خستنیپراوزپرس لگڵ ھندێ نیار لپناو 

ل بۆنیکی دا ١٩٧٣کان بگینین." من ساک دواتر ل یئوە ل سۆڤیتی

 وەیو شمان بکخشوەی شا بۆ واشنتن، کرۆکی نردانکردنس

  ەوە:پوختکردبوو

دەدەین کشمات لوھ مین "ئت بکۆیشتنی سۆڤیر ،دەستھ ل ک 

وێ و لک دەربکنشو کیش کیرچر سدوایدا دەچن  ھب

کی وا لوێ شتدەمان مین. ئتیان بککشکی  شبیمکتم 

گرانبھاکانیان ل  ەی ماندوویک چاالک 68بچسپنین انداسیاسی

  ئاکامکیان لناکوتوە." ۆژھتی ناویندا ھیچڕ

لبرئوە شا بۆیدەرکوت نیکسن گوگرکی وەرگرە، ئیدی نیگرانی خۆی 

سبارەت بوەی ک "سۆڤیتییکان دەیانوێ ھاوپیمانییک ل کورد، 

                                                           
ەھای وتک ڕدەستداری  ت بوو کسۆڤی یسیاسی حزبی کۆمۆنیستی یکتی یمبست مکتب 68

  .وەرگ. بوو
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کان پکبھنن، بم لجیاتی ئوەی کشی کورد بعسییکان و کۆمۆنیست

 توا دەبیان، ئرپکی بدڕک تکان."ببنرخ بۆ کۆمۆنیستکی بشت  

یاری دەرکردن. وەک  نیکسن لڵ شادا دوو بگی لنجامی گفتوگۆکئ

ەزامندبوو بوەی ڕسددام بۆ چک،  - دژەکردەیکی سوداگری کۆسیجن

بفرۆشت شا ک خۆی پشتر داوایکردبوو، بم لبر ک فۆکی نمایشبرز 

ی پبدرێ یاخود F-15ن ئاخۆ فۆکی دەمقای بیرۆکراسی نو پنتاگۆ

Navy F-14 شم کگیریخواردبوو. نیکسن ئ کوداییسرکرد  یچارەس

وانیشی ببژاردنی نسندکرد و لی پکشنردوو چوەی ھواوی بۆ شا  بت

و واتوات بوو گوای نیکسن فرمانی  ەش بنگی ئو دەنگۆجھشت. (ئو

ھرشتک شا ویستی، بیدەن. فرمانک تنھا بۆ  ە کوبسر پینتاگۆندا کردو

  دا.)ـ F-14و  F-15ھبژاردنک بوو لنوان 

اپرین ڕی ئمریکا یلھمان کاتدا، نیکسن بو ئاکام گیشت ک بب پشتگیر

 مریکیئ ی. پشکداریگرێدژی حکوومتی بغدا سرنا دکور لئارادابووەکی

ی ک کلیلی ت بوو بۆ پاراستنی ئو مۆرالھر شوەیکدا بووای پویس

ناوچک بوو بۆ ھاوپیمانکانی وەک ئران و ئوردن، ک پانرەکانیان 

  جیاوازبوون و پشکدارییکیش بوو بۆ ڕاگرتنی ھاوسنگی ھز ل ھرمکدا.

کان بۆمراقییع وە بوو کستمان ئسپاندنی ڕ بیان چکمزۆریان ژ

زیاتر ب و بھۆیوە بغدا  ھزی دانووسانی کوردوەی ، بۆ ئلسر بکوێ

کانی بگرێ و ڕ ھانبدرێ لزی ئاسایشی دراوسیدا زیاتر ڕەفتاری سیاسییان

کی ئمریکا یباوەڕدەکرا ک پشکداری اەھئۆتۆنۆمیش بدات کمینی کورد. و

دنت  پرسککلیل ب: بو پشکداریی دارایی یکانگیرییک ل ئامانجکانی 

کانی لگڵ وەت یدی، بۆ ھریکشیان بایخکی زۆری دەب بۆ پیوەندی
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بکرێ دەستبرداری تابووک لیان  ،ئوەش ھروەھا بۆ ،یکگرتووەکاندا

  زۆر گشبینان بوو. ک ،بینین سلمنراوەک دەیحوکمدان ئو  - کوردەکان ببن

 

  خۆاومشتومی ن
  

و  Churchوە ھواگریکانی کۆمیتکانی چرچ لوەتی بابتکانی لکۆین

وە، نبوکرا و تلفزیۆن، فیلم و کاخزی چاپکراوبوون ب بابتی  Pikeپایک 

ک ھی ی وەک توندڕەوی جنگاوەرکی شڕی سارد وناکرا یی ھواگردەزگ

 ی برچوەی سرۆشیش بوو بۆئوبکرێ و پج بوو سیاسییانوە نئ

دواداچوونی ەکانیددەراممریکاوە بکا بۆ بردەوامی ئی.  بکییتانش خشت

ل سردەمی  اا ھبووب، ئوەھو سی ئای ئیکیئگر ھرگیز جۆرە خۆ 

 سرەکیین . ھموو ئۆپراسیۆدیار و برچاو نبووەنیکسن و فۆردا 

لالین کۆشکی  - چیلی، کورد و ئانگۆال -اندا لو ناوچ ژربژرەکان

شوەیکی سرەکیش ئۆپراسیۆنی  دەرکراوە و ب وە فرمانی بۆییسپ

ئوان لئارادا نبووە.  و ئاشکرا بۆ بوون، چونک دیپلۆماتیکی لبار ژربژر

ک خاکی دەوتکی سروەری  ،ل شونک برپابوو یشاپڕینی کوردەکانڕ

الین کۆم  لژربژریش دانپدانراوی ھاوپیمانی یکتی سۆڤیت بوو، 

ی وڕو وەکان پشتگیری دەکرا، ک لودەوتکی ھاوپیمانی وەت یکگرت

داراییوە ئم کۆمکمان دەکردن. لودا سرچی تشنسندن ھبوو، بم 

یکی بھزتر بکا و یک سددام حسن قمەوت ئوەش بدیدەکرا اوکاتھ

ک بۆ تکدانی ناوچ کوردییکانی ھموو عراقیش بکات پگی یھرمی کورد

کاتی ک ئو جۆرە تکدان گردراوبوو ب گشی  وت دراوسکان. لو

کدارە عزە چرای ھوەاقیرخکانیز دژی  ، کھکی بکچ تدەکرا بب

  کانی کنداو، ئران و تنانت تورکیاش.وەت
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الینی ئرنی و نرنی سیری ئوێ دەم دەکی، ھسنگاندنی ات ک

ھاوسنگ ب لوەی ئوکات  اپڕینی کورد پدەچوو زیاترڕبیاری پشتگیری 

کردیان. ئم دەبوای زیاتر وریا باین ل بارەی پانرە جیاوازەکانی 

ق بیکوە لگڵ دەرەنجامکانی یک ل ھاوکارەکان ھاوپیمانتی دژەعرا

دا  ککملب دا و لدەربازی ھدایخۆی فرووی . لم سوە وھوشیان

ک کوردەکان نیشانی ھاوکارکی  ،دەبوای ئم لوە زیاتر تگیشتباین

ئاستنگبوو بوەی لگڵ ستراتیژی ھمالین شتکی لرزۆک بوون، 

، ئامانجی نیازی ڕاگینراوی سرکردەکانیان ھرچییک بووببن. یکانگیر

سیشتن بییان گمی ئۆتۆنۆمیبنگالی کخۆیی بوو یان بربکی ی

 پ لسر دەستنیشانکردنیھمیش دەیانویست  بوو، تواوعیار

پلبندی پیوەندی  لبر ڕۆشنایی بشوەیک دابگرن، ک پشنۆرەییکانیان

. ئم فربووین ک ئوە ب کییکان بۆ ھاوسنگی جیۆسیاسییانھزە دەرە

وانبارەی پال و خۆشین؛ ئدا بکگوەک ھاموشۆیان لوە ننینکان بخو

ان دەدا، ھروەھا تکیکی سرڕەقیانشیان یچۆنایتی نایابی دنی ئازایتی

  .بوو

بۆ ئزموونی  سوودی تگیشتنی درەنگوەخت ئمیتنانت ھشتاش 

ھشتوە، ک شتکی وای لو چارەگ سدەیی ڕابردوو  69ھۆبسن بژاردەی

ھنان ل کردەوەک دەبووە مایی ئوەی ھاوپیمانیی ۆڕێ، لوەتی: شکستنگ

، کورد بۆ بزەیی سددام حوسن برقرارەکی دژ ب عراق لیک بترازێ

یش بۆ ئم پابندبوونکاتکدا  ؛ لبشونرێو سریش ل کنداو  بجبھرێ

                                                           
69 s choice’Hobson ی کو شتشت وەرگرتنی ئشکپ گرتن لمو دەکرێ یان دەستھو ھ

ب کش ئیدیۆممک، ئوە ھاتناوی تۆماس ھۆ شتوبسن کرێ دەدان، وای لسپی بئ وە ک

بوان فرھنگی  -دەنا ندەبووا ھیچ ھبژرنھبژرن  معمیلکان دەکرد ئو ئسپی نزیک دەرگ

  .وەرگ -ئۆکسفۆرد
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نی، ئگر ھاتبا ھمان تاسوحمامی ژان و ناسۆری ڕۆچوون بوو لو دووڕیا

و سۆڤیتییکان ب شوەیکی جوھری دایبنکردنی چک و تفاقیان 

کی دنیا و یھبژاندن لنوان مترسی لسرووی ئاستی ھبوو زیاتر بکردبا.

. لڕاستیدا ئوەش ترەەست سرنجاکشرانرەدومزندەکراودا، سرچی دو

 مان لیارەکر بوو بۆ ب١٩٧٢کاریگکی ئابی  دا. لرمانی ١٩٧٢یدا نیکسن ف

. وەت یکگرتووەکانی ئمریکا 70واژۆکرد ژربژریڕنماییکانی برنامی 

استوخۆی سای دارایی ڕدۆالری مانگانی وەک کۆمککی  ٢٥٠,٠٠٠بی 

خان کرد، سرباری دوو ملیۆن دۆالری دیکش بۆ تقمنی، یان دا تر١٩٧٣

ننج ملیۆن دۆالر سای پکە زۆر زیاتر بوو.  )ششا(. پشکدارییو بل

 ، بریتانیا و ئرانییکان بۆئیسرائیل ھی بیکوە لگڵکۆمککان سرجم 

انی شڕی کورد گیشت نزیکی یک ملیۆن دۆالر مانگان. بگورەی پوەرەک

  زۆر نبوو. بکی سارد، ئوەش 

ورد دەبووینوە، سرباز و  کات ئم ل حیکمتی پشکداری ئمریکییکان

دا ل میسر دەردەکران. ئمش ١٩٧٢اوژکارە سۆڤیتییکان ل تموزی ڕ

 ت لراقی بۆ ستراتیژی سۆڤیخی عتی ناویندا زیادکرد و ڕبایۆژھ

کانی لگڵ یسکۆ بۆ بھزکردنی ڕایی پیوەندیتکانکی نوی دای مۆ

ئندامی  Mikhail Suslovیکائیل سوسلۆڤ ژمی بغدادا. ل کۆتایی ئابدا، مڕ

دا ک بچت نو حکوومت نویکی سددام  سیاسی، دنی بارزانی یمکتب

رەی بارزانیش، سوسلۆڤ ئاگاداریکردبووەوە کگون. بدوای  حوس

                                                           
ارزی، لبر ھۆکاری ئاسایشپ کۆبوونوەیکی فرمی کۆمیتی چل ل ئارادا نبوو. لرەدا 70

جگری وەکیل وەزیری کاروباری دەرەوە،  نیشابرەکان کران: ئوەوبڕ ڕنماییکان ڕادەستی

تی ئرکانی ھاوبش، ئمو وای بڕوبرایتی سی ئای ئی. وەزیری برگری و سرۆکی دەس

ھریکیش لمان بۆیان ھبوو برنامک ڕەتبکنوە، بم نیانکرد. کۆمیتکی پایک زۆری لسر 

وونوەی فرمی ھچنی بوو، ھرچندە بدنیاییوە ب دەرھاوشتیکی جیاوازیش دیارنبوونی کۆب

  ر)ندەگیشت. (نووس
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اق ب گرنگ رل میسر، یکتی سۆڤیت پیوەندیکانی لگڵ عدەرکردنیان 

زیاتری حکوومتی بغدا بکا. گرەوەکان برچاوان  دەزان و دەیوێ پاپشتی

  برزبوونوە.

حوسن ل کۆشکی شا لسر ملیک سبارەت ب الینکی ئم، شا و 

 زوین لموز تا ٣١دەریای قوە١٩٧٢ی ئابی ٢ی توان دا کۆبوونئ .

سایک بۆ ھوی ھاوبش ڕپشوازیان ل کۆمکی ئمریکا کرد و ھویاندا 

 ن. بارزانیشیان ئاگادارکردەوە ک خۆی لھر جموجۆکی دراماتیکیان بدابن

خۆشکردنی ھرشکی سرتاسری عراق، وەک ڕربگرێ نبادا ببت ودو

ژدبوونیان بۆ ڕ ئوەی جاڕی دەوتکی سربخۆیی کوردی بدا. ئو

ی بھزکردنی توانستی برگریکارانی کوردی بوو بۆ پاراستنی پوانیک

  زۆری ئۆتۆنۆمی. 

ھروەھا داخوازی دارایی  دا شڕەکان تشنیان کرد،١٩٧٣لمیانی سای 

دا، من پشتگیری داوایکی سی ئای ١٩٧٣ی ئازاری ٢٩. ل پتر بوو کوردەکانیش

ک،  وەـ Jim Schesingerیم سیسینجر لالین ج ک ،ئیم کرد

ەکانی کرد، لپاشاندا دەرامداوای زیادکردنی د ،بوو سی ئای ئی بریەوبڕ

ک عراق بنمایان  ،نیکسنیش پسندیکرد. یاداشتکم ئوەی تاوتوکردبوو

 کیبۆتیبریگرت  ت لتی ناوینداڕسۆڤیعس ؛ۆژھتی بر  یشحکوومژل

لسر پارەدان ب ڕکخراوە  بوو م حوسندا بردەوامکفی سدداڕ

ک پاکستان؛ ئوەش ھزک بۆ "برەی رەکانی وەوتیرۆرستکانی ناوچ دو

پکبخن. لبر  ئیسرائیل - دەستپشخریکانی ئاشتی عرەب تاڕەتکردنوە" 

 ،موو ھۆیانو ھنج ملیۆن  ،اسپاردەم وابووڕئپ کمان بۆ پتر لی کۆمب ک

دۆالر سان زیادبکرێ. شاش پابندبوون دارایکی ب بکی زیاتر 

ملیۆن دۆالر، سرباری ئوەش یارمتی  ٣٠بوو ل خستسر ک نزیک 
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کھاتبوو ،لۆجستیکی و تۆپخانژ پودادرتۆپی م ل وە پشتگیری  ،کرانئ ل

نبادا کوردەکانی پدەکرد. لگڵ ئوەشدا نیکسنم لوە ئاگادارکردەوە 

  :بەوشی برگری خۆیانوە ڕلودیوی  وەھا بکن، کوردەکان سرچیکی

ربکوینوە ل پدانی و ھوی ئوە بدەین ک دوئمدەکرێ 

 کو کۆمئ ین ئیمبارزانی ب وەی بن، بژخایکی درندبوونپاب

زدەییانمان بۆ ئم سای و لسر بنمای مانگانش، بم 

رچۆنھ مئ وە کینوە بکر ئسخت لج دەب ک ب

ەوش برگرییی ڕئو ین سبارەت ب مانوەی )شا(ھاوبۆچوونی 

  ئستای کورد."

ئامانجکانی  ژربژرل سای یکمدا پدەچوو ھووتقلالی ئۆپراسیۆنی 

 دی. لتننجبمی پکری سی١٩٧٢ی تشرینی یوبڕکی بئای  دا ڕاپۆرت

ک دوایی بووە باوزمان ل ئران،  ،مـ Richard Helmsڕیچارد ھلمس ئی

دوو سیکی سوپای  دەستوپیکوردەکان  ؛یایدا پماندەگیاندە نیکسن؛ ت

  :یان بستووەبعس

ژمی بعس باش ناڕوا... مانوەی بارزانیش ل ڕ" شتکان لگڵ 

ئابوقی لسر پاراستنی سنگرەکانی بردەوام و بۆئوەی بازنی 

بنککانی  بکا و بعسیش ل سوپای عراق قایمتر لسر سی دوو

ک لیوە تکانی تکدان و تیپی لناوبردنی دژی  ،کاببش ب

  کان بکاردەھنا."یئرانی

 کیش ل١٩٧٣کات نگ لک ڕدا جرپابوو، کۆمتی ناویندا بۆژھ

ئاخۆ پویست ئم ئو  مان خواردخمی ئوەسرئشی نوی بۆ پیداکردین. 

سددام  تالنو عراقدا  بۆنی بقۆزینوە و ھانی کورد بدەین بۆ پالماردان
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ن بوحوسبارەت بس منن. ئشنیازی  وخپ کی وا پشتمان لوھ

ساکانی  ل ،ئوەش بیارک بوو - کرد ئیسرائیلئفسرە پیوەندیکارەکانی 

   گربوو.ھ دواییدا ناکۆکی

کگرتنوەونمو ڕەخنڕانی گکی کالسیکییانیک  بوو نتی. کاتوانبۆ پا

کمک ل ساک  ژربژرەکھگیرسا، برنامی  ئیسرائیل- نگی عرەبج

قورس ھبوو؛ ئو  ل چکی ھر بکی کمیانبوو. کورد بوو ھ پتر

رگیز سری بوون ھسرانی لتاقمی ئ ی کینواندتۆپخانکی وایان نیرچ، 

تمان ھبوو نیش ایربکونوە. کورد توانورەکانی خۆیان دووک لسنو

اق ب زەحمت رع کانیک تانک و فۆک زێ،بپار خۆی شاخاوییکی

ککانیان برگی ئوەی ودەیانتوانی جموجۆی تیادابکن. بم چک سو

بڕووی سوپای عراقی وڕو 71ندەگرت ل دەشتاییکانی پشت نیشتمانکیان

نکی پ چک و کرەسی سربازی ببنوە ک چکی قورس و بسدان تا

نبوو ک ھرشی کورد دوور ل  یشی تداسۆڤتییان ھبوو. جگی گومان

  .سری بۆیانمایی تکشکاندنکی سرتا ووەسنگرەکانیان دەب

انوە بۆ بیروباوەڕی ەوشک بوو بتایبتی، چونک بپچوانی گڕڕئمش 

جنگکی میللی، عراقییکان ھزکی سرەکیان بۆ پاپشتی عرەب نناردە 

پیاگیاندین، کوردەکان سای پشتر  »زھلم«. ھروەک 72ۆژھتی ناوینڕ

 ردەوامبوون لوەیبستنب ی دوو دەستوپر سسل اق.رسوپای ع بۆی 

ژەی نوان دەوتی عراق لگڵ مایی سرسوڕمان نبوو، لوبارە گر

گرافیایی دەکرا یۆلبر باری ج بوو، ک تاک برەی عراقی –ریادا وسو

ر بچی -کاریگن کک لیواییتسوپای ا ی ردرایراقی نرەی عڕی  بش

                                                           
لرەدا سیرە ک کیسنجر بھدا چووە، بقسی ئو ھر بستک ل چیاکان دوورکوتیتوە، ئوا  71

نیشتمانی کوردان دانانرێ! وەرگ ب  
  ) وەرگ.١٩٧٣ئیل، شڕی ئۆکتۆبرە (تشرینی یکمی مبستی کیسنجر شڕی عرەب ئیسرا 72
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اق پویست ری عوشیکی ناسک، بۆ لیوا سربازییک "شڕکردن". ئیسرائیل

تا  دەویستۆژی پڕن تا بگات برەی جنگ. دە یکۆردی خرایی بشکڕنبوو 

ی نزیکی بازنی شڕەک و تنانت لیواک بشوەیکی گشتی بگات شونک

دواوە.  کشابایوەھکانی برەی پشوە بل گیشت دەبوای  کاتش ک لو

 ڕوتاکوداویش ک قت ھو بوە ئتوتبکو زیانی ل ومابیان قل 

ک ئوانیش دە ڕۆژ بوو  ،بوو لگڵ لیوایکی عرەبستانی سعودی ردنلیکک

دا بوون. جنگاوەرە گڕ مترسی و دژواریک لبب ھیچ تق و 

ۆژھتی ناوین یخی یکدییان گرت. ڕۆژەکانی جنگی ڕدوا  ل دڕدۆنگکان

ع ربازیس کردوو یھ ،وی دیکبوونی ئھ ئاگایی لیەبیربک، رھ 

ی و تقیان ئیسرائیلھزەکانی  گیشتوونت سر پ انی لان زایەھو

  دامزراند.

