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  ،  دیای کورد ی تراژ 

  وسینی: ھنری کیسنجر ون 

  وەرگانی : شفیقی حاجی خدر 
  

وخان، تکشکان... ڕوکارەسات، شکست، نوشست، نسکۆ، ھرەس،  ئاشبتاڵ، وەرگ: یک دوو ڕستی{
شیان بپی وزیکن، ھموکۆم وشیکن ئگر بتواویش ھاوواتا نبن ئوا واتاکانیان لیک ن

دا بکاردێ. ١٩٧٥ومکی شۆڕشی ئیلول ل وبۆ وناکردنی کۆتاییه ش ئاخوەرر، سوماخۆی نو
ھۆکاری دەرەکی یکسر پنج بۆ  ئمش ھۆکاری نوەخۆ و دەرەکی ھبوون. سبارەت ب بگومان بۆ

اوژکاری ڕزیاتر ناوی شای ئران و ھنری کیسنجری  دەقاودەقتریشادەکشرێ. ڕو ئران  مریکائ
مریکا دێ، تنانت ناوی کیسنجر ل نیوەی دووھمی حفتاکان و ئ نیشتمانییتی ئاسایشی ئوکا

ور بکو وباش ل سرەتای ھشتاکان ئوەندە کوتبووە سرزمانان، زۆرینی تاکی کوردی نوەک ھر
ل دا پر چوارپارچنئاشنابوو یھ.  

کتب قبکی خۆی،  کیسنجرە ک ل سنکی درژیوئوەی لرەدا کردوومت کوردی، دەقی نو
پلی یکم ھویداوە  ر ب"ساکانی نۆژەنبوونوە" بدرژی باسی ئو مرگساتی کردووە. کیسنج

ەمیش وپلی دو خۆی البدا و بیخات ملی سی ئای ئی و بڕوبرەکی، ب یختاباریک لسر کسی
ھبت ھویداوە ھر ھیچ نب ھندێ   ختابار بزان.مریکای بکاتوە، ھر شای ئران بلکۆڵ ئ

  ختایک لخۆی دووربخاتوە.

ل م وایی جیھان کدارە ناودارانتمرکردە و سیاسو سو ئنل ،بینییی تکانیاندا باسی   ماییاداشت
اژەیان پداوە ئویش کورتی ئام اگوزەران، یان زۆر بڕئگر باسیشیانکردب ئوا  کوردییان کردب، خۆ

 ک لسای دەردەچ، بندڕوەکانیان داوە. کچی ھینری کیسنجر لو وئاماژەیان ب ناوی دەستۆیشت
 ی (ککبق بکی کتشبارەی  ١١٥١بق ب (ڕەی٢٠الپ و ڕەیالپرخاندەکا. بۆ ئت پرس  

، بوووەرگانی ئاسان ن اربردووە،ی بکچوپ -دیپلۆماسییانی -سنکی سیاسیوسر، شوازە نوونو
  دروستی ناوەڕۆککم گیاندب وەرگ.} و بووبم و بودا سرکوتیھیوادارم ت
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  برنامک   بنچینکانی 
  

کاتی ک کۆنگرس بۆ   . لوپنکنینمریکادا وی دۆستکانی ئوڕ دا ب١٩٧٥ل بھاری  اوەندەکانخو
رداری خر نیری کۆمۆنیستی دەستبژ  راقی برانیش کوردەکانی عکی ھیندۆچینی بوو، شای ئ

فرمیش سرۆک نبوو،  دام حوسن بدی بغدا جھشت، تنانت ھشتا سادیکاڕژمی ڕی بۆ یبرگر
  بم جوەکی لبردەستدا بوو.