ک  ،کاتی جنگک ھات گانکیبدرەن گریالییانبیرۆکی ھمتی ھرشکی 

ی ١٥شوەدا گرم ببوو. ل لبرەکانی پ ئیسرائیلشڕی نوان میسرییکان و 

 ئیسرائیلگکدا، لو ڕۆژەی ک ۆژی نۆھمی جنڕو ل  تشرینی یکمدا

پلی  ە، ئم پیامکی بلباوان تکانکی میسرییکانی بۆ سینا برپچدایو

ئاخۆ بگوی ئفسرە ی کرد اوبۆچوونمانڕداوای  ،بارزانیمان پگیشت

 پدەشتی بکن، بۆئوەی ھرشبکن سر ئیسرائیلپیوەندکارەکانی 

پرۆشی ئفسرە پیوەندکارە  ۆرە پشنیازکی باق. ئوەش جرع تختکانی

تمانکیان بگڕننوە. ھرگیز جۆرە نیش یکان بوو تا بوایک بۆئیسرائیل

  ل تلئبیبوە پنگیشت.  کی وەھامانداوای

 Williamویلیم کۆلبی «ھات،  ئای ئیدا پیامک ئاساییان ب کنالکانی سی

Colby« رە نووبڕبییی سکوەی دژی  یھیچ کات ی ئای ئدا بدەستنل

ژمان ب شا کرد، ک ئو زۆرینی اوڕوانکردنی شڕەک ب. کاتکیش رەبرف
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اوژکارەکانی بۆ کوردەکان دابیندەکرد، ئویش پشتگیری بۆچوونی ڕو تفاق 

کورد چکی ئۆپراسیۆنکی ب پداگیریوە گوتی  کرد. ئو »کۆلبی«

 ییکان بئیسرائیل یل پدەشتکاندا. پشنیاز نخاسم، ینی انیانەرپالمارد

  بردەم مترسی دۆڕاندن.  ستدەختواوی "کارتی کوردی" 

 بوەی یمنیش قایلبووم. سرباری ئوەش وام مزندەکرد ک مایی ژیری نی

بکن و ئیدی ناوچ کوردیی  ی نمایشئیسرائیلکورد لسر تاکتیککی 

ەبییکان. ب روڕەیی دەوت عوت و ان بخن بر ڕقگمارۆدراوەکی

دا بو شوەیی تشرینی یکمی ١٦ل  پسندنامی نیکسنوە، پیامکم

  خوارەوە بۆ بارزانی نارد:

 مدا نین ئگکی  ایەھ، ودووبارە -لالماردانکردەی پ نابینین ک

، بۆ تۆ باش ویوکرد ییکان پشنیازیان بۆئیسرائیلسربازییان وەک 

.ب  

 یلئیسرائکی ھر بیارکی دیک، تکشکانی کوردەکان بب ھیچ یارمتیی

ئاریل «دەخات بردەم مترسییوە. بارزانی ل ھمان ئو ڕۆژەی ک ژەنڕال 

ب ھزە زرپۆشکی ل کنالی سوس پڕیوە، »  Ariel Sharonشارۆن 

تر جنگی ڕۆژھتی ناوین ۆژ دواڕ. شش پگیشتبوو منی پیامکی

  .ڕاوەستا

  

  کۆتاییکی ئۆتۆنۆمی کورد
  

زۆر  ل جارانجنگی ڕۆژھتی ناوین  دوابدوای »تئنوەر سادا«ھروەک 

ھمان پوانش  مریکا ھات، بکاوانتر برەو وەت یکگرتوەکانی ئاشڕ
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 یکم جار سۆڤیت بعراق تادەھات زدەتردەبوو. بۆ یبایخپدانی یکتی

بوو مۆسکۆ تۆپخانی قورس بدات سددام حوسن، بم ستراتیژی 

 ١٩٧٣ن وەرچرخاند. تا سای ادیکاڕبارکی  ب ددژی کور ل کانییعراقی

دەکرد و بھاوینان بۆ چیاکان دەستپراق بکانی سوپای عالماردانپ 

جار  دا بۆ یکمین٧٤-١٩٧٣زستانانیش بۆ پدەشتکان دەکشانوە. ل زستانی 

بوو، ک بھاوین پالماریدا  ،اق لو شونی خۆی مایوەرسوپای ع ،بوو

ک ھاوینی دوای ئوە ئۆپراسیۆنک  ،. ئوەش ئوەی دەگیاندنکرد شیقایمی

اق رونبوو ک عڕوبرەو قویی زیاتری ناوچ کوردییکان دەڕوا؛ ئوە 

ان ب سیاستی داھزراندن بدوای ئوەدا دەگڕا سنگری کوردەک

کدا بریسی وبش زیاتر دەبووە مایو ستراتیژیئ .نوخ رانی، چونکنیگ

تۆپ قورس سۆڤیتییکان توانای ئوەیان دایبر سوپای عراق ک گمارۆی 

  خا بھز و قایمکانی کوردان بدا.

 ڕەتڕدا، ١٩٧٤ی ئازاری ١١لبن ک چوارساڵ دوای جاڕنامی ئۆتۆنۆمی، ییک

اند. اگیڕراقییکان نخشیکی نویان بۆ بڕوەبردنی ھرمی کوردەکان ع

کاتی بسرزارەکی بردەوام باسی ئۆتۆنۆمی دەکرا، لڕاستیدا پشنیازی  لو

ەتکردنوەکی ڕرا. لوەتی کۆی سیاسییانی عراقی دەرتوندکردنی کۆنت

داندرابوو.  غدا ماوەیکی ئاگادارینامی بۆبووەوە، پشنیازەکی بندبارزانی با

ش وی، ھموو مشتومەکانی پشوەوەھرک چاالکی سربازییان دەستیپکرد

  :سبارەت ب سیاستی کوردان ل واشنتن سریانھدایوە

  وەی ھۆشداریشائ ل کوا ین ئر کوردەکان بشکگدا ئ  تای

یزم و دەستۆیشتنی  و ڕادیکاھاوسنگکانی ناوخۆی عراق لبین دەچ

داو و ئران سۆڤیت ل ناوچکدا زیاددەب، ئوەش ھڕەشی سر کن

 قبتردەکا.
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  کردنی کوردەکاننگاندنی خۆی بۆ زیاتر کۆمسئیسرائیلیش ھ

 بتایبتی ئو پرسی لگڵ مندا ھنایپش، ئوەش ل »گۆلدا مایر«ھبوو؛ 

چوون زۆرانم لکاتی ڕکوتنی  و اتنچند بۆنیکی ماوەی ئو ھ

زەکان لوەی ھکجیاکردنیکانی جۆال لرزاییب بوو دا١٩٧٤ ئایارین ل. 

 ڕ ساز و ئامادە بوو بارزانیشو وبۆ شوە ایەھ. ئکدەدایل،  ک

پچانی گفتوگۆکانی لگڵ بغدادا دەرفتک بۆ شلکردنوەی کۆتوپوەندەکانی 

ھر ب  ک ،شوەیک بچسپنی وەی دەستی خۆی بھاوپیمانکانی بۆ ئ

م لنا بکرێ بو ئۆتۆنۆمی وکی جتڵ دەوگکی وای لردا جیاوازییھ

 بارزانی ل .بخۆدا نربشنیازە ١٩٧٤ ئایاریی ١٦سری بۆ پگدا، دوو ئ

ی خۆی خستکردەممان:  ستراتیژیکی ١٨٠بملیۆن دۆالر بۆ ئۆتۆنۆمیی

ملیۆن دۆالریش بۆ دامزراندنی ئوەی ئو ناوی لنابوو  ٣٦٠؛ پتواو

 ۆ سربخۆیی.پاشخانکی "گونجاو" ب

  

 ندیانەھکی تاکوەیی بیرکردنبارزانی دەدا،دن  موەی ھیچ کئ بب

میشراییدا و ھبر. لبتش گیرابخۆخوازانربکی سباتەفتاری ڕ شخ

 زدەڕۆییانر، ملمالنیکش بھۆی باوەڕکی دژی ھزی دەستدار گرتۆتب

اییکی ھاوسنگی ھزەکان و جۆرک لفرامۆشکردنی لکدانوە ئاس

ی دەرامگتی جرز توانیویندە زۆر جاران خواستی برچە دھاندراوە. ھ

یکی سنووردار ھم شتوە، بتکان بگرکیش  ،ماددیسۆزیھیچ د ک

 چوونی بارزانی بۆ ئۆتۆنۆمی کورد ھرگیز لالین شاوە. بۆناگرتوەجگی 

ەکانی وشتگیری لندەکرا. وەت یکگرتو(یان تورکیا بۆ ئو مبست) پ

مریکاش لکی و ئبوو خۆی ەھدۆخپشتیادا نپا تو داخوازی ببئت ینانت .

ی  یبیو بودجم ئرجسی بارزانیش لمی داخوازینامرە کھ
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ەکان لئستۆی وک وەت یکگرتو بوو،تیدەپڕاند ژربژرسیۆنی ئۆپرا

دا سیستماتیکیان ل ئوپڕی تۆپکی ١٩٧٤کۆنگرس ل  خۆی گرتبوو. بم

تدا دادەدادی بوو لرگی واتندەککانی ھیندۆچینیدا،  گۆبدەست ئامادەکاریی

ب کی پارتیزا بۆینگندکردنی جوە داخوازی فنییاید و لربی بنیان

تیرچیاکانی عکت،  یاقی نزیک یش ەتڕسۆڤیرکو شایش بویدەکردەوە. س 

لگڵ یکتی  دوورودرژیرکی وسنووەتکی ک  بۆ ئم شت ھانبدرێ،

بۆ کارکی وا دەستوەردان ل کاروباری سرخاکی  ، کسۆڤیتدا ھبوو

  ھاوپیمانکی نزیکی سۆڤیت ھانبدرێ.

دژی  ک ،وژاندوور »کۆلبی«یکانی ینامی بارزانی لشاوی پیوەندداخوازی

کۆلبی ھروەک  دوودیمریکییکان بوو. کی ئھر زیادکردنکی کۆم

 ،چاودرەکان ئوەیان پسند بوو وبارزانی ناواقیعیان بوو. ھمو تاسمندیی

ل ک بوورچاوی ستراتیژی عی ھرنامو بدا، ئکی نونان 73اقڵ تگت ل

. ئوەی ک ل دەستی مندا ھبوو وەک بووھاوسنگ ن باری برگرییشدا

کۆمکی  ،ی، گوشاری من بو ئاراستی بوویشتیمانیژکاری ئاسایشی ناوڕ

برنت «و  »Dick Helsدیک ھلمس «و داوام ل  ێکورد زیادبکر

  بکن.  ا پشکشەھپشنیازکی و ،کرد» Brent Scowroftسکاوکرۆف

 رەتای نیسانللم١٩٧٤ی سکانی خۆیان  زدا ھو سکاوکرۆفت دەرەنجام

 بشداریینزیکی دووقاتی ئوەی ھبوو زیادکرا؛  ئوەشپشکشکرد. 

سرچاوە  .برزکرایوەملیۆن  ھشتل پنج ملیۆنوە بۆ  ژربژر یمریکائ

 بۆ سوککردنی باری پنابران یانیک ملیۆن دۆالر ئاشکراکانیشمان

ملیۆن دۆالرەوە  ٣٠برنامکدا ل  ش قایلبوو پشکی خۆی ل)شا(. ردترخانک

                                                           
73 رنامت بسبک یمکۆم بوو رەکژربژ. وەرگ.  



542 
 

یش ئیسرائیلسان برزبکاتوە؛ کۆمکی بریتانیا و  یۆن دۆالرملی ٧٥بۆ 

  وە. یما انلسر ئاستی باوی خۆی

بۆ یارمتیدانی داڕشتنی ستراتیژیکی ھاوبش، خۆئگر ئامانجی ھاوبشیش 

ابگین ڕبارزانی ب شا و  ، بھردووکیان ب ز،م دای ھلمنب، من ڕنمایی

 :ک  

برژەوەندی وەت یکگرتووەکان لوەدای (ئا) ، "وەک ئم دەبینین

زگاری لبدرێ پاروەیان پکانی  کورد توانای ئعقولم بنک

کانیان لماف ن؛  دانوستاندن بۆ داننان بغداوە بکتی بن حکوومالی

اق، بم (ج) رمت ھنوکییکی عوحکو ەستوپ بستنوەید(ب) 

رییوە ووی ئابوڕو یی عراق چونک لنوەک دابشکردنکی ھمیش

مریکا ناوچیکی سربخۆی کورد ناژی و وەت یکگرتووەکانی ئ

وی وڕ کان بو ئرانیش ھیچ برژەوەندییکیان لداخستنی دەرگ

لبن سرکردایتییکی  ک دا نیی،ڵ عراقککی باش لگیپیوەندی

.ەودابرمن  

  .نردرا نمایی ھاوشوەش بۆ کۆلبیڕ

ھشتا ل میانی کچی قایلبن،  مبستکانوان ب وھم دانرا اەھو

ی ئای ابوو. سوددا لکدانوەکانی گمکارە ھمجۆرەکان لیک ج١٩٧٤سای

بجبکا و برنامیکی نوش مریکایی جک الینی ئ ،اسپردراڕ ئی

نیش ھوی ؛ بازرا74پیەوبکا؛ شا مبستی برگریکی گیرخواردووبوو

                                                           
مبست ئو جۆرە برگریی ک ھیچ دەرەتانی دیکی بۆ بردنوە و تکشکان نب و نگات ڕادەی  74

.الماردان بگۆڕێ. وەرگوە بۆ پرگریکردنب ی لکوەی دۆخئ  
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ئاستم دەرەقتی  ب کسرچاوانی لبردەستیدا بوو، بو  ئوەی دەدا

  .، بدوای سرکوتندا بگڕێبرگریکردنی سنگرەکانی پدەھات

ورخستنوە وزیاتر برەو خۆد ک، کی کۆلبی ئوەبوویکش لگڵ ستراتیژی

ت لوەی ک ل ھراسانییکان بھۆی کۆمسیۆنکانی کۆنگرسوە دەڕۆیش

ەوشک لسر زەمیندا ھبوو؛ کشش لگڵ ستراتیژیکی بارزانی ڕ

 گریالییدەستکوتک تنھا ب جنگکی نیزامی نوەک ب  ،ئوەبوو

 ،سپی و ئرانییکان ئوەبوو ی کۆشکییبدەستدەھات، کشش لگڵ ستراتیژ

و  دەبووەوەیک زل خواستی بنبستکی ھمیشیی ن ئۆتۆنۆمی کوردەکان

ختانگکانیش سستکیدژی ن بنبزییاو احبر لختو ست سزەحم ک ،

  پشتگیری بکرێ. ژربژربو شوازە دانپداننراوەی ئۆپراسیۆنکانی بوو 

 یپداویستیک  ئوەی سختکردبوو،رد ەفتاری کوب درژایی ڕەوتک، ڕ

وا بوون، جارەکانی دیکش . ھندک جار بھیھبسنگندرێکردەییکانیان 

پلی  دا شا داوانامیکی ب١٩٧٤ی تموزی ٢٧ون ل ونم بۆھر شادمان. 

 ک ھاوپچبوو ب ئاگادارییکی خۆی سبارەت ب ئاکام پ ،بارزانی گیاند

گریی بر ئگر ببوەی  -ان و تواوی کنداوربۆ سر ئ -مترسییکانی 

.نرەسبکورد ھ  

ولدا بارزانی وند ھفتیکی کم دوای ئوە، ل سرەتای ئیلھر چکچی 

ک وپشنیازی ئۆپراسیۆنکی ھرشبرانی بۆسر کگ نوتییکانی کرکو

 ل مشنیازەمان ١٨کرد. ئو پیلولدا ئماندەویست ەتکردەوەڕی ئن چونک ،

ک سختانگ مترسیدارەکی نوت قوتربکینوە ب دندانی زنجیرەی

ۆژھتی ناوین. بم تکان ڕکانی ینوتی توندوتیژی دژی دامودەزگ

ناوبناوەکانی بارزانی بۆ ھرشکردن بگوبندی دژبرەکانی بۆ داواکردنی 

ھبوو بن کوا کورد دەب کۆمکی زیاتر بھزترکرد، بوەی بۆیان 
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؛ ردەستدا بلب بۆ برگریکردن ل سنگرەکانیانپشچاویان  سرچاوەی

بکن بکو بتوانن ھرشکی سرەکی  زدەبارترئگر ئوان داوای چکی 

  ئنجامبدەن.

نیی بوو بۆ وکاتکی نمو ١٩٧٤وت، ھاوینی ڕوبشوەیکی پوخت و 

ندە لودا دوو ئاستنگیش ھبوون. تنھا ەوشک. ھرچڕپداچوونوەی 

بر ندی کات کاردانوەیان لبرابگانکان ل دۆخکی وادابوون بب کۆتوبن

تنگژە زگپبوو، زۆریان سرنجی ب  ١٩٧٤وداوەکاندا ھب. ھاوینی ڕو

 الی خۆیاندا برد: لیان بمکئایارئم شتکان بۆ سوودا گ75ریاووکیی  ل

سۆڤیت؛ ل  ییۆژھتی ناوین و یکتڕشتی سرۆکایتی بۆ حوزەیران گ

ل ئابیشدا ھوەشاندنوەی سرۆکایتی نیکسن؛  دا سختانگی قوبرس؛تمموز

وخانی ڕو، ئاساییبونوەی پیوەندییکانبرس، وپاشانیش قۆناخی گواستنوە، ق

ھتی چقبستنی دیپلۆماسی ل ڕۆژ پرەسندنینی بازرگانی، وپۆژە قانو

یشتنی تراژیدیای ھیندۆچینی.  کۆتاییشدا ناویندا و لگ تۆپک کی  ئیدیبکات

 مژاری ناوچ ب کی سیستماتیکییانوەیداچوونبوو بۆ پردەستدا نبزۆر ل

  رەدەست کوردییکان.ودو

وی ھیچ داڕسانکیش ڕووبڕوژەران ڕگر تنانت سیاستدائخۆ 

ھبوو لوەی گر ھاتبا و شتکی دیکی باشتریان  نبووبانوە، ئوا گومانم

دا ١٩٧٢ۆزیبایوە. ئگر ھاتبا و ئم ل لبردەوامبوون لسر برنامک، بد

 رنامب رگیز دەستمان بھرەکژربر  ژوا ھکردبا، ئرایینخ کورد  ب

ی دابوینتو دەرفمان ئقورتاندنی دوو دەیھکدەشکا. خۆتئ ،ت اشنابین ک

وسکی وب شوازی سددام حوسن، ک ھیچ گومان لوەدا نبوو کورد چارەن

                                                           
75 بڕەبمڕی عھۆی شزەکان بوەی ھکجیاکردنیست و لی ناوبژی کردنی ئاگربوست ھ - 

  .وەرگ. ئیسرائیل
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دا ئو ١٩٧٤یان ندەبوو ئگر خۆیان بدەستوە دابا. ل ھاوینی ئاسان

اوژەکی سی ڕ خۆ ئگرھبژاردنی ئم ھیچ پشکوتنکی بخۆوە نبینی. 

ان پندابان، ب دنیاییوە زیادەم سرچاوەیکیئای ئیمان پژراندبا و ھیچ 

ئاشکرا  بوو ب. ئم ئو بژارەیمان لبردەستدا نەڕووخانکوردەکان د

ل ین کک بکنگج خت، دوجی لۆووڕ پشتگیری لوە سرەدەست و وستیی

بۆ سرکوتن بارزانی ب  مایی لتگیشتنیش نبوو بۆ جماوەری ئمریکا.

 ی ئرانییکانی ب پشتیوانی ئمریکاوە دەکرد.دوای دەستوەردانکی ڕاشکاوان

ۆژھتی ڕی لگڵ ڤتنامكی شۆق، ی برەیکی دیکبم کردنوەی دەرگ

 باکانوا بئ ،ڕەشردەم ھکی بوەیوربوونگیر و ھکی ناجناوین

وسی ھاوپیمانکی دیک و بدنیاییشوە لالین وقومارکردنبوو ب چارەن

  ەتدەکرایوە.ڕ کۆنگرسوە

 کیش ل١٩٧٤ی ئابی ٢٦کات بارەت برۆکی نوێ سکم بۆ سیدا پوخت

ە ئوەی بھندھگرتووراسیۆنی کوردەکان باسکرد، پماگیاند ک شا ئۆپ

ھزی نیزامی بنرێ (ئو ھمیش یارمتیدەری لوێ ھبوون، جلی کوردانیان 

 ئم کردەوەیک ریم دا، من لو بارەیوە ھۆشدالبرکردبوو). بم 

چوانوە پ . مگر من بدەب زۆر مترسیدار کۆتاییکی زۆر کراوە و

بابتک بالوەبنرێ.  ،بووە لالین فۆرد ڕنمایی نکرابام، میلی من ئو

  سرۆکیش بدوایدا نچوو. 

ل کوتن نوان ئو توژم یکترباندا، من گیشتم دوو جگرەوەی کاتی 

ونجاو. ئم ب ئاشکرا و بردەوام فندکیمان بۆ سوککردنی باری پنابرە گ

ی ئابیشدا، سرەک فۆردیش ئو خشتیی ک ٢٦رخانکرد. ل کوردەکان ت

واشنتن و من لماوەی  ی باوزی ئیسرائیل لSimcha Dinitzسیمچا دینتز 

ی ئو چک و چندان ھفت پرەپدابوو، پسندکرد. نخشکش گواستنوە
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 تی بوو کی سۆڤنگیج نگی  ئیسرائیلتفاقج وتبووە بندەست١٩٧٣لی، دا ک

 کسۆڤیتی کجیاتی چش لمردرێ. ئئیسرائیلبۆ کوردەکان بنکی  مان بچ

ودەکردەوە. (ئوەش بووە مۆزم بیرۆکراسییکی زۆر ومریکایی قرەبئ

ملیۆن  28دا، بی شەچوو.) ل کۆتاییلنوان ئاژانسکاندا و چندان مانگی پد

 ،تواوبوو ئیسرائیلل دۆالر کرەسی جنگی گوازرایوە تا چکی سۆڤتی 

  ک بۆ جنگی ناوچ کوردییکان دەستیدەدا. 

 سر کوردەکان گیشت لوتک، ئم تا کان بۆیاقیردا ھرشی ع١٩٧٤ل پایزی 

ی کوردەکانمان بۆ دەھات زیاتر داوای بلیشت،  پدەگکی زیاتر پکۆم

مو زۆرجارانیش لوە. ھاستدەکراین شاوە پشتو دا والین ئالی ش لوایان

ی تشرینی یکمی ٢٢نمون ل  بۆھر چ دەدرانوە. ربرپی ئای ئیوە س

ناردن بۆ  کاریگرەکی کۆمک تکی دا کوا ڕگراپۆڕ »کۆلبی«دا، ١٩٧٤

ۆی کوتۆت برھڕەش. لگڵ ئوەشدا بارزانی و بارەگای سرەکی خ

وو" چونک نھنی اسپاردەکی "دژی زیادکردنی ئاستی کۆمککان بڕ

 دۆخ زۆر ل کنیبوونوەی نھوە، وەک ئترسیم ی دەخستکردەوەک

ی کورد گرنگتربدژوارەک:  سا بۆ بارزانی ل می ئکپشتگیریی"

ملیۆن دۆالر و  ٢٠رجمکی نزیکی دا س١٩٧٥و  ١٩٧٤، ١٩٧٣داراییکانی 

توانایاندا  کانیش لن کرەسی جنگیشی لخۆگرتبوو... ئرانییت ١،٢٥٠

اسپاردەی ڕکورد،  دەستی کۆمککی پویست بگینن وھبوو ھمو

کوە 76ئاژانسکی زیاتری کوردەکان بۆ ئ بوو، ئرکۆم کانانیی

ک ملیۆن دۆالر کۆمکی کورد بکا،  ٧٥بجبھدرێ." بم ئگر شا لودیو 

ب. مگر ئم چکی دە ئیسرائیل، ئوا گیرۆدەی ھمان کشی کردبووشی

                                                           
  .وەرگسی ئی ئی ـ. مبست ئاژانسی  76
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ھزە چکدارەکانی خۆی الواز دەکا. بم ئگر ئم  دەنابدەین،  یجگرەوە

  کۆنگرسدا دەبینینوە.  لگڵ ، ئوا خۆمان ل شڕکی بھودەئو کارە بکین

  

  ی کوردیرگی برھرەسھنان
  

 م بەوشک لگڵ عراق برەوپشوە دەچوو بڕخادا، ک  ئوەبوو لو

 کپرس ک دەستی لوەیھیچ ئاگادارکردن بشا ب وەی کواشی، بھ

ک دوو ساڵ بسریکوە  ،بوو سر ئوە دەریشوشت. ئو گواھی

 پرسک دەکشایوە. دەستی جبجکار ل وەت یکگرتووەکان خۆیان ل

کۆم بارەت بس مجۆرەکانی ئمیارە ھب رگیز الری لو ھکی کورد ئ

وەبووبرئبل یوانبوو، لکی دەربارەی  ،نر گومانر ھگئ وە ترسابل

یبایدەربب مخۆگریی ئ، کانی کیوەندییوا پمای پاراستنی  ئر بنسل

ساتوەختدا و  دەقاودەقی لو دابا. بم بوەتکی بوو، تک ئاسایشی

ھیندۆچیندا ب ین لندبم شای  فستھاندەدائ، ک برەڕۆییی  سکتوە

ڵ عگنگ لرەی جوەی بری بوو ربکا، بۆ کردنگئ وەش تاکاقدا، ئ

 بتدا بتی سۆڤیکڵ یگی لژەکردرمابووەوە یان سنوورە ب

و لکی پتریکگرت مسۆگی تن وەگرێوالیرچاونبو  ،وەکان لل مئ ک

  شین.دۆخدا نبووین ئوەی پببخ
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دا جلی خۆکشانوە لبن پاتۆی دەوتمداریدا لبربکا.  لبرئوە شا بیاری

ڵ مندا کگوەی لو کۆبوونل  زیوریخ کردی،  ١٩٧٥ شوباتی ی١٨ل ل

وەش لڕان ئکانپشکنین و کۆتایی "گ" ب  ھیچ بتی ناویندا بوو، بڕۆژھ

وستاندن لگڵ وکوا بدوای دان ،ئاگادارکردنوەیکی پشکات پیاگیاندم

  سدام حوسندا گڕاوە. منیش ڕاپۆرتکم بۆ فۆرد نارد:

 ەکاندا، ئو بتمای لگڵ پیاوی"لوەمی پشنیازکی گفتوگۆی عراقی

 ؛حوسندا کۆببتوە. شا گوتی سددامەکیدا، لگڵ بھز

 بن ڕکفی ک بکوتپ قبووناکرێ، ئۆتۆنۆمییکی دەوتی کوردی 

ھی ئوەی حکوومتکی ناوەندی کۆمۆنیستی عراقی. ئو گومانی 

ئران  -  اقرری عوسنو سرداوکی ڕووعراقییکان چند 

و  کوردەنگب سربکشی بۆ بنودەوتیکردنی پرسی ڕ بھورووژنن،

کات و ک ئو  ،منی ئاسایشی نتوە یکگرتوەکانوبگینرت ئنجو

کورتی، پدەچ مرخی لوە  . بئو ھیچی دەرھق ناکرێ ب مزندەی

بارەت بک سیشتنگکتیکان لراقییڵ عگل خۆشکردب 

یشتنگتی لم مایب ،بکوردەکان ھک ،  کی زۆریش لگومان

و ئش ئپیرەدا ھوگل . وەشدا بککردنی  نکۆم ل مایت

".ردەوام بکوردەکان ب  

بوەی  ،دووبارەبووەکی خۆیم ببیر شا ھنایوە رییھۆشدامن 

ھر دنیاکردنوەیکی  لتواوی ناوچک دەشون. من  ھرەسھنانی کورد

 ، چونکیک وریاکردەوەبڕوەبردنی ناوچ کوردی سبارەت ب مسددام

کان خۆکشانوەی ئرانییکان ب ی. لوەتی سۆڤیتیوچ دەردەچمایپو

برەی  ، ئوا سرچیکانیان لودەبیننۆژئاوا ڕکی الوازتربوونی نیشانی

  دەش زیادبکا.
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ڕی  ەخنکانم سلمنری ئاکادیمیان بوون. لوەتی نتوانرا چیدیک لڕ

ی کورد بکرێ، بردەوامبوونی ملمالنیک یپشتگیرژربژرەوە  کیبرنامی

 کاوان پشتگیری کورداشڕمریکا کان ب پشتیوانی ئیئوەی دەخواست ئرانی

(فیرق) سربازی ئرانی و ی اش دوو ھزەھبکن. مزندەی پۆژەیکی و

ملیۆن دۆالریش بودجی سانی دەویست. ئرانیکانیش  ٣٠٠بودجی 

لسر ھیندۆچین بخشنن  مانبوو چاوک ب میدیاکانھرئوەندەیان پویست 

ی بۆ ئو سیاست یپشتگیرییکی خۆجبھیچ شوەیک  ،دەربکوێ تا بۆیان

  . بوولگۆڕدا ن

  شوباتی ٢٢ل ڵ شادا، بگم لک دوای دیدارەکمیاند:ڕام »دینتز«، کگ  

 و دەترسکاری کوردئ ک واو بووبت ر لگئ یوانل .

وستان لگڵ ودان ،دا بیک بگنOPECکۆبوونوەی ئۆپیک 

کاندا بکارعوگۆاقییئا بگرن ڕی ئ، لر ھسی لکوەی ڤیتۆی

 یبارەیوە ب توند دەست ل بارزانی ھبگرێ. منیش لو ئویش

  ."ەوەکرد ئاگادارم

 ڕی ئازاردا دوای ٩من لددام حسوان شا و سی نوتننامکیاندنی ڕندا، اگ

. بوو ئیسرائیلابینی سروەزیری ئوسای ڕ(مبست ئیسحاق  م»ابینڕ«بۆ 

 (ونکردەوەڕووەرگ:  

ل زیوریخ ئو بشوەیکی گریماناوی لو بارەیوە پیگوتم. ئو "

"ئگر ل جزائیر {ل کۆبوونوەی ئۆپیکدا} سددام ببینم....."  گوتی،

 ب یش. من مایی ڕککوتنئو بیرۆکیکی ل کللدای، ک دەبت

یی ک بتایبتیش ئو بیرۆک - ک بیرۆکیکی بدە ،توندی پمگوت
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کوا ھیچ  ،کردبوو ]کانیاقیرع[بوای ب دنیاکرنوەکانی 

 ک لی کوردان[کۆمۆنستکئۆتۆنۆمیی داناندرێ." ]ناوچ  

 ناوچ شتک خریک یان کوا ئو قایل ک کوا ب ،شا ئوەی باسنکرد

ەھای عراقییکانوە. وەک دەرەنجامکیش، ڕکفی ڕبکوت بن  کیکوردی

 ،دا وەمی نامیکی ئوم دایوەشوباتی ٢٠ھر ھانی بارزانیم دەدا. ل  ھشتا

  ک پشنیازی دیدارکی خۆی لگڵ مندا کردبوو:

. من دەموێ تۆ شوباتتی ٢٢م ب پیامکی و"من زۆرخۆشحاڵ بو

خۆت و گلکت و کۆششی  کوا ئم سرسامین ب ،زانیئوە ب

. نزۆر قب وبرووت بوونتوەڕو. ئو ئاستنگانی انمردانت

و بارودۆخ  یپزانینکی زۆرم بۆ خوندنوەی خمندن سربازی

.یت ھکسیاسییان نیابوە درزی ، لڕی ئاستبوپت بکیامپ

تماشادەکرێ، تی وەت یکگرتووەکان وموحکل الین  سرنجدانوە

  چونک ئم ببایخوە پیوە پیوەستین. 

رن، بۆئدارتان بۆ واشنتن بنکی متمانرنوێ نور بتوەی  گئ

متی وەت وەوشک بدەن حکوڕزانیاری زیاتر لبارەی 

ش مکگرتووەکان، ئشوازی ریدەبین پخۆشحاند دەبین و پەفم

  ن."لبکی

 وە، لدوای ئ فتنھا دوو ھی خۆم ٦تککوکیم شتریکی گی ئازاردا، خ

شا ئمی ب ئوسا بنبست گیشتبوو،  ۆژھتی ناوین ک بڕۆ بووم ب

بوەی لگڵ سددام حوسندا گیشتۆت  ،اگیاندنک سرسامکردڕ

. شا د بووک کاریگرییکشی ئوە بوو دەستبرداری کور ککوتننامیکڕ

 کورد وەستاند، ل لسرورەکانی خۆی داخست و ھموو پشتگیریکیشی وسن
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 ەوەوباری شتولعرەب، ئو ڕڕواقییکان سازشیان لسر ربریشدا عنبرا

  ئراق لیک جیادەکاتوە، کرد.  - ری ئرانوئاوییی ک سنو

گریلکردن نبوو. ی شا دەقان و مایی برکەفتارەڕا ییدلسر ئاستی مرۆ

شا  بم بگورەی مزندەی خونساردیوە بۆ ئاسایشی ئران، بیارەکی

ا یتنئاخر ، مایی لتگیشتن بوو. ییکیئازاربخش بقد

کی ڕاشکاوانقورتاندنھکان دەیتوانی کورد  خۆترانییکازگاربڕئب ، 

 شی وەک بارزانی لکوە نرخنیاییشی دا داوای١٩٧٤دب ٣٦٠کردبوو ل 

 یتاو مریکا کتیدەپڕاند. وت یکگرتووەکانی ئ یملیۆن دۆالر

دەستبرداربوونی ھیندۆچینی قوتدەدا، نیدەتوانی برەیکی دیکی لسر 

خۆی بکاتوە و ھوستی کۆنگرس و تنانت پشتگیری سیاسیانشی بۆی 

  جی گومان بوو. 

باکم ب شوازە  نو تنانت کمتری گوم ندای کردەکی شا یشمن

 ی بوو. لکاییکی سار١٠گومیمتری ئازاردا بروسکم نارد، کدوس 

 بنوە، ب (ل لسر پسندکردنی کردەوەکی وەستام و ناڕاستوخۆ

شاراوەیی) گومانکانی خۆم سبارەت بو برژەوەندییی ک شا پدەچوو 

  :دەربی، ابجنھکارەی ھ بۆخۆی لسر ئو

بارەت بربار  سس موەی بیکبۆئ یم ھکی کپرسی کورد، شت

ر بخۆم لمیانی چاوپکوتنکانماندا پمگوتی. ئوەش چونک پشت

 کی ئاشکرایبۆ خاوەنشکۆو شترژەوەندی  یر بسیار لب

خۆی بدا. وەک ھمیش سیاستکمان ل پشتگیریکردنی  دەوتکی

وەکان ودۆستکی نزیک و پشتپبستووی وەت یکگرتئران وەک 

زۆرەوە بدوای  دەمنتوە. ھبت ب پرۆشیکی

کانی عیوەندییشوەچوونی پرەوپگشتی  -  اقیربکان و برانییئ
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تی عترسیاسکتیش یتایبی تۆدا و بکناوچ کان لییاقیی 

  سۆڤیتیدا دەچم."

 ،ابردووڕوبوونوەی ڕوبووڕبوو، پاوانکانی کاتکیش ھموو شتک تواو 

الماری  بتمنی -ی فۆرد ئیدارەتوندی پتایبوەیدا ـیان -یش بب 

، ئمش ن بووشا بیارەکی دا خۆ "دەستبرداری" کورد بووین. بم

بگوبندکی شایست و ن ستراتیژیکیشمان ھبوو تا ل بیارەکی 

وە. چارەسینزبکریپاشگک کی  ندێ لن ھالیگرەکانمان ڕەلخن

ئوەش  -ینمان ل شا بکردابایدەبوای ھڕەشی یارمتیب -ابووپشنیازکر

ک  ،مان بکردباییدەکرا داوا ل ھاوپیمانی سرەکی واتای ندەگیاند. ئایا چۆن

 -بووبژارە ئوەش تاک  -انی خۆی دەستپکردباییئۆپراسیۆنی سربازی

ک چقۆیان لسر مل  ،دەکرد کانتکدا کۆنگرس حاشای ل ھاوپیمانلکا

   !بوو

لبر  ،، ڕاستودروستی بیاری ئمیان سلماندڕووخانی شاش کاتی بگکانی

ھی ئوە نبوو دەستی ھاوسنگی جیھان و ناوچک ئرانکی دۆست  خاتری

دیک  ییمانکی سرەکیوچ و نامعقوالن دەبوو ک ھاوپو. شتکی پلھبگیرێ

ن لسر ب دەستدرژییکی سیاسییان و بۆ سر شا یان بینی یارمتیکا

ندبوونمان بی. پابخۆبکران لبوون  ئوە نران ھی ئئ رگری لب

کو دەربستبووین، بیپل مئ وە کینیبکشرژەوەندی  یلخودی ب

بکۆیلکردنی  گواھیدانی . ئیدی دەبوای من برگیبوو جیۆسیاسییمان

وەش ئاگاداربووم ککی دۆست بگرم، للندە  گرچی شا وەک ەفتارەڕھک

بکاردەھات، بم سختانگ ئیفلیجیکی نوخۆمان پشکی لو کشیدا  وبیانو

  ھبوو.
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ک  ،واشنتن دەستیپکرد انۆڕیشوازی مئیدی برگری کورد تکشکا،  اتک

ک گو بوو  یکمین کس ـش»کۆلبی«شبکرێ. چۆن ختابارییک داب

خوازینامی بپلپروزی بارزانی بۆ ی ئازاردا ئو دەرفتی دا١٣. ل لبگیرێ

ی ئای پشنیازی خۆجیاکردنوەی س تا ،استوخۆی ئمریکا قۆستوەڕکۆمکی 

مریکا وسی، لبرئوەی سیاستی ئون »کۆلبی«. بکا تواوی پۆژەک ل ئی

ل ناک کیکۆم یاند، بۆیکانی دەگتییوە یارمرانوخۆی ئڕی ئاست مریکا

 جاران مایی کمتر ل ،ریکترازاوەلب یانئستا برگریکردنکک  ،بۆ کورد

ک یارمتیکانی خۆی  - . ئو گومانی ھبوو شالسری ھبدرت ئوەی

اندنی ئمریکا بۆ بیوێ وەک کناکی باربوو گی - لسر بارزانی بی

 ،ندەستبوەی کات ببۆئ .ردەوام بو »کۆلبی«کوردەکان بر ئسە ل

ربوو ک داخوازینامی کورد پویستی ب لکۆینوە ھی، ئوەش دوای وسو

وەی من لڕانو  گوکاتیش ئتی ناویندا، تا ئکانی ڕۆژھکوکیم شتگ

 ل کار درەنگ دەبوو،ی ک ئوکات لسرچاوە ھواگریکانی خۆی باش دەزان

لوەتی کورد وا ، ابووڕاسپاردەی و »کۆلبی«ئیدی لو نوەدا . ادەتراز کار

ئو فریاگوزاریی  -سی ئای ئی ھستبزون و ھشن، ئوا باربووەکی 

 لچاو ئو تراژیدیایی بسر کورد ھاتبوو مایی بزەیی بوو، ئوا بەی

 باروبووە فریاگوزارییئو  - ش پبدرێی ئازاریمانگ کۆمککیان بۆ

رەتاییچاو تراژیدیای کورد یسزەیی بوو. م دالی بای  

 رانی ڕوووەک کنکۆلبی«یدا، نو« رلدا  سکستی گۆڕەپانویانتوانی ھن

ب باکان بنونن. ئا ئم خاش، ئوان بب ھیچ ھوردنک، دژی ھر 

ئوە  یوەھیچ نب بالی کمی ھر -بۆ کورد وندەباربوکۆمککی ز

  دا. کۆشکی سپیگڵ بوو ل »کۆلبی«ەفتاری ڕ
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ئای  بم سددام حوسن ھرشکی سرتاپایی کرد، نونرە خۆجیکانی سی

دەرکوت. لوکاتی من ل  لپکوە قبارەی تراژیدیای دەوربریان بۆ ئی

ندا بووم، ئوان تکانامی نائومدییانی ۆژھتی ناویڕوکیکانی وگشت مک

دان تبینی سرزەنشتیانیان سرکردە کوردەکانیان گیاند و بدوایدا چن

ھبوو کاتک داواکانیان بوەم مانوە. ھروەک ھیندۆچین، 

، 77شانک لسری من شکنرارخستنوەی برپرسیارتییک، ولخۆدو

. بۆ کاتی ختابارییکی لفبدرێ سینگکی منیش ئو شون بوو کونو

ی کزیادەی کو کۆمک، ئۆیڕبۆ کوردەکان  سابوونی  شت، لنجامی زائ

 ھۆی ئوەش ک ئای ئی ـدا. گوشارەکانی من بوو بسر نیاربوونی سی

 بوو،انی کورد نیمن وەمی یارمتیدەرانم بۆ ئو داوا بھودەیئیدی 

باش  یانسرەکانیش ئوەوومن بیم، ن وە کووەمابئوەبوو ک ھیچ شتک ن

پل  بسرماندا، ھیچ کۆمککی بئران  وریداخستنی سنو ، بیدەزان

  . ینرت ئوێندەکرا بگ

مگینییانختانگی کوردەکان خروەک دوای بیست ساڵیکۆتای س78ھات، ھ 

دەخ، دوودی گرافیایکی قۆلبر ھۆی کمتر ناڕەوا دووبارەبووەوە: ج

 مرازە ھاندەرەکانی وت دراوسکان و خواستی لگڵ یک نگونجاو لنو

" و توسدواییدا ڕکوڕەوان دەربارەی " ل یی کوردیدا. ئوانخودی کۆمگ

 بارەت بوەش خراپتر سوە یاخود لدەنگی مانبیاندەکرد، بناپاکیی" قس"

رفراوانتریش کھیندۆ تراژیدیای ب کیان ڕوچینندا لگرەوەیرگیز جویدا، ھ

وە کشپ نایھۆین. نری بسڕاستیدا لل  

                                                           
77  ،یکردندا (کۆنکاندا) ھمیاری کارتی گ ل ناوە، ککارھکی ئینگلیزی بر ئیدیۆمرەدا کیسنجل

م پکوردیی م ئیدیۆمھاوشان بوو. منیش ئ  
  .وەرگ. دا چاپکردووە١٩٩٩سر کتبکی ل ونو 78
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ەک پرسکی لکۆینوە، تراژیدیای کورد کرەسیک بۆ دەرەنجامی و

سرەتاوە؛ پوستی ناوبناو  ونی ھر لوھمجۆر: پویستی ئامانج

لنوان  پداچوونوە ب ئۆپراسیۆنکان و گرنگیش ک یکانگیریی

ل زۆر گرنگان و شتموو ئڕاستیدا ھل .بکاندا ھیمانوە ب ھاوپکۆکات 

کاتکی دی بدیدەکران، بم ب پی پویست وەک داخواز نبوون. 

  ەوشک دەستگیرنبوو.ڕیان لسر شپیەوکردنی

 ابردنوە دابینکین و ت سرچاوەیلبر ھۆکاری جۆربجۆر، ئم نمانتوانی 

ی دەرەنجامکانی دەستبرداربوونک وبڕوڕووئستاشی لگداب نامانوێ 

لبرئوە ئم بۆ تگیرانکی سربازییان و داھزرانکی برەبرەی ببینوە. 