 کگرتووەکان لی توە پشتیگیرـ ١٩٧٢ویانی کوردی ب میوەستی ئندە پرچو کرد، ھچاو ئوە لان
 - خان پارزرانڕوو. بم کاتک ھیندۆچینییکان ل ییکان ھی براورد نییھوکانمان بۆ ھیندۆچین
 ووانکردنی کۆمکمان بۆ ھاوپیمانکمان ھموەبوەی ک برفر -دا١٩٧٥بالی کمی لماوەی 

نوێ ل شاخ  برەیکی ،زگارکردنی کورد ئوەی دەخواستڕەچاودەکرد، کچی ڕھۆکارکی 
ی پابندبوونکی وا قب و سۆڤیت بکرتوە. کردنوەی دەرگ ی سختکانی نزیک سنووری یکتی

ریکھدەوەشا، کاتکدا ھیندۆچینی لب نکراو دەبوای شانی بدرتبر لیدەرەنجامکی پشبینی
چقی بستبوو.  1تی ناوینیشۆژھ ڕۆژئاوا الوازدەبوو، دانوستانکانی ڕ - ۆژھتڕپیوەندییکانی 

انی یلکاتکدا کۆنگرس پالماری ئو جۆرە چاالکیو  ژربژر" "ئۆپراسیۆنی بۆ ڕاگرتنیو ئمان وھم
  بوو. تکانداندەدا، ئوپڕی 

قۆناخ لو  بووە یککی دیکسی کورد وماوەی چند مانگکی کمدا، چارەنو للگڵ ئوەشدا، 
خۆئازاردان کانیی، کرجسییوە الی نفتاکاندوای حب  شبینیییگدەرەکڕادەبرەتای  لس
ۆی ل ھودان ڕنیکسن بوەی  ئیدارەیشیان کردەسر ر. کۆمیتکانی کۆنگرس ھوە بوونشستکان

 گری لڕبوەی  یشیان دا،فۆرد ئیدارەی ھروەھا پالماریبۆ یارمتی کورد لپناو ئۆتۆنۆمیدا ھبووە، 
ب. ئوەش بۆ ئو جۆرە کسانی برپرسیاربوون نشا نکرد تا دەستبرداری ئو ھو ھاوبشیان 

  . پاکبکنوەبوو ک ویژدانی خۆیان  گڕتاک  ،ل دەستبرداربوون ل ھیندۆچینی

دیای کورد بکی  تراژوەیرینشربژو بھۆی مھۆی  وبب کم پرسوما، بو جوگرافیاوە ق
 کسی ملیۆن٢٥ک ژمارەی گلی کورد وقبتربوو. ھنو ناوخۆشی یشتمانییانی بشبوونی ندا

کاتی  دەگڕتوە. لو ووبۆ سدەکانی پش ک ،وداوگلکڕوتپڕاندووە، ئوان بوونت قوربانی 
ن خۆیان ب ۆژھتی ناوەڕاست پیدابووە، ئواڕل  داجیھانیییکمی دەوتی نتوە ل کۆتایی جنگی 

. بنی دەوتکی بینییوەدابشکراوی ل نوان ئران، عراق سوریا، تورکیا و یکتی سۆڤیتی پشوو 
جیھان نخشی یکمی وپاییکان دوای جنگی رووسربخۆ ب کورد درا، بم ک دەستدارە ئ
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وسینی نتوەییان ورەی خۆنبۆ چا یان، خواستی کوردوەۆژھتی ناوینیان داڕشتڕرەکانی وسنو
وی یکتی خاکی دەوت ڕووبڕوکاتوە، خواستی برزی نتوەییانی کورد  پشتگوخست. لو
وەکان وئگری پیوەندییان ب وت یکگرت زنجیربندی سرلبری ک مودای توە،خانخوکان بووە

دا یبالی نیاری -اقروەک ع -ئوانی دیک ھاوپیمان بوو؛  -وەک تورکیا -شوە بوو: ھندکیان  بو
وریا خۆی بب الین وکیان بوو؛ لکاتکدا سوھردو جیاوازدا دەیشکاندەوە؛ ئرانیش لکاتی جیاواز

لبر ھۆکاری جیۆسیاسی و وەک  -وەک ئیسرائیل و ئوردن -دیکش  دەوتکانیونادەکرد. 
دەستیان یری نخشک بک) لکاتک بۆ کاتکی دیک بگشتی (س -شوازکی الوازکردنی نیارەکیان