 دنیارەکمان تدەکۆشاین. ئوەی ئم نمانزانی، ئوەبوو کات برنامی کور

وەخۆمان مانی نویپش و پلجاڕدرا، ئت لنانینبرد. تبزمانی لوەی ھ 

ئو ئاراستیی  بژارەکانی، حزمدەکرد داگۆشنیگای ئو دوو دەیش

دا ئۆپراسیۆنی ١٩٧٢و ل  ھاتبا گرگرتبومانبر تنانت کمتریش بووبان. 

یکان ئازادان ھوکانیان ل یاقرو لگڕاباین ع کوردەکانمان لخۆنگرتبا

ۆژھتی ڕیوە، ئوا دەرەنجامی ئاراستی دیپلۆماتی ل کنداودا چکردبا

 تشرینی یکمیدوای جنگی  تیش لمیان و لدا جیاوازدەبوو، بتایبنناوی

، وۆژھتی ناوین. بۆ گلی کورد، قوربانیی ھمیشییکی مژوڕی ١٩٧٣

  . ییبگومان ئم دنواییکردن ن
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  سرچاوە:

Henry Kissinger,  

Years of Renewal, the concluding volume of his memoirs, 

First Published in 1999 by Simon and Schuster, USA 

First published in Great Britain in 1999 by Weidenfeld and 

Nicolson 

تا  ٥٧٦م ل الپڕە ١٩و لژر ژمارەبندی  بابتک ل کۆتایی بشی پنجم

٥٩٦ .دای  
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   پاشکۆی دووەم:

   :یداـ»تریتا پارسی«ل کتبکی 

  ، ئران و کوردی عراقئیسرائیل

  

ھروەک ئفسان لسری دەڕوا، کورد نوەی میدیی (میدیا) درینکانن، بۆ 

چندین ھزارەی ل چیاکانی عراق، تورکیا و ئراندا دەژین. لبرئوەی ئوان 

ی ڕەگز (ئتن)، کلتوور و زمانسازیان ب توندی ل پکھاتی ئرانییکانن، بۆ

یان  -ر ل کورد ب دوای سربخۆییب ئرانوە گردراوە. کچی ھشتاش زۆ

ـدا گڕاون تا ل حکوومتکانی عراق،  -ھر بالی کمییوە بۆ ئۆتۆنۆمی

تورکیا و ئران ببنوە، بپداگیرییوە داوای ئوەیان کردووە، لبر ئوەی 

ناتوانن ئازادان ناسنامی کلتوور خۆیان لو وەتانی غیرە کورد زان، 

پرسی کورد بۆ ئم  ٩بۆی شایستی ئوەن وەتی خۆیان ھب.بکاربھنن، 

حکوومتان ھر کش بووە، بم ئو دەرفتشی پداون ل ڕی ئو پرسوە 

لو  -د ل تورکیا و عراق یکدی الوازبکن. ب گورەی مژووش، ناقایلیی کور

 - رد دەکرا شونانی ک بۆ ماوەی چند دەییک ھر حاشایی ل بوونی کو

زۆر گورەترە ل ھی ئران. ھر لبر ئوەش ئران توانیویتی باشتر پرسی 

.نکاربھکانی بکورد بۆ الوازکردنی درواس  

دەیکی گریالیی ، سرکر»مال مستفا بارزانی«ل سرەتای شستکاندا 

برانبر دا گڕا تا ل ئیسرائیلکورد ل عراق ب دوای پشتگیریی سربازییانی 

سوپای عراقدا بجنگ. ب ڕوونیش ئیسرائیل ھاوبشی ھمان میل و بایخ 

بوو بۆ الوازکردنی بغدا، بتایبتیش بوەی ھاوپیمانی لگڵ گالنی 

) بو ئیسرائیلمۆساد (دەزگی ھواگریی غیرەعرەبدا پیدابکا. ھر زوو 

یچ واتایک ناگین ئگر ئنجام گیشت، ک پشتگیریکردنی کوردی عراق ھ

 ندبوو لکدا تاران سوودمکاتل .بدا نگرانی لھاتوو ھاوکاریی ئ
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سرقایی حکوومتی عراق ب شۆڕشگە کوردەکان، کچی شا متمانی 

بارزانی ن ی بقوو .کۆمۆنیست ب دەکرد، کوەی لو گومانی ئبوو، ئاخر ئ

سرۆکی ئۆپراسیۆنی مۆساد ل » رئلیازەر تسافری«بگورەی قسی 

 دەویست، چونکفا بارزانییان خۆشنال مستکان "مرانییراق، ئکورستانی ع

بوایان وەھابوو، ک ئو "مالیکی سوور" ب... ئاخر ئو وەک پنابرکی 

     ١٠اسیی دوازدە سای ل ڕووسیا بسربردبوو."سی

، ک پیوەندی گردانوەی بارزانی لبراییدا شا ئو ئاماژەیی ڕەتکردەوە

 راق کاربکاتع وتنی کورد لرکری سگئ ت و لتیی سۆڤیکڵ یگل

سر کوردە کمینکی خۆشی ل ئران. ھروەھا شا سبارەت ب نیازەکانی 

بۆ سروەری  ئیسرائیلیش دوودڵ بوو، دەیزانی ک پشتگیریی تواوی ئیسرائیل

ھروەک شا گومانی  ١١رۆکی الوازکردنی بغداوەی.کوردی، شتک لپشت بی

ب بارزانی گوتبوو، دەکرێ ئو بب سنوور پشت ب دەوتی  ئیسرائیلھبوو، 

یرەعرەب جوو ببست. خۆ دوای ھموو شتکیش، ھاتنکایی دەوتکی غ

 لیبترس. "ئم ئیسرائیلل ناوجرگی نیشتمانی عرەبدا بیرۆکیک نبوو تا 

جا چ  -ب کوردمان گوت... ئوان ھرچییک بکن، ئم پشتیان دەگرین 

بوو، ئو کسی » تسافریر«لجنگدا ب یان ل ئاشتی،" ئم ڕوونکردنوەی 

اوەرانی کورد. "ھر بو برپرسی مۆساد بوو بۆ مشقکردن ب جنگ

دی بۆنیشوە، برژەوەندی ھاوبشمان لگڵ کورد زۆر ل برژەوەن

 ئیسرائیلوای دوودییکی شایش،  ١٢ئرانییکان لگڵ کورد ئاۆزتر بوو."

ئو کسی مترسی خۆی ل  -توانی ھردوو ال، چ ئرانییکان و چ بارزانی 

ن مانگ ل لۆبیکردن بگینت یک. وەت دوای چندی -نیازەکانی شا ھبوو

کھاوکارییکردن مریکاش لکگرتووەکانی ئوەی  یوە و قایلبوو بئاگادارکرای

لو بارەیوە کم پشتیوانیکی ژربژر پشکش بکا. ئرانیش ویستی ڕۆی 

.دا نادیار بکھاوکاریکردن ل  
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رەگای سرەکی بارزانی ل دا ل با١٩٦٥یکمین ڕککوتنیش ل ئایاری 

نی شا و کاربدەستانی ساواک، دەزگی نھ ١٣کوردستانی عراقدا مۆرکرا.

 پ ران بسنووری ئ وە لپکی کوردییبن شالوشدەستانی مۆساد لکارب

مشقپکردن، فندکردن  ئیسرائیلپڕینوە تا گیشتن الی برەگای گریالکان. 

انی ل ئستۆگرت، ئمش بۆ ئوەی ھزەک و چکدارکردنی ھزەکانی بارز

فندکردن و  ١٤وپای عیراقی.بتوان ب شوەیکی بربو ھرش بکات سر س

باری چککانیش دەبوای ل ڕی ساواکوە بوای، ئوانیش ڕەوکیان بۆ 

ییکان کردەوە تا بگن کوردستانی عراق. ھاوکارییکردنی ئرانییکان ئیسرائیل

انییک بوو، وایکرد چک و تفاق، پزیشک، داودەرمان و ڕنماییکارانی کارئاس

   ١٥وە ل ڕی ئرانوە بگن کوردستانی عراق.ئیلئیسرای ل ئیسرائیل

ل ماوەی سردانیکردنی سرۆک نیکسن و ھنری کیسنجری ڕاوژکاری 

ت دا، شا قناعتی ب وە١٩٧٢ئاسایشی نیشتمانیی بۆ تاران ل ئایاری 

یکگرتووەکان ھنا، ڕۆکی گورەتر ل ئۆپراسیۆنکدا بگێ، ک تا ئوکات 

ئرانییکان بوو.  -ی ئیسرائیلەیکی برفرەوان ھر لسر شانی ب شو

ڕاوژی سی ئای ئی و وەزارەتی کاروباری دەرەوەش دژی بشدارکردنی 

و بنر ئسش لمدا، ئکراسیۆنئۆپ مریکا بوون لن ئتمح بوو، ک مای

شتومی تاران ناپاکی ل کورد دەکا، بم کیسنجر بیاركی دیکی دا و م

لسر ئوە بوو، ک ئمیان ڕگیکی قیرتاوکراوە بۆ وەت یکگرتووەکان تا 

ھرچۆنک ب ئۆپراسیۆنک زۆر  ١٦پشتگیریی خۆی بۆ ئران نمایشبکا.

ئوەی پیوەندی ب پکخستنی بغداوە سرکوتوو بوو، ئمش لبارەی 

ژموونی بار ھرانبب ر لمپل تببوو تا ننداوی ھر کسشی شا بک

فارسییدا و ڕووی سوپای عراقیشی ل پرسی فلستین وەرگا، کچی ھشتا 

 بیبیش بلئندندا بوو، واشنتن، تاران و تسشگ ر لراق ھزی عھ

بغدایان ب کلکی سۆڤیت، ب دژەئرانی و ئاراستی پان  نیگرانییکی زۆرەوە

یشوە، ئۆپراسیۆنک ئیسرائیلل ڕوانگی  ١٧عرەبایتی (عروب) دەبینی.
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دەرفتکی ب تلئبیب دا تا دەستی ب ژمارەیکی زۆری خک جووەکی 

استی . پکھاتی دیمۆگرافی سیئیسرائیلعراق ڕابگا و بتوان بیانگڕنتوە 

ی ل پیوەندی لگڵ دراوس عرەبکانیدا، بتایبتیش وای ئیسرائیلدەرەکی 

. ئیسرائیلپرۆش ب بۆ ھاندانی کۆچی جووەکان ل دیاسپۆراوە بۆ  لکرد

ساواکیش ل ڕی کوردستانی عراقوە یارمتی ئاودیوکردنی جووەکانی 

ان، لوشوە ڕادەستی عراقی دا تا بیانگینت شاری ورم ل باکووری ئر

بنگرتییان  و ئیدی لوێ ئیسرائیلڕکخراوە جووەکان دەکران تا بیانگڕننوە 

   ١٨بکن.

ھر زووش ل پاش سردانکی نیکسن و کیسنجر بۆ تاران، سرەتای 

 رگشمریال کوردەکان یان بۆ پمریکا بۆ گری ئژربکی دارایی ژکۆم

بنوە) وەک وەھا ناویان لخۆیان ناوە، (ئوانی ڕووبڕووی مرگ دە

، کسکی »v NimrodiYaacoیاکۆڤ نیمرودی «ب گورەی قسی  ١٩ھژا.

ان رئ ل یئیسرائیلک وەک یکمین پاشکۆی سربازی سوپای  ،جوو

راق دانان. ئوان یک دوو دەستی ل کوردستانی ع ئیسرائیلدەستبکار بوو، 

اقی کرد و ل جنگیشدا فرماندەییان کردن، بم مشقیان ب پشمرگی عر

ھبوونی ھزی  ٢٠ھدەقورتاند. بدەگمن خۆیان ل شڕە ڕاستقینکان

سربازی ئرانیش لوێ گورە بوو، ئاخر بتالیۆنکی دژەفۆک، بتالیۆنکی 

 وە بکانیش خۆیان لرانیروەھا ئکی ساواکیش. ھند چاالکوانژ و چتۆپھاو

   ٢١وورگرت ل ھکانی پشوەدا دژی سوپای عراقی بجنگن.د

دا ل پ ئۆپراسیۆنی کوردی کۆتایی ھات، ١٩٧٥ھرچۆنک ب، ل ئازاری 

ڕاکشا و لو شتی ببش  ئیسرائیلئمش لو کاتی ئران بڕەی لبن پی 

ب » ھواری بۆمدین«کرد، ک بتوان عراقی پ جوبکا. سرۆکی جزائیر 

 ن لددام حوسراق سوتی عەوای داکرمانف یاندبوو، کشای ڕاگ

ل جزائیر ئامادەب بۆئوەی  »ئۆپیک«ۆبوونوەی لوتکیی نخشیدای ل ک

ئران بھن، ب سنوورە  -دانوستان لسر کۆتاییھنان ب دوژمنکاری عراق 
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ڤ)ـندیشوە. ل کشلسرەکی ڕەوە ئاوییکی شتولعرەب / ئرو(

 دا، شا تارانی برەو جزائیر بجھشت، لوش دوای س١٩٧٥سی ئازاری 

ڕایگیاند، ک کشی نوان ئران و عراق کۆتایی » ھواری بۆمدین«ڕۆژ، 

ھردوو دەوتک گیشتن ڕککوتنک لسر سنوور، ک ھر  ٢٢پھات.

 ی دیککوەی کرد، الیکیان داوای ئکاروباری الی دەستوەردان لخۆی ل

ەوە ئاوییکی ناوخۆ بپارزێ و گیشتن چارەسرییکیش بۆ دابشکردنی ڕ

ل  ٢٣شتولعرەب/ ئروەند، ئو خاکی، ک ھمیش ئامانجی ئران بووە.

سۆنگی ئم ڕککوتنی جزائیرەدا، کشی ڕەوە ئاوییک زۆر ب ڕوونی 

رانییرژەوەندی ئب وە لسیشن زۆر کالی رکرا و لکان چارەس

پگی ئرانی وەک ھزک بسرکوتنکی برچاوی شا لقمدرا، بوەی 

زاڵ بسر کنداوی فارسییدا نیشان دا. شا کاتک گڕایوە تاران، ئم 

 وە بکوتنرکس ی خوارەوەی بیم«قسلع دولسئ« ی حاکم

ئستا دوای ماوەیکی دوورودرژ دەتوانم عسکرییکی خۆی گوت: "

  ٢٤ڕککوتننامی شتولعرەب بدڕنم،"

و وەت یکگرتووەکان تواو لناکاو بوو. ئاخر شا  ئیسرائیلک بۆ ڕککوتن

 یمانھاوپ پرسی ب راقدا نڵ عگکان لدانووستان بارەت بی و ئیسرائیلس

وون و ن ئاماژەشی بوە دابوو، ک ئمریکییکان کردبوو ن پشیاگیاندب

.ترسیدایم ڵ کورددا لگ٢٥ھاوکارییکردن ل گو ی بگاری سیک «رەی قس

Gary Sick «وئ ،ر و ڕ بردەمی ئیدارەی کارتس ی لسگندا وەک ک

شارەزایکی بواری ئران ل ئنجوومنی ئاسایشی نیشتمانیدا کاریکردبوو، 

یچ یکک تبینی بکا، کرا، ئمش خۆی کلیلی شتک "[سودایک] برلوەی ھ

ھات، ئویش قۆستیوە، تواویکرد، بوو. [شا] خستڕوویک (ئۆفرک)ی بۆ

گڕایوە، فرمانکانی دەرکردن و ئینجا لگڕا وەت یکگرتووەکان و 

» Charles Naasچارلس ناس « ٢٦بزانن ک کار لکار ترازاوە." ئیسرائیل

ڕی  سیی ئران ل وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا، لبرپرسی دۆ
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، ئم بوو. ئو 79دۆڵ دڕا تقی بای. "وتنکی زانکنوە ب ڕکاڕۆژنامک

 کوتنککرکار، ئیدی ڕس کیان چوومدەیوە، "سپنایبیر خۆی ھوەھا ب

   ٢٧کرابوو."

ستھنان ھرچۆنک ب ب گورەی قسی کاربدەست ئرانییکان ب، شک

لوەی ڕاوژ بکرێ شتکی کتوپی نبوو. "ئاخر خۆ دیکتاتۆرەکان 

وتۆکراتن)... شا خۆی ب ھاوشانی وت یکگرتووەکانی تاکدەستن (ئا

ئمریکا دانابوو؛ ھستینکرد پویستی بوە ھی تا لگڵ ئمریکییکان 

واژۆکردنی زۆر ئاماژە بۆ ئوە دەڕۆن، ک بیاری شا بۆ  ٢٨ڕاوژبکا."

 ستت بۆ کاربنانبووە. ت جوێ دەستبزائیر لی جکوتنککڕ

ئسدول «ساواکیش شتکی کتوپان بوو. الپڕەکانی ڕۆژژمری  پلباکانی

ئم تیۆرە پشتاست دەکنوە. ئیدی ئوە بوو، شا ل برەبیانی » علم

وەیدا بانگی ژەنڕاڵ دا گڕایوە تاران، لگڵ گڕان١٩٧٥حوتی ئازاری 

تبج برپرسی ساواکی کرد و فرمانی پکرد، ک دەس» نیعمتول ناسری«

 نوەش بخو ئ نراق بھکانی کوردستانی عراسیۆنئۆپ کۆتایی ب

ل  ٢٩بردەستی گریال کوردەکان، دەکرێ وەک پنابر ڕوو ل ئران بکن.

ڕککوتنکش بۆ پسندکردنی شوازی تاکدەستییانی خستی شادا، 

ی کمی بۆ ندەبوو ھرگیز بچت بردەم پرلمانی ئرانی، مودایک

 وە، بشتکانی ھزییخۆپار ندێ لی ھستیاراننگاندنی ھسھ

   ٣٠گواستنوەی ئو بە نوت کمی خاکی ئرانیش بۆ دەوتی عراق.

ا ل پ ھاوپیمان ئرانییکیان ی و کوردیش پیان سیر بوو، کوئیسرائیل

دا خیای تلئبیب بۆ خۆیان کۆدەکنوە و ئوێ بجدن. ئم و لکاتک

 ،نکانی کوردی بھراسیۆنئۆپ ران کۆتایی بچوو، زوو یان درەنگ ئوە نئ

دەریخست، ھرگیز ڕەچاوی ئوەیان » ئیلیازەر تسافریر«ئوان ھروەک 

                                                           
ناوە، ک دە "بوم، تقییوە و کۆتایی ھات". منیش ئیدیۆم نووسر ئیدۆمکی وەھای بکارھ 79

 کوردییکم پ بپست زانی.
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سرەتا ساواک  ٣١شوە دراماتیکی و خمگینی" کۆتایی پب.نکردبوو، ک بم "

ۆساد ب، کوا ھاوکاریی ئوان بۆ شرمیکرد ب چاالکوانکانی م

ئۆپراسیۆنکی عراق کۆتایی پھات. لبری ئوە ڕوونکردنوەی ئوەیان دا، 

ر، گوای ئم کارەیان ھر ڕۆتینکی ئاوگۆڕپکرنی ھزەکانیان. بۆ ڕۆژی پاشت

کرد و » ئوری لوبرانی«وات ل نۆی ئازاردا، کاربدەستکی بای ئرانی بانگی 

لو کاتشدا بر لیک دوو ڕۆژ  ٣٢اری ڕککوتنکی پاگیاند.وردەک

 بدات م زانیارییانوەی ئئ م بکانی زانیبوو، براننیازی ئ واشنتن ب

  ٣٣تلئبیبی بریندار کرد.دەوتی جوو، ئمش خۆی سووکایتییک بوو 

، ک ل ، ئم کارە وەنب ھر جوویکی ھماداری شا بئیسرائیلبۆ 

برژەوەندی عرەبکان شکابتوە، بکو ئم پرس بۆ ئوان پرسی مان و 

نمان بوو. ئو بخشکیی و ب پل کشانوەی شا {ل کوردستانی عراق} 

ھر » تسافریر«ی دژواردا بجھشت. ئاخر ییکانی لبارکئیسرائیلسربازە 

گای سرەکی بارزانی ل تنیا دوو سعاتی لبردەمدا بوون تا ل بارە

کوردستانی عراق ھب و خۆی بگینت ئران (ئو شونی ک خزانکی 

تدا جگیر بوو)، ئمش ل برانبر پشەوی سوپای عراقیدا بوو. 

: "ل ڕگم بۆ تاران ھر نفرەتم ل ئران دەکرد. ئاخر ب منی گوت» تسافریر«

   ٣٤ت بو شت لگیان ناکۆک بووم."ب شوەیکی زۆر ناخۆش سبارە

ییکان دا. شا ئیسرائیلتارانیش ھر سووک لتگیشتنکی نیشانی ناڕەزایتی 

ب شوەیکی سرەکی ئۆپراسیۆنکی ب ئۆپراسیۆنکی ئرانی دەزانی و 

ئیدی وەک دەرھاوشتیکی ڕککوتنک یان ب بۆچوونی ئو ڕوانینی 

دە گرنگ نبوو. "دەکرێ خۆم ل جی شادا بنم"، ئوە یکان ئوەنئیسرائیل

قسی یك ل ئندام پشووەکانی کابینی حکوومتکی شا بووە پیگوتم؛ " 

م سی و پنج ملیۆن، لرەدا من وەتكی بچکۆل نیم، ئاخر دانیشتوانی وتک

اتری چ نوتیشم ل پشت، من خککی زۆری خوندەوارم ھی. کوات بۆ خ

بۆ ئرانییکان  ٣٥جھننمک خمی دەستیک ل جووە نفرەتییکان بخۆم؟"
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ئم ڕسا بوو، لوە زیاتر چاوەڕوانیان ندەکرد، ھر سووک و ئاسان 

 بوو، لوە خووخدەی شا نرگیز ئھ کی وەھا، پرس بلپرسگ

رژەوەندییکانی ییکان بکا، ک وای دادەنا ئم پرسان پیوەستن ب بئیسرائیل

ل ڕوانگی باوزی پشووی ئران بۆ باشووری ئفریقا، "پشمی  ٣٦ئران.

ئم شتولعرەب بوو... لگڵ چاککردنی پیوەندیکانمان لگڵ عراق... 

ئوکات پگی ئرانییکان بۆ  ٣٧ان پشقڕەوڵ بوو."برژەوەندی نیشتمانییم

بیب للئواشنتن و ت ژکردن بماوەی ڕاو کانیش لبوو. دانووستانئارادا ن

 ل ککرد، شتڕنپکی تعاتند سچی مانگی ئازاری ٦-٥دوو ڕۆژدا ل

لو کاتی شا ل جزائیر بوو،  ٣٨دا بوو، ئم زۆر بکفوکوڵ بووین.١٩٧٥

ر پی کرا چند سعاتکی کم ل شودا بخوێ، ئاخر دانووستانی ھ

   ٣٩ش بوو، ئیدی ک گڕایوە شنگی لبابوو.ڕکخراوی ئۆپیکیشی لپ

کاربدەست ئرانییکان باسوخواسی ئوەیان کرد، گوای وەت یکگرتووەکان 

ئران و  ـوە بوەیان زانیوە، ک١٩٧٤ھر ل سرەتای سای  ئیسرائیلو 

عراق ل ئیستنبول لسر ڕەوە ئاوییک ل دانووستان دان. ئو 

ز گفتوگۆیانون باالیش ل»دریڕەحمان س بدولع « بوو ل کی ک

دیپلۆمات ھرە ناودارەکانی وەزارەتی کاروباری ئران، لگڵ ھاوتایکی 

نیش ب نھنی نمانوە، ـی باوزی عراق بڕوەچوون. گفتوگۆکا»تاب شبیب«

ووی ھردوو الیان ، چ واشنتن و چ تلئبیب ب دوای ڕەوتی پرەسند

 مدوادا دەھات، ئر بوتنی ھککژەکاندا چوون. خۆ درەنگ یان زوو ڕوتو

مشتومی ئرانییکان بوو، بوەی شتکی زۆر سافیلکان بوو بوەی واشنتن و 

ئ ک ،وایان وەھا ببیب بلئەوە تی ڕشک بارەت براق سران و ع

ن ب دەستوەردانی ئرانییکان ئاوییک ناگن بیاری یکالکرەوە و کۆتایھنا

تاران ب شوەیکی نریان وەمی ئو ھرا  ٤٠ل باکووری عراق.

 وە، ئاماژەی بی کورد دایشی کرکردنچارەس ی دژ بتییودەون

ددام حوسن دا، بوەی ئگر ھاتبا دەستوەردانی ئران دانپدانانی خودی س
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ی کوردی لناوبردبوو. " ئوان [کورد] لبن نبوای، دەمک بوو سوپای عراق

داوی شکشت لدوای شکستدا دەیانناند،" بم جۆرە شا دەردەدی الی 

کردبوو. "بب پشتگیریی ئم ئوان تنیا دە ڕۆژیش خۆیان لبر » علم«

ی ئازاردا ١١شا ب دوودیوە قایلبوو، ک ل راقییکان ندەگرت." ھشتاش ع

 ی بارزانی لرەی قسگوب ،م«تاران ببینلو» عراسان بوو بھ" ،ی ەب

  ٤١بکوێ." کابرا اوی بچو وڕووبڕ

 ژەران لیارداڕوا بیان نا، ئ بووبژکردن ھتی ڕاور دەرفگخۆ ئ

ل واشنتن و تلئبیب ب بیارەکی شا تووڕەبوون. ھردوو پایتخدا، 

ستتککردنی وەت یکگرتووەکان کیسنجر، ئو پشتیوان سرەکییی دە

لگڵ ئۆپراسیۆنی کورددا، نونرکی بۆ سویسا نارد، ئوە بوو دوای 

ڕککوتنکی جزائیر، شا ڕۆژە پشووەکانی لوێ بسردەبرد، ناردنی 

بۆ ئوە بوو تا باشتر ل مبستکانی شا تبگا. نونرەک  نونرەکشی

ک تیدا پگی وەت یکگرتووەکانی ئمریکای  نامیکی توندی بۆ شا برد،

 ب .ردەوامبب وەی دەبدا بوو، براسیۆنی کورد تئۆپ بارەت بس

شوەیک ک لگڵ خستی کیسنجریش ندەھاتوە، ھیچ سرنجکی 

بۆ واشنتن،  ٤٢زبایلکردنی دیپلۆماتییانی سرکوتووی بۆ شا تدا نبوو.پیرۆ

ائیر زەنگی بدارکردنوە بوو، چونک پی بوە برد، کوا ڕککوتنی جز

» ناس«لرەوە بدواوە برژەوەندییکانی ئران ل ھی واشنتن جیادەبتوە. 

دییکان] بوو. ئم "ئمش یکمین لڕدەرچوونی سرەکی [برژەوەنگوتی: 

ارز بوو وای ئم ڕوانین، ئمریکا خۆپ ٤٣شت بۆ ئم شتکی لناکاو بوو."

لوەی ب توندی دژی سیاستی ھگڕاوەی شا بجوتوە، بشکیشی لبر 

ڕیزپڕیتی ئرانییکان بوو ل نو سیاستی دەرەکی وت یکگرتووەکانی 

چاوی لو ئاکارە ھگڕاوەییی شا پۆشی. ئمریکادا. واشنتن بۆ ماوەیک 

ران ل وەزارەتی ئفسری دۆسیی ئHenry Precht «ھنری پرت «

ئوەی بیرخستوە  نداکاروباری دەرەوەی ئمریکا ل ئاخروئۆخری نوەدەکا
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ب" الک موە ئمییی ک زلودەکرد خانبارانمان نیری ئوچاوە سدا بک

  ٤٤ب". ک دەوتکی ملکچ

 کرد. ئاخر لشا قسوورییان ن گرتن لڕەخن کان لائلییئیس ،ک برچۆنھ

 ئیسرائیلەی شو و ڕۆژکدا پکھاتیکی سرەکی ل سیاستی ستراتیژی ماو

ب توندی دژی بیارەکی تاران » لوبرانی«ل الین ئرانوە ھوەشنرایوە. 

دەستن کاربالی م لوە، برزەنشت کرا، وەستایوە سرانییی ئباکی پل

"لوە دابوو، ڕگیدا  یسرائیلئئو کاربدەست ڕوونیکردەوە، ک الوازییکانی 

یش ئیسرائیلبیاڕداڕژەرانی سیاستی  ٤٥ھستوسۆز تکڵ ب سیاست بکا."

لالین بنمای پاشایتی ئرانوە  80ھستیانکرد ب شوەیکی کسکی

ب تاونۆشینوە ئو کۆمنتی دا؛ "[شا]ش » تسافریر«کراوە. ناپاکییان ل

ی سروەزیری »Neville Chamberlain چمبرلیننیڤیل «ھروەک 

داستانکی  ٤٦بوو." چیکۆسلۆڤاکیابۆ ھیتلر دەستبرداری  ک ،بریتانیای کرد

 را ئیسرائیلکورد وای لر ئرانبب وە بکا، لناسۆرەوە دەرک ب ندا چ کرد ب

پگیکی ناسکی ھی و بوا و متمانی تلئبیبیش ب شا لقبوو. کۆمنتی 

ـیش ب پستییوە بوو: "ئوە ھیکی گورەی [شا] بوو. ئم »دینمورو«

   ٤٧ھموو متمانیکمان ب ئو لدەستدا. ئو شت بوو. ئو دەبنگ بوو."

ددارییکردن لگڵ الینی ل یارییکانی شا و  ئیسرائیلھرچندە دەکرا 

بۆ گۆڕانی  عرەبی خۆشبب، کچی تلئبیب وەھای بینی، ک ھر ئاماژەیک

 بارەت بشا س وەی کوە. بتودژواری دەک ستراتیژی شا زۆر ب

 ی کورد ھیچی بکراسیۆنئۆپ نان بگوتبوو، ئیسرائیلکۆتاییھ کان نیی

، ک "پیوەندیی ئران ب دەوتی جوو تلئبیب ب کاریگرییوە ھستیکرد

ئیسحاق «پویستیی ب."  وایلھاتووە زیاتر بڕکردن (ڕاگوزەر) ب لوەی

ک ئوکات سروەزیر بوو، برەو تاران فی، تا ڕوونکردنوە ل شا » ڕابین

 ئیسرائیللسر ئوە بوو، ئران و  ئیسرائیلوەربگرێ. بو ئاگاییی ک ھیوای 

                                                           
 کسکی: شخسی 80
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توانستی ئگرەکانی ناوچک ببنوە، (شا)ش گوتی کوا لو  ڕووبڕووی

ق شتکی حتمی بوو و ئیدی بو ڕککوتن لگڵ بوایدای، شڕ لگڵ عرا

بۆ دنیاکردنوەی تلئبیب، بۆ ئوەی بنمای  ٤٨عراق کاتی پدەکێ.

شا ب  -ونی ھڕەش ھاوبشکانی سر ھردووال  -ھاوپیمانیان 

گوت ک "ڕککوتنی جزائیر بھای ئو کاغزە ناھنی ک لسری » برانیلو«

 ئیسرائیلچی لسر زەمینی ڕاستییدا، ڕوانینی ئران و ک ٤٨نووسراوە."

  سبارەت ب ھڕەشکان لیک جیابوو.

  

  دەست و پ کردنوەی عراق
  

 بتوان ی نیکسن بینی، کودایروسو سواوی سوودی لت ران بئ ب

نزیکیی ھموو چککی غیرە ناوەکیی ئمریکی بکێ. کاتکیش ئران 

ل  ٢٢٥,٠٠٠چکی قب کرد، بی کینک زیادی کرد ل  سروسودای کینی

ئو زیادەڕەوییی شا ل  ٥٠دا.١٩٧٥ل سای  ٣٨٥,٠٠٠بۆ بی  ١٩٧٢سای 

تانگی نوتی کینی چکدا یارمتی ئوەی دا باری ئابووری ئمریکا ل سخ

سرەتای ھفتاکان ڕزگاربکا، ئاخر ئو بە پارە زۆرەی ئمریکا ل نوتی 

ژھتی ناوینی خرجکرد، ڕاستوخۆ ل ڕگی سروسودای شا بۆ ڕۆ

 وە واشنتن. لڕایین گکککی  ١٩٧٧تا  ١٩٧٢چکۆی فرۆشتنی چ ران لئ

ربخۆیی بیاردان ل ئیدی تا دەھات س ٥١ئمریکییدا سیکی برکوتبوو.

ئم  - ھندێ جاریش تاکالین بیاری دەدا - ئراندا پرەیدەسند 

سیاستانش بوون مایی ئوەی ل واشنتن و تلئبیبدا گومان ل مجزی 

   ٥٢برزەفی شا بکن.

دەرھنا، ئیدی کارکی وەھای  ئیسرائیلبوەی شا ل عراق بڕەی لبن پی 

رەی ڕۆژھر کرد، بسب ڕەشف و ھی گمای تئیسرائیلت زیاتر بب .

دا ھر بوە ئیسرائیلەبییکان ل برانبر نیازی دوژمنکارییانی دەوت عر
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دانمرکایوە، ک باتربوونی دەستی تختی شا و باشبوونی پیوەندییکانی 

ئران و لگڵ دراوس عرەبکانییدا. ئو پرەسندن ناھاوشانی نوان 

ییکان ئیسرائیلڕگی بۆ جیاوازی ھسنگاندنامی ئرانی و  ئیسرائیل

ئالیناغی « ھڕەشکانی عرەب خۆشکرد. ب گورەی قسی دەرھق ب

وەزیری پشووی دارایی ئران ب، "ونی ھڕەش ھاوبشکی » علیناخی

دوژمنی  ] لیکجیابوو،" تنانت ھشتا زۆرئیسرائیل[نوان ئران و 

   ٥٣ھاوبشیشیان مابوون.

ن ک بووە مایی بم وەک زۆر جاری دیکش ڕوویدابوو، کردەوەکانی ئرا

ئوەی ئران لبردەم عرەبکاندا ناسکتر دەرکوێ، لھمان کاتیشدا ئو 

زیادکرد، ک ل ڕووی ئاسایشیوە زیاتر ھاوکاری  ئیسرائیلپویستییی بۆ 

تواو بوون، کچی  ئیسرائیلدەوەکانی ئران ب زیانی ئران ب. ھرچندە کر

خۆی لبکاتوە. بکو ڕەوتک وەھا ڕۆیشت،  ل توانایدا نبوو تۆی ئیسرائیل

 و  ئیسرائیلکران لدەستدانی ئل چونک ،یوەست بوە پرانئ زیاتر ب

رییکی کاتی قاھیرە برەو ئمریکا و عراق نزیکدەبووەوە، ھزی کارەساتبا

  بسر دەوتی جوو زیاتر بوو.

ھزەوە ھدەکشا، کچی  لو کاتی تا دەھات ئران ل ڕووی دەومندی و

 ئیسرائیلشتکی کمی لو بارەیوە کرد، ک ھڕەشی عرەبکان لسر 

سووک بکا؛ ئاخر گومان و بباوەڕی عرەبکان ب ئران ھروەک خۆی 

ی پنجی بۆ ڕاکشا، ب تایبتیش عراق ھر ب مایوە. ھروەک شایش بخۆ

چککردنی، لڕی پشتگیرییکردنی ھڕەش مایوە، ئمش ل نوچاوانی خۆپ

 کان بئۆپۆزسیۆن رانییئ ی پشتگیریی بۆ توخمڕ رەب و لدۆزەکانی ع

خودی ئایتول خومینیشوە، ئو کسی ئوکات ل تاراوگ ل عراق دەژیا، 

کسی ب شوەیکی تایبت پگی لنو ئۆپۆزسیۆنی ئران زۆرتر و  ئو

. ب واژۆکردنی ڕککوتنی جزائیر، ئران گچی خۆی دەستۆیشتووتر دەبوو
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ل دژی بغدا سفرکردەوە، ئمش خۆی بوو، پشتگیریی یاخیبوونی کورد و 

  یی الوازکرد.ئیسرائیلئاسایشی 

تگیریی ئران بوو بۆ یاخیبوونی کورد کارکی شا لوە ب ئاگا بوو، ک ئوە پش

ەی سربازیان دژی ئران وەھای کرد، ڕگرب لوەی ئران ل ڕی کرد

بوەستتوە، ئیدی ب کۆتاییھنان ب پرسی پشتگیریی بۆ کورد، بایخکی کم 

مابووەوە، ئم لکاتکدا ئگر ھاتباو شا بیری ل ھاوسنگی ھرمی 

و شۆڕگانی کورد ئاماژەیکی  ئیسرائیلتبرداربوونی کردبایوە. دەس

یکی ھاوسنگی ھز بووە. شا وەک ل ڕوونبوو بوەی شا دەستبرداری لۆژ

ل  »محمد حسنن ھیکل«لدوانکی لگڵ ڕۆژنامنووسی عرەب 

دا گوتی، تنیا ھر یک مانگ دوای مۆرکردنی ڕککوتنی ١٩٧٥نیسانی 

 دوای ئو سرەتایدا ڕۆیشتین ک دە؛ دوژمنی دوژمنم جزائیر: "ئم ب

دا خریک بوو برەو پشوە ئیسرائیلڵ دۆستم و پیوەندییکانمان لگ

 کی نوێ لیشھاوک ناو بیر لگۆڕاوە... ناوب کستا ڕەوشم ئدەچوو. ب

ا ناوچکدا دەکموە... بکو ئمیان خۆی ل نو بۆتیکی ئیسالمیید

   ٥٤ببینتوە."

، ھروەک زۆر ل بیارە ستراتیژییکانی پشتر، شا مرخی لوە خۆشکردبوو

 کو بۆ ناوچی ئتیانرکردایتی سدەس کانی برەبدانانی عدانپ ک

دەستبکوێ. لو کاتی سرکوتنی ئران بۆ بدەستھنانی پشتگیریی عرەب 

ا سنووردارتر دەبوو، ئیدی بۆ کوخایتی شا بسر کنداوی فارسد

دا مابووەوە ئو تاک دەوتی ک ل ناوچک -لناوبردنی ھڕەشی عراق 

وایلھات تا دەھات  -بوەی مترسی ب لسر کوخایتی ناوچی کنداو 

بایخکی زیاتر دەبوو. ھر ئوە بوو شا ھیوای وابوو ل پسندکردنی لبنی 

ۆیشتنی ئغدا بۆ دەستکی وەھا بکا بزائیر، کاروتنی جککدووتوێ ڕ ران ل

ان ئاقاردا بۆن، بتایبتیش لو کاتی دەوت عرەبییکانی دیکش ب ھم

 ڕوونی ل ب کوتنکککانی ڕرجم یانوابوو، ککان پمییرھ تدەو
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ب  برژەوەندی ئراندای. ھروەک شا ڕەچاویکردبوو، ل ڕوانگی عرەبوە و

گورەی ڕککوتنک، ئران دەکات دەوتی پگی پل یک ل کنداوی فارسی 

لوەش  ٥٥ت مایی ئوەی ئران ل کاروباری ناوچکدا بادەستب.و دەشب

 کوتنککی بۆ مۆرکردنی ڕکنیییارە تاکالیران و بوەی ئپتر، بادان - 

زیاتر سلمنری  -نبب ڕاوژکردن لگڵ وەت یکگرتووەکا

سربخۆیتی و کوخایتی تاران بوو. شتکی جوھری بوو، خۆگری 

دزینوە) شا لوەی پرسوڕاکردن ب واشنتن و تلئبیب لبرئوە بوو (خۆ

وەک یک ل ڕاوژکارەکانی باسیکرد؛ ئو "وای بیرکردەوە، ک کاتی ئوەی 

بب ئوەی پویستب [ڕاوژ] ب  ھاتووە چندین ڕکاری دیاریکراو بگرتبر،

، ک ئران ب کوێ ھیچ کسکی دیک بکا، چونک لدوان سبارەت بوە ھی

   ٥٦گیشتووە."

ل سرەتاشوە وەھا پدەچوو ئو کودەتا دیپلۆماتییی شا سربکوێ. ئاخر 

عراقی ھورکردەوە. ھر بۆ  -ب شوەیکی کاتیی ڕکابری ناحزیانی ئران 

ی پایتختی »مسقت«موون ل کۆنفرانسی ئاسایشی کنداوی فارسی ل ن

 - دا بسترا، لودا ن کشیکی ئران ١٩٧٨دا ک ل »عومان«سوتاننشینی 

ئرانی ھبوو. کچی ل بری  -عراقی و ھروەھا ن بیکدادانکی عرەب 

عرەبستانی  ئوەدا، کۆنفرانسک لبر ڕووبڕووبوونوەی نوان عراق و

سعوودی شکستیھنا، ئمش ب شوەیکی جوھری پرسی ژمارە دووی 

و. عراق بوای وەھا بوو، ک دەوت عرەبییکان دەب ل ناوچک بو

ڕەوشی ڕووبڕووبوونوە لبرانبر ئراندا لنو ڕکخستنی ئاسایشی 

یدا دەنگی زای ھاوبشدا کمایتی بن و عراقیش دەب لنو ئو کمایتی

نا، چونکشکستی ھ کمرئاسایشی ھ یشتن بگ ش لککۆنفرانس .بھ 

   ٥٧عرەبستانی سعوودی ئو پگیی ڕەتکردەوە.

بم ھر زوو ئوە ڕوون بووەوە، ک ڕککوتنی جزائیر ھنگاوکی 

ی ل کات ئیسرائیلستراتیژی سرەکی ھبوو، ک شا ھیھنا، وەک ئوەی 
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 ،دەست بران بوەی کات بۆ ئبری ئ رکرد. ئیدی لسی لخۆیدا مشتوم

دام ل ڕی ڕککوتنکوە کاتی بۆخۆی کی. سرباری بپچوانوە س

ئوەی شا ل الین ھزە ڕکابرە سرەکییک ب شوەیکی ھماییوە 

ڕاپڕینی دانیپدانرا ک ھزی زا بسر ھرمکدا، کچی سرکوتکردنی 

کورد دەستوپی بغدای کردنوە، ک پشتر ب ھۆی کوردەوە بسترابوون. 

ر ئیدی سس وسا تیشکی خستراق ئازاد بوون و ئدی عرچاوەی دەرام

خۆپچککردن و کوخایتی. ئم وایکرد عراق بھز ببتوە و بشوەیکی 

ل نوان سانی  - برچاویش خرجی چک و تفاقی سۆڤیتی زۆر زیادی کرد

ان لکاتکدا ئر -عراق بی بودجی سربازی دووھندە کرد  ١٩٨٠-١٩٧٥

کوت نو قۆناغک، ک ب شوەیکی ڕژەیی ھر دەھات خوارەوە. بم جۆرە 

 ک ،وەی بئ راق کرد بگاتع غدا وای لقازانجی ب نگی بگۆڕانی ھاوس

ەوا بوون و مجزی سددامی بۆ مرجکانی ڕککوتنی جزائیر ناڕ

   ٥٨تۆکردنوە خۆشکرد.

ربدەستانی ساواک بۆ ھاوشانکانیان ل برە برە کا ١٩٧٨ب ھاتنی سای 

یدا دانیان بوەدا دانا، ک ڕککوتنی جزائیر بارکی ئیسرائیلکاربدەستانی 

نی قورسی لسر شانی عراق البرد، وای ل بغدا کرد توانستی پالماردا

 .زببھر و بوەبتتسافریر«ب «ی لر مشتومرھوە بوو سئ، :ب ک 

خواخوای بوو دەرفتکی بۆ ھبکوێ تا پالماری ئران بدا".  "ئاخر سدام

ئوەش دەرکوت، ک دوای پنج ساڵ لسر مۆرکردنی ڕککوتنی جزائیر، 

سرباری  ٥٩ھات. ب ماوەیکی کم دوای کوتنی شا، دەرفتکی سددام

ئبیب ئمش، تاکەوایتی شا توانستی ئرانی وەک ھاوپیمانکی واشنتن و تل

و ل نو کوردیشدا الوازکرد. ب ڕوانین بۆ دواوە، مۆرکردنی ڕککوتنی 

جزائیر ل الین شا، ئرانی زلھزی ڕاستقین بم دانپداننراو ب ماوەیکی 

نپدانراو گۆڕیوە. شا لو پڕی سرکوتنی کورتخاینی بادەستیی دا
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ک ل ئدمیرا پشووەکانی . ی81بادەستی خۆیدا داری ل بختی خۆی دا

ھزی دەریای ئرانیش دانی بوەدا نا: ک "ڕککوتنک بۆ ئم کفراتک بوو 

  ٦٠بۆ خۆی."

                                                           
ئیدیۆم کوردییکم نووسر دەق وەھا دە: مۆری ل کۆتایی (مرگی) خۆی دا. بم من  81

.ست زانی. وەگپبپ 
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میپاشکۆی س ،مریکائ فا بارزانی لال مست١٩٧٩-١٩٧٥ م  

 Hakan Ozogluنووسینی: ھاکان ئۆزۆگلو 

  زانکۆی مبندیی فلۆریدا، وت یکگرتووەکانی ئمریکا

  

  82دەرھست
  

م گوتارە بفا ئال مستکانی مبارەی دواسال کوەیینکۆرەنجامی ل

 ھواگریی ئمریکیکان، ک مژووەکیان بۆ بارزانی لسر بنمای ڕاپۆرت

 کانیش لوە و ڕاپۆرتتڕفتاکان دەگکی حنییان  ٢٠٠٦درەنگاندا مۆری نھ

ین لسر ھگیراوە، ئمش ھروەک یادەوەری و ئو گوتارانی ل ال

ئفسرانی کاروباری بیانی ئمریکاوە نووسراون. نووسر لم گوتارەدا تیشک 

ر ئو بگنامانی ل الین سی ئای ئی ـوە ئامادەکراون، ک دەخاتس

 یوەندییان بخۆشی«پری نمریکا بۆ چارەسری بارزانی بۆ ئفوە  »سـی

شتگیریی ئمریکا بۆ ھی. بگنامکان تایبتن بو باسانی وەک: پ

وایی ک دواڕاپڕینی کورد ک بسرۆکایتی مستفا بارزانی، ھروەھا ئو دا

کراوە، ئو دانوستانی پشت  ١٩٧٥بارزانی ل دوای ڕککوتنی جزائیری 

پردە سبارەت ب سفری بارزانی بۆ ئمریکا و ئو کۆتوبندە توندەی 

ریکا بوو. ھروەھا نووسر ئگری ئو لسری دانرابوو لو ماوەیی ل ئم

ی مافی پنابری کراوە" ، بگیی بگنامک بھند دەگرێ ک دە "داوا

چونک ئم دەستواژەی بۆ داوانامی بارزانی بۆ سفرکردن بۆ ئمریکا 

 ک لیبووندحای بمای تدەب واژەیم دەستر ئئاخر ھ ،نکاردەھب

                                                           
82Abstract  ،بستراکتست، ئستاندن دەرھمجاز. دەرھ. Abstraction.  یکوانچپ

  ـ.»برھست«
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ت گۆڕێ، چونک لو بگیی ڕاپۆرتی ئفسری سی ئای ئی زانیارییکان ب

کردەوە داوای مافی پستی ـدا، ببم ش بمریی سیاسی دەکرێ، ئناب

سیاسییوە دەخرت نو لیستی پشتگیریی دۆزی کورد. نووسر ھانی 

خونران دەدا تا خۆیان بیروبۆچوونیان لسر ئو مادە پشکشکراوە 

رچندە ڕاستییکی حاشاھنگر ھی، ئویش ئوەی، ک ھبھنجن. ھ

 خی بزۆر بای میشمریکا ھناسیونالیزمی کوردی داوە و کوردیش ئ

  بشوەیکی برچاو بابتکی سانی جنگی سارد بووە. 

  

  وش دەروازەییکان

مال مستفا بارزانی، ڕۆژھتی ناوین، سیاستی وەت یکگرتووەکان، 

  اگریی، ڕاپڕینی کوردھو

  

می کوردستان برتی ھی حکوومیاننووکھ یوەندییو پر لب  توە

 تڵ وەگیوەندی لپ ک لراق ئاستمریکاوە، کوردی عکگرتووەکانی ئی

یکگرتووەکانی دامزراندبوو، ئو پیوەندییانش زۆر بباشی لالین ڕای 

وە ناسراوە. لندێ گشتی ڕۆژئاوایردەستخراو ھی بنامگدا بم دواییان

م برڕەوتدا ئم لکۆینوەی تشکیان خستسر سروشتی ئو پیوەندیی. ل

تیشک دەخاتسر دواساکانی مال مستفا بارزانی، ئمش بگورەی ئو 

. دەقاودەقتریش، ١٩٧٩ - ١٩٧٥ڕاپۆرت ھواگریانی ئمریکی نوان ساکانی 

وە ـ ا من چند بگنامیکی دەخمڕوو، ک ل الین سی ئای ئیلرەد

امکان لبارەی سفرەکی بارزانیوەی بۆ ئمریکا تا ئامادەکراون، بگن

چارەسری پزیشکی وەربگرێ. خستنڕووەک زیاتر وناکردن لوەی 
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ەت ب بگوبندی بت، ئاخر مبست لی ئوەی تا خونر زانیاری سبار

ڕوانینی وەت یکگرتووەکانی ئمریکا بۆ بارزانی ل کۆتایی حفتاکانوە 

.بھ  

دەکرێ بگنامکان وەمی ھندێ پرسیاری دیاریکراو سبارەت ب دانوسانی 

نودەوتی لبارەی چارەنووسی مال مستفاوە بدەنوە. ئمانی خوارەوەش 

 83رتووەکان پشتگیریی دواڕاپڕینیھندێ لو پرسانن: ئرێ وەت یکگ

فا بارزانییال مستتی مرۆکایس ب وە بوو؟ ئایا سروشتی کوردیان کرد، ک

داوای بارزانی ل  ١٩٧٥ئو پشتیوانیی چی بوو؟ ل دوای ڕککوتنی جزائیری 

وەت یکگرتوەکان چی بوو؟ ئایا چی لو پشت دانوستان ژربژرییکان 

ری مستفا بارزانی بۆ ئمریکا ھبوو؟ ئایا چ کۆتوبندک سبارەت ب سف

را لوکاتی بۆ چارەسرەی پزیشکی ل ئمریکا لسر مانوەی بارزانی سپن

  بوو؟

ژدەری سرەکی من بۆ ئو لکۆینوەی لو بگنام بردەستانی ک بۆ 

ن و چندین ھموو تۆژەرک ل دووتوی قانوونی بردەستخستنی زانیارییکا

یاداشت و گوتار ک لالین ئفسرانی کاروباری دەرەوەی ئمریکاوە 

ن بردەستن. کاتکیش ئمان ل حفتاکان خرانڕوو، زۆر لو نووسراو

ڕاپۆرتان ھر ب سیفتی "نھنی" مانوە؛ ھرچۆنک ب زۆرینیان ل سای 

٢٠٠٦یان" لکنیبوونتی "نھگیرا.دا ئاشکراکران و سیفر ھس  

بونیادی ئم نووسین ب شوازک، ک خونر دەرھاوشتی خۆی 

ج. لگڵ ئوەشدا یک برەنجام بۆ خونر شتکی حتمیی، ئویش لھبھن

ئوەی، وەت یکگرتووەکانی ئمریکا ھمیش زۆر بایخی ب ناسیونالیزمی 

  ی ساکانی جنگی سارد.کوردی داوە و کوردیش ببووە بابتکی پشچاو

                                                           
83 .ناوە. وەرگکارھی شۆڕش ببری وش ڕینی لی ڕاپر وشرەدا نووسل  
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ۆڕشکی ل دژی ئم دەزانیین، ک ل برایی حفتاکاندا، مستفا بارزانی بۆ ش

 ترشیفی وەڕا. ئزی دەرەکییدا دەگدوای پشتیوانی ھکان بعسییب

یکگرتووەکانیش تژیی ل بگنامی وردەکاریکانی داوای بارزانی بۆ 

توە ک لکی پارە و چی  کۆمت نامنانمریکا. تکگرتووەکانی ئی

 وخۆ لڕاست ن کدی ٩٦٣١نووسراوی دەستی بارزانیش ھنرۆک ک١بۆ س 

 ردراون١٩٦٧و لرۆک جۆنسن ن٢یش بۆ س .  

ھروەھا ئم ئوەش دەزانین، ک وت یکگرتووەکان ل ژرەوە ب چکی 

ارمتی بارزانی داوە. کالشینکۆف و ڕەشاشی دەستکردی سۆڤیتی و ...ھتد ی

 یاداشتك ک لالین ھنری کیسنجرەوە بۆ سرۆک نیکسن نووسراوە،

ییکان بۆ ئیسرائیل، ئرانی و ٣وردەکاری سروشتی پشتگیری ئمریکا

  . ٤جونوەکی بارزانی بیانکردووە و بگداریش کراوە

 کم جۆرە کۆمی پایکیشئکیڕاپۆرتگیری  : ڕاپۆرتی بژاردەی کۆمیتواھ

 ران لننی نونجووموە.١٩٧٦ئاستیکردووەت٥دا پشت  ل م ڕاپۆرتئ

ا بۆ ڕۆژنامگری دزەی پکرا و ھراوزەنای زۆی نایوە. فیلیپ ئاگی د١٩٧٦

Phillip Agee  مکوردی ب ت بی تایبشو بدا ئککی ڕاپۆرتشپ ل

  جۆرە پوخت دەکاتوە:

ئای ئی بۆ شۆڕشی کورد ل دژی  پشتگیری نیمچسربازیی سی

ملیۆن  ١٦دا، ک ١٩٧٥- ١٩٧٢حکوومتی عراق ل نوان ساکانی 

دۆالری تچوو، لسر داخوازی شای ئران بوو، ئوسا کشی 

سرسنووری لگڵ عراقدا ھبوو. کاتکیش عراقییکان ملیاندا 

ر کشک لگڵ ئران چارەسربکن، ئیدی شا پشگیرییکی لس

 نا، زیاتر لرەسیھھ کی. شۆڕشکورد ئاوارە  ٢٠٠,٠٠٠کورد ب

ئ وە بوو نکی بوون، ئککگرتووەکانیش کۆمی توە ران و ن
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 باسانی پلک وەی کئاوارەکان کرد. وەک ئ ش بشکیان پشایست

بم شاھیدگلک ک ناسنامی ئاشکرانکرا ب کۆمیتکیان ڕاگیاند، 

اب کردەی ژربژر لگڵ کاری مژدەدران (مسیۆنری) تکو "خۆ ن

   ٦بکرێ.

ـی بڕوبری کاروباری »داڤید کۆرن«گورەی قسی ھر چۆنک ب، ب

لوبنان، ئوردن، سووریا و عراق ل وەزارەتی دەوت بۆ کاروباری ڕۆژھتی 

وا: "ئمریکا دواتر بوو ب باوز، ئ ١٩٧٥-١٩٧٢دوور ل نوان ساکانی 

ڕاستوخۆ پارەی دای گرووپکی بارزانی، ھرچندە پارەک زۆر کمتربوو 

ھی ئرانییکان؛ ھروەھا پارەی ئو چکانشیان دا ک لڕی ئرانییکانوە ل

 مریکا لشداری ئرچی بۆ بارزانیش بوو، بدەستی کورد. ھ نرانیگ

   ٧وو ل بی ئوەی پشکشیانکرد."یارمتییک وەک ھمایک، زۆر گرنگتر ب

امکی جزائیر ل کشکش ل مۆرکردنی عراق و ئران لسر ڕککوتنن

١٩٧٥ کی بۆ شا دانابوو، کرجم وتنککم ڕدا. ئاخر ئریھدا س

دەستبج سرجم پشتگیریی مادی و کۆمکی دیک لسر بارزانی و کوردی 

یشدا، عراق ب چندین خای ھموارکردنوە ب عراق بگرتوە. ل برانبر

ش ل ناوچی شتولعرەبدا. (داڤید نخشکشانوەی سنوور قایلب، بتایبتی

کۆرن) وەک ل خوارەوە باسی دێ، ونی جموجۆی شا بۆ وەستاندنی 

  پشتگیریی ئران بۆ بارزانی دەکا.

ی کتوپ بوو، ش شتک»شا«ڕکوتنک "تنانت بۆ خودی وەزیرەکانی 

ی باوزی ئمریکا ل ئران، ک پشتر »ڕیچارد ھلمز«ھروەھا بۆ 

وبڕی بوو. بی سی ئای ئلمز«ری دەزگھ«  وکات لی مانگی ئازاردا ٦ئ

ل فۆکخانی تاران بوو، ئو کاتی کاربدەست ھرەباکانی ئران 

بۆی دەرکوت ک ھاتبوونوە پشوازی گڕانوەی شا ل جزائیر. ئو 
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یش ش ل ڕکوتنک ئاگادارنکرابوونوە، ئیدی وەک بۆ ئو»شا«یاریدەرانی 

زۆری پ سیربوو، ک شا ھر ل  »ھلمز«وابوو، شتک وەک متک بوو. 

فۆکخانکوە، تنانت چاوەڕشی نکرد تا دەگاتوە کۆشککی و 

نماییکانی سرسامکرد. فرمانی کۆبوونوەیان پبکا، ھمووانی ل پەوە ب ڕ

کات لگڵ دەرکرد، دەب دەستبج ھموو پشتگیرییکی سربازی ھاو

کۆمکی دارایی و ھی دیک بۆ کورد ڕابگیرێ، ھروەھا دوای کمک وەخران 

   ٨سنووری نوان ئران و عراقیش دابخرێ.

 روەک شا بھ یم جوولمز«ئیاندبوو واتای»ریچارد ھی ڕاگ 

ھرەسھنانی شۆڕشکی بارزانی ل دژی بغدا دەگیاند، ھروەھا 

کی ئرانیکان لسر کورد ھموو پشتگیریکی "فرمانکی بینی کۆم

مستفا بارزانیش ب لکوتکانی ڕککوتنکی جزائیر  ٩ئمریکاشی گرتوە."

 ی زۆر لدناب ژ، بکی دوورودرڕاندواداگدبوو؛ دوای براق بکوردی ع

بیاریدا کۆتایی ب شۆڕشک بھن. بارزانی ل حوکمدانکدا دروست بوو، 

اخر پشوەخت دەیزانی، ک بردەوامبوون بب یارمتی نودەوتی کارکی ئ

.بکی خۆکوژیش نر کردەیگبوو خۆ ئ زۆکانن  

 ی کورد لکی شۆڕششتو دەرھاوفا ١٩٧٥بال مستیبوو، مبارزانی دا ھ

بووە "میوان"ی محمد ڕەزا شای پھلوی، ئو پیاوەی ک ھر خۆی ناپاکی 

زانی کرد. ئوە بوو بارزانی ب خۆی و خانوادەکی برەو ماک ل ل بار

تاران باریکرد، ئو مای ل الین پۆلیسی نھنی ئران، لالین ساواکوە 

روستی بارزانی تکچوو، ئازاری ل چاودری دەکرا. ھر لو کاتشدا بوو، تند

ی کوڕی بانگی »ئیدریس«سرووی الی ڕاستی سینگییوە پیدابوو. ئوسا 

ی کرد. د. نجمدینیش پزیشککی گنجی کوردی »د. نجمدین کریم«

خکی کرکووک بوو. پزیشکک گومانی بۆ شرپنجی سییکان چوو. دوای 
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زووی خۆی بۆ چوون ئمریکا نیشاندا تا ئوەی بم شتی زانی، بارزانی ئارە

بکا. ب گورەی قسی زیاتر تاقیکردنوە بکا و چارەسری نخۆشییکی 

؛ "نخۆشییک بووە دەرەتانک تا لدەست دەستبسری ئرانییکان »کۆرن«

خۆ ئگر ھۆکارک بۆ چوون ئمریکای  ١٠ڕزگاری ببت و بگات ئمریکا."

سرکردنی پزیشکی بووە، ھۆکارەکی دیکشی ئوەبوو ھبووب، ئوا چارە

ت ب دۆزی کورد بشوەیکی دەنگی بگات ھینری کیسنجر تا سبارە

  کسکی تکای لبکا. 

 یوەستن بپ م، کش دەکشکی ماک پنامگدا، من دوو بردەقم بل

ەت ب داوای بارزانی بۆ ڤیزا لگڵ ڕوانینی ئاژانکی سی ئای ئی سبار

.ک١١داوانام  

  

  ١٩٧٥ی ئازاری ٢٤

  بابت: داوانامی بارزانی

١ - توندی دژی ڕمن ب یم لکریینابدانی بارزانیی و داوای مافی پپ

وەت یکگرتووەکانی ئمریکا. ل کۆتاییدا دەکرێ سرانی حکوومتی 

 عراق قناعتیان ب حکوومتی وەت یکگرتووەکان ھناب ک پشتی

کورد نگرێ، ک لسر ئوە عراقییکان ڕەخنیان ل ئم گرتووە، 

ادپروەرانش بوو وا ل شا بکرێ کۆتایی بشڕەک ھرچندە شتکی ناد

بھن. ئستاش بربست سرەکییکی دەستپکردنوەی پیوەندییکان 

وا ئم نماوە. ئینجا ئگر ئم مافی پنابری بۆ ئو دەستبر بکین، ئ

دەستکوتمان لدەست دەردەچ و پدەچ ئامادەبوونی سرکردەکانی 

 یکگرتووەکانی ئمریکا بردەوام ببت مایی پستی بۆ کورد ل وەت
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پیوەندی دووقۆییکان. بارزانی ب دندانی شا، گلکی تووشی 

 تتی وەک بۆ حکوومھوا کرد و منیش ھیچ ھۆکارکی بڕش

رتووەکانی ئمریکا نابینم ،ک دەستی لگڵ تکڵ بکا، ھرچندە یکگ

ڕۆمانسیی وانو ڕۆژنامی ئککگرتووەکان ملمالنی تکانی وە

  بھندھدەگرن.

٢ -  .بلی کوردی ھراق نیازی سزادانی گتی عم حکووممن باوەڕناک

ە بۆ خۆیان سیاستی سای ڕابردوو ئوە بوو ل ڕی پبخشینی داراییو

 وتی باجی زۆری دا و ککوتنرکندە سوپاش بۆ سرچھ .ڕابکیش

وداوگلی تۆکردنوە لوانی ب پشمرگ ناسراون و بن باری ڕو

لگڵ ھندک ل کوردە ب ختایکان... ڕنمایی وەزارەت. ھاندانی 

ان ژمارەیکی زۆر ل ھوانرانی دا لڕی بغداوە سردانی کوردست

  بکن. پناچ ڕگ ب ھیچ چاودری دیک لوێ بدرێ.

راستنی ژیانی بختایکان شتکی درژکردنوەی ئاگربست بۆ پا - ٣

پویست ئگر ھاتوو کورد لسر شڕی خۆی بردەوام بوو. دەکرێ 

حکوومتی وەت یکگرتووەکان ب پداگیرییوە داوا ل شا بکا 

ە، بم ڕاسپاردەی من دژی داواکردنکی ئاگربستک درژبکرتو

ان ڕوو ل ڕاستوخۆی وەھام ک حکوومتی وەتیکگرتووەک

 .زۆکو ن شکی ھشت مئ راق بکا، چونکتی عحکووم  

گومانی تدا نیی پشتگیریی مرۆیی پویست. ل ڕابردوودا حکوومتی 

وە و دژی عراق ئو خستنڕووەی بۆ کۆمکی مرۆی ڕەتکردووەت

ئوانش وەستایوە، ک ل ڕی ئرانوە کۆمکی مرۆییان پشکشی 

ردووە، تنانت ئگر پتۆ و بتانیش بووب. بگورەی ئاوارەکان ک

ئوەی من لوبارەیوە باش ئاشنام، حکوومتی عراق سبارەت بو 
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ک پرس ل ڕکخراوە نودەوتییکان نزیک نبووەتوە. بۆ عراق کش

ل فندکردن (پارەدان)دا نیی، بکو ل گیاندن و دابشکردندای. من 

م، ک زۆر ل گوین حکوومتی عراق لنگڕێ ھیچ وەھای دادەن

کۆمککی مرۆیی بگان بگینرێ، نخاسم کۆمکی تایبتی. لگڵ 

ئوەشدا، حزم لی وەزارەت ب ڕکخراوی کۆمیتی نودەوتی خاچی 

وور و ڕکخراوە نودەوتییکانی دیک ڕابگین، ئم ئامادەی س

یرنامر بشداری ھراقیدا بکا.بتی عڵ حکوومگکار ل کین، ک  

  ) GRAHAMگراھام (

  

ی ئاژان لگڵ بارزانی زۆر ھاوسۆز »گراھام«ڕون و ئاشکرای، ئم ڕاپۆرتی 

اوم زمان نیی. ھشتاش ئوەی لم ڕاپۆرتدا سرنجی ڕاکش

بکارھنراوەکیتی. تنانت لکدەرەوەیکی خرای دەقیش لوەدا شکست 

" بکارھناوە. 84، ک ئاژانک وشکانی "پنابر" و "مافی پنابریناھنی

"ڕاسپاردەی توندی من دژی ڕگپدانی بارزانی و پنابرتی ل ئمریکا. (...) 

ریمان پنابمافی پ مر ھاتوو ئگدەستدەدەین(..)." ئل کوتوا دەستکدا ئ

انی داوای مافی "پنابری" ل تا ئستاشی لگداب ئم نازانین ئاخۆ بارز

وەت یکگرتووەکان کردووە یان نا. ئم ئوە دەزانین، ک بۆ چارەسری 

پزیشکی ڤیزەی ھاتننو ئمریکای دراوەت. تۆبی مستفا بارزانی داوا مای 

ریی کردب؟ یان ئاژانک ب ھ وشی "مافی پنابری" بکارھناوە؟ پناب

وە ئوە نازانین و تاک بگی لدەرھنراویش ھر دەب ئم ب دنیایی

 .بر ھگئ ،ی بارزانی بداڤید کرۆن«داوانام« کردەقروەک بـیش ھ

                                                           
ەکرێ ببت دادەدان، پنادان، بم ـ، ک ل کوردیدا د asylumی نووسر وشی ئینگلیزی مبست 84

.دروستتر بوو. وەرگ ریم پنابی مافی پکقانوونی نالی  
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اژان (گراھام) بوای خۆی ب ھانامانوە نایت. ب ئم ئوە دەزانین، ک ئ

  وەھا بووە ک داوایکی مافی پنابری ل ئارادا ھبووە.

کی دیک ل ئاماژەکردن بو مرجگلک ڕگ ب بارزانی دراوە بگنام

سردانیی ئمریکا بکا، سرنجاکش. لو بگنامیدا ناوی وشی "مافی 

  " بۆ ئمریکا ھنراوە.پنابری" نکراوە، بکو ناوی وشی "سفرکردن
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  ١٩٧٥ی تمموزی ١٨

  ٦٩٤٣نھنی، تاران 

وور بۆ چاالکیکانی بارزانی دادەن ل ماوە بابت: حکوومتی ئران سن

  گشتکی بۆ وەت یکگرتووەکان

١ -  بۆ ١٦ل یشتووە کگکراوی پکی واژۆنینام زخانوموزدا بای ت

ز نردراوە (بوا دەکرێ ی کونسول ل تورNeumann«نیومان «

نامک ھی نووسینگی پارتی دموکراتی کوردستان، ھی پیوەندی 

)، تیدا ھاتووە، ک حکوومتی ئران ڕگی ب 85ارزانی ب لرە ل ورمب

 ئیدریسی کوڕی گوتووە ک م بمریکا بکا، بری ئفبارزانی داوە س

  مرجیان ھن.

) ئو ٢سرکی ساواک یاوەری ب، () ھموو کاتک ئف١مرجکان: (

) ٣ەکانوە نکا، و (دەب بن بدا پیوەندی ب کوردانی وەت یکگرتوو

ئو ناب ھیچ کۆمنت لسر ھیچ پیامنری ڕۆژنامکانی ئوێ بدا، 

 نیی مت بۆ ئکی تایبوەیشب رجانو مبارەت بس ی سکانام

نامک ئوەشی خستووەتسر، ک  خۆی تھبقورتنین و بیگۆڕین.

ووە داوای ل میل لڕۆژئاوای تاران) ڕۆیشت ٢٥بارزانی برەو کرەج (

کردووە بکو ئیدریس بیوێ تا پیوەندیان ب کورد ھر  »نیومان«

".ومندێ تراژیدیا دەقدەنا ھ" ،نبم  

نامک تبینی ئوەی تدای، ک نووسینگی پارتی دموکراتی  - ٢

ردستان ل تاران لم ھفتی دوایدا ل الین حکوومتی ئرانوە کو

                                                           
85  تی ڕەزایینووسیوی کنامگبRezaieh .وەرگ  
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الیش لمن داخراوە، ئ»(زازفیق قش) دیحمرەیدون ئف« 

  کاربدەستی نووسینگک پشتاست کراوەتوە.

باوزخان ھیچ شتکی دیک بۆ پاپشتکردنی داوای بگنامی  - ٣

کا، ھروەک دیارە حکوومتی نا ١٢١٦٥٦سفرەکی بارزانی ب گورەی 

مروەھا ئکی وەھا دەردەکا. ھینامگب و زوانران بھیچ  ئ

سرنجکی فرمی لسر مرجکانی حکوومتی ئرانی سبارەت 

  بسفرەک نادەین مگر ئوان دواتر ل ڕی کنای فرمیوە بینرن.

ادەی بارزانیوە ناوبناو پیوەندی ب خانو »نیومان«ھرچندە  - ٤

زا ھی، بم ئو ئستا چاوەڕی ئوە دەکا، بگنامی سفرەک بۆ ڤی

ئستا بۆ چارەسری  86وەرگرتن پشکشبکرێ. ھرچۆنک ب، ئو

  پزیشکی ل تاران و تا یک دوو ڕۆژی دیکش ناگڕتوە.

 (MILKOS)میلکۆس 

  نھنی

ئران فاکتری بیاردەربووە ل ئم بگنامی دەریدەخا، ل حفتاکاندا 

یدا بوو مرج بۆ سیاستی ئمریکا ب ئاراستی کوردی عراق. شا ل توانا

سردانی بارزانی بۆ ئمریکا دابن. ھر بڕاستیش سفری سرکردەی 

ئفسانیی کورد بۆ وەت یکگرتووەکان داوایک نبووە لالین ئران و 

بکرێ، ھشوازی لمریکا پندێ ئالی ھوژمی فشاری سیاسیی لندە ترچ

د، پویست بکا داواکی لۆبیکاری بھزی ئمریکییوە کارکی وەھای کر

بارزانی پسند بکرێ. سبارەت بو پرسیارەی ئاخۆ وەت یکگرتووەکانی 

                                                           
86 وەگ .و، بارزانییئ ست لبرەدا مدیارە ل  
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ل » داڤید کۆرن«ئمریکا ب خواستی خۆی موانداری ل بارزانی کردووە، ئوا 

  دا ڕوونیکردۆتوە:گوتارکی خۆی

و  ن شا و ن کیسنجر نیاندەویست بارزانی نمایشی خۆی ل ئمریکا بکا

کارکی وەھا بکا ببت مایی بزارکردنیان و ھشتا چیرۆکی کۆمکی ئمریکا 

بۆ کوردی عراق و لپ دەستبرادبوون لیان ھر ب نھنی بمنتوە. کچی 

ی »ھنری جاکسن«ۆستی ب ھزی وەک ڕاستییک ھبوو، مال مستفا د

ل کۆنگرس ھبوو، نقابکانی کار و پیشسازی سرۆکی » مینی«سیناتۆر و 

ئوانیش چند دۆستک بوون دەیانتوانی پردە لسر چیرۆککی ھبدەنوە 

ئگر ھاتوو بشوەیکی نادادپروەران ڕەتیان کردەوە چارەسری پزیشکی 

کان وەربگرێ. ب دوودی شا و کیسنجر بیاریاندا ل وەت یکگرتووە

ب گڕ ،وەیئ ترتین ئاراستالمبارزانی بدەن بۆ پشکنینی پزیشکی و  س

چارەسر سفربکا، بم ب وریاییوە جوو و پیوەندییکانی کۆتوبند 

بکن. سی ئای ئی دەبوو ھموو کارەکان ڕکبخا و پارەی خرجییکانیش 

م لکاتکدا بوو، ک ئفسرانی سی ئای ئی و ساواک ھمیش ھر بدا، ئ

دامانی حیزبکی بکن. بم شوەی و ل کۆتاییدا یاوەری بارزانی و ئن

بارزانی ڕگی پدرا بت وەت یکگرتووەکان، ئوە بوو ل دوای نیوەڕۆیکی 

  گیشت.  ١٩٧٥شداری ئابی 

ل وەت  ١٩٧٥نگی ئاب تا تشرینی یکمی ئم دەزانین بارزانی ل ما 

ییکی چووپی لسر بوو. ب یکگرتووەکان مایوە، لو ماوەییدا چاودر

ب، سی ئای ئی بارازنی ناچارکرد بگڕتوە ئران  »کۆرن«گورەی قسی 

 تو سیاسش ئاماژە بوو بۆ ئمئ ،ریش ببینوەی کیسنجئ بب

رد، ک گوترا؛ "کردەی ژربژر ناب لگڵ کاری شژاویی دەرھق کو

 (بشیرییانت ،مسیۆنیران) بکرێ."مژدەدرانکم کارە بۆ  ١٢تئ ک برچۆنھ
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زۆر ل کوردان و ھندک ل ئمریکییکان ناپاکییکی ھرەگورەی ئمریکا 

   ١٣بوو ل دۆزی کورد کردی.

"میوانی" شا. ل ماوەی مانگکانی گڕانوە بۆ ئران، بارزانی دیسان بووەوە 

تڕیدا بگوی کورد زۆر ھرکردەکدوایدا ھاتن، سرەی بگومریکا. بوە ئ

ب، ن وەت یکگرتووەکان و ن ئرانیش حزیان » داڤید کرۆن«قسی 

 ر بۆیمریکا؛ ھوە ئتڕبگ کی دیکبدەن بارزانی جار گبوو ڕنل

کی خکی عراق بوو. ل واشنتن دەژیا، ک کورد» محمد دۆسکی«

و چاالکی لۆبیکردنکی کار ١٤یاریدەدرکی بارزانیش بوو، "خرای گڕ."

دا بریگرت و ئوە بوو مستفا بارزانی ١٩٧٦ل حوزەیرانی  »دۆسکی«

دابزی. لماوەی  »جۆن ئف کندی«ئمجارەیان بۆ دواجار ل فۆکخانی 

جارکی دیک فشاری سی ئای ئی و ساواکی چارەسری نخۆشییکی، 

ئمجارەیان بارزانی کوتوە سر بۆ ئوەی بگڕتوە ئران، بم 

ڕەتیکردەوە بگڕتوە ئران. ل کاردانوەی ڕەتکردنوەکشدا، سی ئای ئی 

ئوەش ھر پویست ب باسکردن ناکا،  ١٥پارەوپوولی (فندەکی) لسر بی.

ی ل ئمریکا بوو لدوانی سیاسی ل قدەغکرابوو، لو کاتی بارزان

ێ بیچمی سیاسی دەستۆیشتووش ل ھوکانی لۆبیکردنکی ل ڕی ھند

 ک لسزار کژمارەی ھ ر بۆ نموونوتووبوون. ھرکرمی سفواشنتن ب

کوردەکانی عراق ڕگیان پدرا و ل وەت یکگرتووەکان وەک پنابر 

وە زیاتر شتی دیکی بدوادا نھات. بدنیاییوە ھستی بارزانی وەرگیران. ل

قو وەی بکو ڕەوابوو بران بن ئالیر لوەک ھن وە بکا، کست بی ھ

لالین وەت یکگرتووەکانیشوە ناپاکی لکراوە. دیاربوو تا ل ژیاندا بوو. 

انی ل یکی ئازاری لوە پست بوو، ک متمانی بو زلھزە کردبوو. بارز

 ١٦ل مبندی چارەسری زانکۆی جۆرج واشنتن کۆچی دواییکرد. ١٩٧٩
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یشدا ڕوفاتکیان گیاندەوە زدەکی، ١٩٩٤رمکشیان ھنایوە ئران و ل ت

  ل بارزان ل عراق ب خاک سپردرا.

 ،وەیئ وسی توەی مایوی«ئھلد رەزا شا پمخۆی »مح ش، ک

بوو لسر چارەنووسی بارزانی، ب ماوەیکی کم بر ل مرگی  بیاردەر

تاجکی لدەستدا. سیر لوەدا بوو شا بدەر سرکردەکی کورد تخت و 

ل ماوەیکی کمی چارەسری پزیشکی نیتوانی ل ئمریکا وەک پنابر 

ۆی بمنتوە. ل کۆتا لکدانوەی چارەنووسی پھلویدا جیاوازییکی ئوت

  لگڵ ھی مال مستفا بارزانیدا نبوو.
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ی مامۆستا »گشتی ژیانم«ل کتبی  ڕاگواستدوو  ،پاشکۆی چوارەم

  مسعوود محمد

   87ڕاگواستی یکم

  

کرابوو، ل سفرکی  ئیمزا ١٩٦٤س مانگک بوو ئاشتینامی شوباتی ... 

کتبی بغدامدا کاتک ب کتبخاناندا دەگڕام بۆ پیداکردنی نوسخیکی 

» سلیم فخری«ھتا بیکم دیاری بۆ » ھستان و کوتنی ڕایخی سیم«

ک ئوسا ل قدزە و ڕانی بسری دەبرد، ل یکک لو کتبخاناندا 

ی تنام ب ،گانب کی شککابرای وە، بنیشتمت بان ھاتماشاکردنی کت

ھبی بایی ئوەی ھر  ئوەی ڕووم تبکات، ب ئینگلیزییکی شکست دەنگی

 ،نی کوردەوە بتدولست مباب وێ لدەی یک ھنمن بیبیسم گوتی، الی

  ئگر ئامادەبیت ب دواتدا دەنرت... گوتم ئامادەم.

ک ک نمدەزانی کۆیی. بابایک ب ب شو منیان بردە شونک و ما

زکی زلم و ئاگاداری ئینگلیزییکی ڕەسن قسی دەکرد، گوتی من نونری ھ

پناوپسوی سیاست ھم. حکوومتی عبدولسالم ھیچ مافک بۆ کورد 

ناسلمن، ئگر ئو بوات حکوومتک دت لگڵ کورد ڕک دەکوت، 

ەوە بھزی بکن. ھرچی یارمتییکی بتانوێ ل ئوەش دەتوانن ل ڕی شڕ

  چک و پارە و بژو بحیساب بۆتان دت.

بۆ من پشنیازەک ھند کوتوپ بوو، ئرکی زۆر و تمای گورەشی تدا بوو، 

ھوەستکی پ کردم ھتا ئم پرسیارە خۆی ڕەپش کرد، لم پرسی، ئوە 

بینن لو مسرەف قورسی ب ملوە وەیا ئو ھزەی تۆ وەکیلیانی چ سوود دە

واتdoes not seem like business  دەگرن؟ گوتم پشنیازەک بۆ ئوە 

گوتی، بۆ ئم دامزرانی کورد، ئاسایش و ». ل مامتی سوودبخش ناچت«

ھمنی پوەی سوودی ل دەبینین. وەمکی متمانبخش بوو، ڕەنگ زووتر 

                                                           

  www,mamosta.net. 606الپڕە  »گشتی ژیانم«سرچاوە: کتبی  87
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وتم دەموێ بزانم، ب وردی یارمتییک چندە؟! گوتی خیای ل کردبتوە. گ

  بسنوورە.

دنیادۆست نیم مبستم خۆ تسل کردن بت و  من کابرایکی حوقباز و

 ر لوتبوو بککلی باشم بۆ ڕھ ست بوایبم ممر ئگئ س چونکب

یشدا خورجینم پ بکن. لم -و ل دەورانی عبدولکریم تمموزشۆڕشی 

حاتدا جگ لوەی ک من ھاندەری سوودی شخسی پای پوە ندەنام، 

ووتی ل ھاتنوەی شڕدا ماکاول دەبن، ئا ئویش چارەنووسی ئو ڕەشوڕ

لغاوکی قورس بوو دەخرای زاری ھر تمایکی بیژۆکی ک وەکوو 

.فسی خوازۆکی بچرپاندبایزی نز و مجی حگو یتان لی شوەسوەس  

ناوێ بلزووم برگی دەروشایتی لبر ئوسای خۆم بکم و بم دم پی 

ی تکڵ بوون ب کاروباری گرنگوە ک دەوتانی تدا لی ندا بۆ گشگش

 خۆ کردن و بگومان ل ی و بدوود م بب ،ڕاست نیی ن بن، چونکالی

وە بمی قاروون ڕەت بکنزشداری خۆگنخاندن، ئامادە بووم خر برانب

کردن ل نانوەی ھرایک سوودی میللتی تدا مسۆگر نب. من چ باوەڕم 

نبوو ب عبدولسالم ک ل پیاوچاکیی خۆیوە و ل عیشقی چاوی کای 

کوردەوە دەستی بۆ ئاشتی درژ کرد وەیا ب تمای دان بن ب کورد و مافی 

ڕانوەی شڕ بدەم ب ئوەی کورد بم دم نیدەھنا من یارمتیی گ

وەیا چ  توانیبتم کوتکی لسر خۆکردنوە بخم ناو دەستی کوردەوە

ئومدم ھبت ب پاداشتک کورد پی بگات ل بری ئو کارەساتی بسری 

  دت.

ب، دەزانم و دەشم زانی ب خۆگانوەم ل یاریدەدانی گڕانوەی شڕ دنیا 

ب و ئو الینی یخی منی گرت واز ل نیازی خۆی بۆ کورد تباوڕەبا نا

نیی چارەنووسی میللتی ب پنا و ناھن و ھموو کابرایکیش وەکوو من 

 بمم خۆ دەمتوانی من نوە، بتخک بیموو حیسابش ھدەرەتان پ

ھر بۆیش بوو ب بنی  پۆستچی ئاگربازی و پندیاری کوشتار و سووتار.

کوا ڕەنگ دەریایک بت و ڕەنگیش کاسیک پ نکات دم تراو  بسنوور

 مشک و دم ل ئاست ئو بن بسنوورەی کابرا لو دەمدا ک ندەبوو.
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تکیان دەھاویشت تنھا یک ڕگی قسانم ھات بر ھست ک پیدا بۆم و 

ەی پرس بو زەرەری ل چاوەڕوان نکرت، گوتم، چند کاتت پویست بۆ ئو

 کی بتییی یارمبارەی ڕاستین ویت لری ئنخۆت نو یت کبک نالی

دەدەن، من ھتا وەمت بۆ دتوە ل ئاست ئو پرسیارەدا بغدا بج  کوردی

 ignore every ک ئمم دەربی کابرا بوەخران، یکسر گوتی ناھم.

thing رەوەبیر خۆتی بب ل چی گوتووم ،وات.  

یک وشی دیکی ل زار دەرنچوو ب الی . ئاوک ب ئاگردا کرا و کوژایوە

لوەش بوالوە ببای ببای . و کورد و حکوومتدا بچتوە شڕ و ئاشتی

. جارکی دیک کس ل برەی ئو ھزە زلوە سری ل خوار نکردموە

کی دوای پشوویکی کورت دانیشتنمان کۆتایی ھات ب دەست گوشین

ساردوس.  

لم تجرەبموە دوو شتی بنڕەتیم ل ڕوون بۆوە، یکیان ئوەی الینی 

ھا بھز ل باری وەھادا بنک نادات بۆ ھختاندنی کاتکی، چی بی وە

بتمای تیدا ڕاستگۆ ب، دەنا کابرا دەیتوانی دوای چند ڕۆژک لیستیکی 

گومانکارکی وەکوو من بت و پشکیش ساختم بدات ک جی ڕەزامندی 

یش توە گالینوە و یک دوو لوقمی چور بھاوت سرخوانوە ھر کاتک

 خۆی ب ڕەوە کرداشی شوان بن ش بخاتو دانا، ئپنچکان ب دەستمان ل

یان ئوەی، ک ل برنامی الینی . دوەمچاکی دەزانت بۆ سوودی خۆی

وتۆدا نییزی ئھتی وەکوو  بدەسئاست ب ک بکات لنخۆی بردەباری ب

کدا دەیکات، ڕەنگ دەوتی بدەستیش کورد ک ب عادەت ل ئاست دەوت

  .ل ترازووی ئودا فرقی ھبت لگڵ ھی میلو ب دەست

لموە دەتوانم، بم چ کوردک ل باری وەک ئو بارەی منی تدا بووم 

ت و گرنگی ب خۆیوە ندیتووە توانیبتی برانبرەکی ناچار ھندەی ڕوە

ھر ڕکوتنکی ئوتۆیی لگڵ دەستداریی . تبکات نوخت لسر پیت دابن

. بگاندا بووبت ل شوەی سلماندن و مل نانی ب پیمان و پرسینوە بووە

ژم ب قمم بۆ ئم دیدەنیی بئنجام و تام ناخۆش ناچارم دەکات باز بھاو



600 
 

و ک ب باوەڕی من لو سادا شتک ڕووی دا برھمی ھوی ئ ١٩٦٥سای 

  .ھزە بوو ک بسوود و ئنجام بوو لگڵ مندا

ل دەمی ئاشتیدا بووین، جارکیان ل نزیک دەربندی بازیان قافی جیش لی 

ل . ڕانی من چووم سفرکی الی. درا ب ئوەی ھۆیکی برچاو ھبت

دانیشتنکی دوو قۆی، مال مستفا گوتی، ک چوویتوە بغدا سرۆک کۆمار 

دولسالم دەبینیت ل زاری منوە پی ب فن سالمی ھی و دە عب

ئگر بمزانیبای ... ئوانی ل قافی جیشیان دا خائینی میللتی کوردن

ب » باب الشرقي«ھتا ل  سوودی دەبت ھمووم دەگرتن و دەمناردن بۆی

بکرم فرقک بم ن ئوان بکوو خۆیشم ب پتوە . سدارەیانوە بکات

ناکات چونک الینی لوە گورەتر ئمری بسرەوەی ک دەب شڕ لگڵ 

کوردان دەست پ بکاتوە ئنجا ھر ئوە ل بۆ من دەمنتوە ک بگوترێ 

ئم ھرایش ک برپا دەبتوە ل ئاکامدا . اپشمرگی کوردی ب کوشتن د

  .خۆی، وات عبدولسالم، تدەچت

موە بۆ بغدا دەبوو ھر بچم بۆ قسری جمھوری چونک لو ک گڕا

سفرەمدا وەزارەت ھوەشابۆوە و پک ھاتبۆوە منی تدا مابووموە، دەبوو 

تبوو ل چند بچم سوند بخۆم الی سرۆک کۆمار ک ئوسا ناساغ کو

وای د. ڕۆژکیشدا، وەک ل بیرم، ئاووی دەرھنا، ک چووم الی ل نوندا بوو

سوند پم گوت ڕاسپاردەی قسم ھی دەب پی بگینم، چندکی ل توانامدا 

بوو دڕی و تیژایی قسکانم ل مخمل و ئاوریشمی تعبیری نرم و نۆدا 

چند ترووک و .  مبستک بشارموەسرپۆش کرد ب ئوەی ھیچ شتک ل

  ».لعالم برقبة ھذا الظالمدمایات ا«چرکیک، ڕوو ل سقف، ڕاما ئنجا گوتی، 

وەمی سرۆک کۆمارک ل برانبر قسی وەھا ترسناک و ئاکام ! تۆ سیری

 دەوری یاری دام ق بعادەت خب ت کە بساردوس و دوو وشخش ئب

. ئو بشی قسکان ک گڕانوەی شڕی دەگیاند ب و تاویوە دە

ج واوی ھاتت .بدولسچوونی عت ر چی دەشگئ ج یشتر گالمیش ھ

  .کاری ڕککوت بت
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  88ڕاگواستی دوەم

  

ل برەو کۆتایی بھار ئوارەیک ل خوی عسران ھستام دیتم  ...

غای پژدەر حاجی ڕەسوومحموودی  کۆمی شخ حسنی حاجی سید و

ل تارمک دانیشتوون. منیش قدمک) ەوە ووا ب دەوری عقیدک (یاخود م

ی. ل قساندا دەرکوت ک چووم الیان، زانیم عقیدەک مرافقی نووری پاشا

سردانکی  من ب گفتوگۆ لگڵ نووری پاشادا شناسیم نبووە. گوترا بۆچی

ک دە وەرم دەگرت؟ عقیدەک (ل جنابییکان بوو) گوتی  منکم؟ گوت

گوتم ڕاستییکی حز دەکم بچم الی، ک ب ». مة الپاشا یرحب بکفخا«

  حز بوە نکات؟

سبین دوای نان خواردن عقیدەک ب تلفۆن پی گوتم ھر ئستا نووری 

ەنۆڕت دەکات... ک چووم گیشتم الی نووری پاشا. زۆری بخر چاو پاشا

پنجاوپنج دەقیق قسمان کرد... بشکی ھرە  ھنام... دەوری سعاتک و

  .89گرنگی وتووژەک ھی ئوە نیی ل بارودۆخی ئستاکدا باسی بکرت

                                                           
  .422 الپڕە »گشتی ژیانم«چاوە: کتبی سر 88

بوو ھموو و بو کردنوەی دەرفت ن» گشتی ژیانم«ل دەمی نووسینی  89

خونر. لرەدا جی خۆیتی  دەور و تسلیم بکموە بۆ قسکانی نووری پاشا

بۆیان بچموە و ل پڕکی کتبی مژووی چسپ بکم. ھبت چی 

ەینووسم کاکی قسکان چونک وتووژمان لو بابتانی ھی بوکردنوە د

  یوکی خایاند.نبوون بالی کموە سعات و ن

دوای بخرھنان و چای و قاوە، کوت قسانوە، ل وەزعی  نووری پاشا

ی بوو ڕۆیی. نیابت و دووانکانی نائیب موعاریزەکانوە بۆ بابتی ک مبست

کورت و پاوتی قسکی ئم بوو ک گوتی: ئم عراق ک پک ھات ملیک 

زۆری پوە خریک بوو، ڕەنگ منیش دەستکم ھبووبت ل  فیسلی یکم

دروستبوونی  یپک ھاتنی و ھی دیکش ھویان دابت بم ئوەی ھۆی بنجی
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راق بوو بوان و دژی عئ تی ئینگلیزەکان بوو. برژەوەند و خواز و دەس

پیانوە ڕاوەستت. سیاستکی  ئارەزۆی ئوان مومکین نبوو عراق بسر

ک بۆ عراق ڕەنگژ کرا تا ڕادەیک لنگری برژەوەندی تیرە و تایف و 

ڕاگرتن ب  ڕەگزەکانی گلی عراقی ڕاگرتووە. وابزانم ئو سیاست و لنگر

نیسبت کوردی عراقوە لبارتر و سوودبخشترە لوەی کوردی ئران وەیا 

ن. بالی منوە پاراستنی یکیتیی خاکی عیراق ل برژەوندی تورکیا تیدا دەژی

عراق شتک لگڵ  یکورددای. بو پی و بو توانین ئارامی و خۆڕاگری

جاي «ی ل نوان نائیبکانی مجلیس ک چاکی کورددای. ئنجا تۆ بتایبت

ونیت و کس ڕی نیی ڕنمو» ب ھوی بازووی خۆت ھاتوویت -بذراعک 

بکات و ل ئازادیی تعبیرت مافی ئیعتیرازی ھبت، ھتا قست ل بارەی 

سیاست ناوخۆیی عراقوە بت ھرچی بییت و بھر ڕاوژک بدویت 

قیش نیی و مافکی ڕەوای خۆت. ک بین سر زەرەری بۆ کورد و بۆ عرا

س ناتوان ڕت باری دووان ل بارەی سیاستی دەرەوە کوا دیسان دەم ک

 بگرێ چونک نیگای » جاي بذراعک«لنوخت ش لپ تک دبینییم تب

چاکی کورد خۆیوە: چندکی بدویت و ب ھر ڕاوژکوە بت زەرەری 

رجم ب نیی د بن کئومتان بکانی ڕۆژاوا لتدەس ک کیپل گاتک ن

چونک دوور مبین بتاندەنوە ب،  ان ل چارچوەی عیراق مومکینتدابینبوون

و تورک » قضیة ساخنة«تورکیا. مسلی والیتی مووس تا ئستاکش 

ب  -مانعیش بلیاکم «ن دە چاوی لیتی و لی بدەنگ نیی. عرەبکان پتان

 ةط الی الخلیج... عندھم تمر البصریعندھم من المح«ڕاست ناکن » ئوە ناژین

  ب پکنینوە ئم ڕستیی دەربی. -» نفط الزبیرو

ئم پاوتی قسکانیتی، ناوناوەش دووپاتی دەکردەوە ک مبستی بیانی 

سن مالیی باوەڕی خۆی و لپرژەوەندە بگینا بوە ئراقتی کورد و عح

  کس ڕی نیی قس ل قستدا بکات.

ت و بھند ھگرتنی نیابتکی من ل وەرامدا، دوای سپاس بۆ ئو سڕاح

لالین ئوەوە گوتم: فخامة الپاشا، پم باوەڕ بفرموو ئگر وەک قوتابییکی 
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ھر لبر گرنگیی ئو زیرەکیشم حیساب بکیت و ئو ڕاستییانم لبر چاوە. 

ن و ب مبستی ڕاکشانی نیگای حکوومت بۆ الی تتبینییانی فرموو

کی تیژ و بندە ل مجلیس دەدوم بکوو ژرد من ب ڕاوحاوباری کو

ڕەنگ (حکوومت گوێ بدات برژەوەند و شعووری برینداری کورد 

 عنایو مم بت ببووبن و وشانم بعبیرەکت )بووتخامباش  تف

دەزانت پند و نسیحتی ساردوس تیماری دەرد ناکات، خاوەن بیروڕای 

و کورددا ھن بم ناتوانن دیفاع لو بیروباوەڕە بکن ئگر ئوتۆیی ل نا

حکوومت گوێ ندات دەرد و ئازاری خقک. پشم سیرە حکوومت ھندە 

داری وەک کورد ک وتکی شاخاویی و بپروا بت ل ئاست میللتکی برین

ل بگرانی بیروباوەڕی ڕادیکاڵ و باشترین ھڵ ھگل یوە درواسدەست

 رمونیانی بڕگیریدا دەبینن و نپ ت لحسم ک کساندەدەن بۆ ک

.تدایدەست حکووم ل کن. کلیلی قفت دادەنخیان  

 ات و نیوی بوون. نووری پاشائمان کورت و پاوتی وتووژکی سع

گری دروشمکانی نونری پارتیم لو ڕوانگوە ک پارتی ھ دەیزانی من

منی ب نونری کورد حیساب دەکرد، وەک  )دەرکوت(کوردایتی بوو 

سرەک وەزیرانکی موانی عراق بووبت وەھای بخرھنام، تنانت پاش 

وتوو ک لعاتس فیر لس نو گوتی ف ژوورەک ی ھاتکژمان مرافق

ن ھستام بۆ دوعاخوازی، موعیددا ھاتووە چاوەنۆڕی دیدەنی فخامتتان. م

داینیشاندموە، دەوری چل دەقیقیک چاوەڕوانی ب سفیرەک کرد تا لگڵ 

  من قس ب کۆتایی گییشت.

فخامة الپاشا ل فایلکانی ل بارەی مسلی ڕی کۆی و ڕانیوە گوتم: 

ی وەزارەتی دیفاع تقریرک ھی -»مدیریة الحرکات - مدیریتی حرەکات«

یدا دەکا لر پتخ و ڕانی ی کۆیگوەی ڕکردن وە دەیگو ڕبارەی ئ

بۆ نوتی کرکووک. گوتی تۆ بی شتی ئوتۆیی ھبت؟ گوتم بپرس!! ئنجا 

ستراتیجتی سپای عراق ک نزان ئگر ڕووس  ۆگوتم پاشا چند مخابن ب

سکندەروون کی دەڕوات بۆ کنداوی ئ» کماشة«ھجوومی ھنا باسککی 
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ەتی یاند ھاتین سر شتی عادادوای ئو بش ک پتر ل سعاتک و نیوی خ

 وە گوتی، بابزانم چیت خواییشتکزەردەی ب .تی سیاستی ڕۆژانمام ک

ەکی درژ کردەوە، مبستی » ترید«ئو یی  -»  شترید؟گل لي ھس«

تگرە نھشتن بوو. با ب خونر بم من لو دیدەنییدا ھرگیز پاوانپفیم 

ڕی ئارامی و ڕوپوە، بچاویی چوومکرد، نت ننانوە دەمدواند تنانز ل

سییوە ھیچ لالین باری شخ» فخامة الپاشا«دا گوتم » شترید«ل ئاست 

 دەمگوت... س بایویستم ھر پگئ ،لسروتئابووریم ت چونک کلیفم نییت

نوان کۆی و ڕانیمان بۆ  تکلیفم ل کرد. ل پشوە داوام ل کرد ڕگی

 »اعمار«وەزیری  تلفۆنی ھگرت لگڵ ندیم پاچچی بکرتوە. بوەخران

تی فن کسم الی دت الت بۆ مسلی ڕی ڕانی، ھر قسی کرد گو

وە دەست بکۆکموەی... خواییشتی دوەمم ھی تووتن بوو... نلکردن 

و  »مواصالت«بکات ک وەزیری  قس »یاء جعفرض«تلفۆنی ھگرت لگڵ 

بوو. د. » اقتصاد«یش بوو، تووتن ئوسا سرب  »اقتصاد«وەکیل وەزیری 

ضیاء ل مواصالت دەرچوو بوو. لگڵ تلفۆنی وەزارەتی (اقتصاد) قسی 

ت وکرد، دەرکدیم قسڵ نگتا تۆ لی گوتم ھپ .ج یشتۆتگت جارێ ن

و ھموو شتکم تگیاندووە. مبستی م دیتوە »ضیاء«تواو دەکیت من 

ن بوو ک بر سیمم چارەسرکردنی مسلی عشرەتک و گرتووەکا

                                                                                                                                             

ئو چل کیلۆمترەی نوان کۆی  )یان فارس(و باسککیشی بۆ کنداوی عرەب 

 تا دەڕوات، نابڕۆکی تموار کردن گھ شی بدوو ب ک ،و ڕانی

لمش بترازین: . »نوەوی«سعاتیش بۆ سپای سردەمی لمپڕکی نیو 

بغدا،  -کرماشان  ڕی حاجی ئۆمران و ڕی قدزە و سلمانی و ڕی

 ب ک و ڕانی ی کۆیوەی ڕمانیعی کردن بۆت ک یو بینینمووی دژی ئھ

ئس ڕانی و قدزەش دوای چۆبوونییان ل نوێ کۆیی ئاوەدانیان کردەوە و 

 ڵ کۆیگل مرو دوو ھوە ئدیمق ک » ةوحد«لکی ئابووریان پی

 کۆیوە برەو دیوی سردەشتی دەھنا و ڕیگایکی ترانزتی کۆن ل

  کوردستانی ئران ب ڕانی و قدزەدا تپڕ دەبوو... 
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لچند ڕۆژک ل مجلیس داوام کردبوو. گوتی من سبین سفر دەکم بۆ 

ؤون شوەزیری ( ئورووپا حز دەکی ب ماجد، مبستی ماجد مستفا

و، دەم لگت خریک بت بۆ خرایی کردن لو مسلی، گوتم جتماعیة) بوا

ب گ دۆستمپاشا ماجد ب گوتی ب .ساز نیی کشرەتڵ عگینی لم ب

جمیل دەم لگت خریک بت، مبستی جمیل مدفعی سرەک وەزیران 

ێ. بوو، گوتم پاشا ڕاستییکی ل خۆت بوالوە کشک ب کس چار ناکر

 یلسم می و گوتی ئپر شانی چس گرت خستییی ھدەستی ڕاست

... ئیتر بین لوە گورەتر نابت. بوەدا دەیدەنییک لسر منی حیساب بک

کۆتایی ھات. پی ناوێ بم چووم الی ندیم پاچچی چۆنی بخر ھناوم... 

ترەکی وەزیر دیتم برەو وەزارەتی اقتصادەوە چووم، گیشتم ژووری سکر

دەر بڕادەبدیم لالی... د. ضیاء یش وەک ن رنووری پاشا خۆی ھاتۆتیخ 

  ھنام...

دوای دە ڕۆژک بوو ب ڕەمزان، ئوارەی یکم یان دوەم بوو ملیک 

 ل زان. کربانگی ڕەمعیانانی کرد بۆ بکی نایب و ئی دوەم داوەتیسف

حوشی پشوەی برەو باغچکی بام  ـکی کۆن ب ڕاستی» بالط«

ل دوورەوە ب دایوە و چووم ژوورێ ڕەحمتی ئحمد مختار بابان 

مشرووعی  ,دەستمالنم بوو گوتی موبارەک بت باوەشی کرایوە بۆم ھات و

وەی ک تزووی شادیم ب  !قانوونی عفوی جماعتک ئمۆک ئیمزا کرا

گوەی ئدەندا ھات تا ئش وەزیری بسکم دەھات. شفرم گرتایر خۆم ن

، وەھام ل بیرە ھاتن بۆ وبیدیک و نایبی سرەک وەزیران علی جودەت ئی

گرت. ل داوەتک  نموبارەکبادیم و ونگریان ھنا چند ونیکی بیرەوەریما

عفوو دەرچووە، جارێ  خۆم خبری ھندک ل ناسیاوەکانم دا ک قانوونی

  نیانبیستبوو...

اندا شخ ئحمدی دوای گڕانوەم بۆ کۆی ل پشووی ھاوینی پرلم

ک خۆی و چند کسکی دیک ل بندیخان مابوونوە کاغزکی بۆ  بارزانی

 ب (ماوە زەککاغ) باری«ناردمداغای زحمداوای »ئ ،ای سپاسنامدا و

 .سند کو چردانی خۆی و ئتیی دەکرد بۆ بیارم ی لکداخوازیی
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کاغزەک ننووسیبوو، ھر ئوەندەی نووسیبوو ک ھگری نام وەکیلی ئوە 

ل ھموو قسیکدا، بداخوە دوای بسرچوونی پشووی ھاوین من خۆم 

گورە بدەم. ئو کۆم مانوە ب حبسی ھتا دەرفتم نما ھوی شتی 

  .1958ی تمموزی 14
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ردند سرچ ک لی وەرگژیاننام  

  

  گوندی  ١٩٦٨ل ی ڕ »گرتک«لدۆ ل تی لکایری بای دەڤوست

  بووە.دایک

  قان١٩٨٨ل کالۆریۆسی ل غدا وەرگرتووە.ودا بزانکۆی ب ون ل 

  وە تا ـ١٩٩٧لبووە.ئاوار ٢٠١٢ (ریتانیاندا و بھۆ) ورووپاەی ئ 

 رەبی، ھۆکانی عپاڵ زمانی زگماکیدا؛ زمان ل.ندی و ئینگلیزیش دەزان 

  ستا ـ١٩٨٦لی نووسینی داوە. تا ئووە ھکانی  ١٦زمان بی لکت

نی و وھۆندی و ئینگلیزییوە وەرگاون. دەیان وتار و لکۆینوەی قانو

  وونتوە.سیاسیشی بوکرد
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چاپکراوەکانی وەرگ 

 

وەرگان ل زمانی نھنییکانی مۆساد، نووسینی گۆردۆن تۆماس،  -١

چاپخانی ھڤی،  ٢٠٠٨ھۆندییوە، س جار چاپکراوەتوە؛ چاپی یکم 

. ٢٠١٤ی چاپ و بوکردنوەی ڕۆژھت، ھولر اھولر. چاپی دووھم دەزگ

  .٢٠١٦چاپی سھم ڕۆژھت 

٢-  ان لتی ناوەڕاست، وەرگمریکا و ڕۆژھتی ئمادلین ئۆلبرایت، سیاس

  ، ھولر.٢٠٠٩وە، سنتری نما ھۆندیی

، نووسینی ڕۆبرت سنت ئیسرائیلداود بنگۆریۆن، دامزرنری دەوتی  -٣

، ھولر. چاپی دووەم ٢٠١١یۆھن، وەرگان ل ھۆندییوە، چاپخانی ھڤی 

 ھولر. ٢٠١٦ندی ئاور ناوە

ھیسر کوردستان ل نوان سیڤر و سنوورە دەستکردەکاندا، نووسینی:  -٤

لھر واگنر. مژوو. وەرگان ل ئینگلیزییوە. چاپی یکم؛ ل بوکراوەکانی 

 .٢٠١٥. چاپی دووەم، ئاور ٢٠١٣ئکادیمیای کوردی ھولر 

نک. ڕۆمان. وەرگان ل وەرزکی سپیی وشکوبرینگ، ئندری بری -٥

 .٢٠١٣ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر 

دامزرنرا؟ گۆدا مایر، یاداشت، وەرگان ل  ئیسرائیلژیانی من، چۆن  -٦

 .٢٠١٤ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور، ھولر. 

زییوە، ناوەندی ئینفرنۆ، دۆزەخ، دان براون، ڕۆمان، وەرگان ل ئینگلی -٧

 .٢٠١٥ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر 

ان، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور بۆ شڕەف، ئلیف شفق، ڕۆم -٨

 .٢٠١٥چاپ و بوکردنوە، ھولر 

یاخیبوون، مناحیم بگن، یادەوەری، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور  -٩

وکردنر بۆ چاپ و بول٢٠١٦وە، ھ. 

ە، خانووەکی مزگوت، قادر عبدول، ڕۆمان، وەرگان ل ھۆندییو ١٠

 .٢٠١٦ناوەندی ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر 
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کۆدەکی داڤینشی، دان براون، ڕۆمان، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی  -١١

 .٢٠١٦ئاور، ھولر 

عبدول، وەرگان ل ھۆندییوە، ناوەندی  ختی بزماری، ڕۆمان، قادر -١٢

  .٢٠١٧ئندش، سلمانی 

نگکانی مۆساد، میخائیل بار زۆھار و نسیم میشال، کردە ھرە گر -١٣

  سلمانی. ٢٠١٨وەرگان ل ئینگلیزییوە، چاپخانی حمدی، 

١٤ - وە، چاپخانندییھۆ ان لڕۆمان، وەرگ ،بدولقادر ع ،ککم ی ل

  .سلمانی ٢٠١٨حمدی، 

کورد  سیاستی دەرەوەی ئمریکا، عراق و !؟کورد بوون بردەبازئرێ  -١٥

  .٢٠١٩ت گیبسن، مژوو، ل ئینگلیزییوە، گی سارد، بریان ڕۆبرو جن

  

  ئم دوو برھمی دیکش ئامادەی چاپن.

  

  یادەوەری، ل ئینگلیزییوە، ئامادەی بۆ چاپ. شوانی سپی، مناحیم بگن، -١٦

  زۆربای ئرانی، قادر عبدول، ڕۆمان، ل ھۆندییوە، ئامادەی بۆ چاپ. -١٧

 