  .لکاروباری عراق وەردا

تی ھبوو. نر ی خۆیەگی ئایدۆلۆژیا و ستراتیژیانڕ، لو دۆزەدا شئمریکا  دەستتککردنی
ی چارەی خۆنو 2ویلسنیانئاراست ک بوەش دەبووە وھانیداین کۆمم ئین، ببک وەییانتسینی ن

مریکایی ل ناوچیکی ئئاکارەکی وری پابندبوونی ووڕیانی سیاستی ھمیشیی ئمریکا: سنودمایی 
بسر  رییانکاریگ، ک ب دەوتگلک دەورەدرابوون کورد کانی، وەک چیاسخترەدەست و ووا دو

خواست  مریکاوە ھی. ئایا چۆن وستگیکی لبار لنوان کۆمکک بۆئ  نیشتیمانییبرژەوەندی 
برزەکانی کورد و دەستبرداربوونیان ل ھرمک ک نونرایتی جومگی ستراتیژی ھیڤی 

  ۆژھتی ناوینی دەومند ب نوت و کنداوی فارسدا دەکا، دەدۆزیوە؟ ڕ

  ڕی خاکی ھندک ل  ، تنھا لیمریکایی و گیشتنی ب دەڤری کوردھۆکارکی ئاۆز بۆ کۆمککانی ئ
ئران لسردەمی فۆرد، تورکیاش لسردەمی  - ەت ھاوپیمانکانی وت یکگرتوەکانوە بووو

مریکادا، ئویش ک کلینتندا. بم ئو دەوتانش تنھا ل خاکی دیارکراودا ھاوبابت بوون لگڵ ئ
یی دەورەدراوەک بکن. ک کۆنتۆی ناوچ کورد ملھوڕەکانژم ڕگربن لبردەم کۆمۆنیستکان یان ڕ

وک (بۆرە) برژەوەندییکیشیان ل وان ل حفتاکان و ن تورکیاش ل نوەدەکان سرکامیان، ن ئ ھیچ
ک لنو خودی خۆشیاندا دانیشتوانی کورد  ،ونی مشخی نتوەخوازییانی کورد ندەدەۆزیوەوھچ

مینکانی خۆیان بۆ تاک دەوتکی کوردی ببن.  کامکیان ئامادەنبوون دەستبرداری ک ھبوون، ھیچ
  مریکا بوون.، ھردوو دەوتک چقی بازنی ستراتیژی ھمگیری ئتیشداکا لھمان

تمییانکی حی  بوو، شتدوود تکسخ تبب ر  و لسلالکۆتایی باڵ بقئ کانیت کانمریکیی ل  
می کوردەکانی عراقدا رھ.شبک تکان وەک تورک دەوران دەیانویست پشتگیری کورد یادراوسو ئ 

ھیچ شوەیک ئامادەنبوون،  اق لسر ھرمکانی خۆیان البدەن. بم ئوان برگوشاری ع تابکن 
، ن نیکسن، ن شوەھنانکایی دەوتکی نتوەیی کوردی لباوەش بگرن. لسۆنگی ھمان ئاماژە
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چ جای  ،کلینتن پشتگیری سربخۆیی کوردەکانی عراقیان نکرد ئیدارەی ن بوش، یان ن فۆرد،
ی ئۆتۆنۆمی کورد بۆ پاراستنی یکتی خاکی  یدەوتکانی دراوس. ھموویان بدوای ئو تکھکشی

وە دەترسانرعڕان، لب ،اق دەگلر پسب دانان بنجراق پوەشانی عکھریی لی دەیان ساپیتک
وی ک دراوسکان شڕیان لسر دەستکوتکان دەکرد. بتایبتیش ک ئران لژر فرمانەوایی پش

 تینیدا چووە ناولیستی دەوراخومیارەکان،  ئسوولگتیئیدی نکی ی اق وەک رخاکی ع
  وی جتماعی ئرانییکان سیرکرا.وڕ ک بیدژەھاوسنگی

ان ناکۆکبوون و تنانت مرگساتی کوردەکانیشی بدواوەبوو. کارلیکردنی ئو ئامانج نگونجاو
وەبوو کوەش ئئازاری  ئ ١٩٧٥لران و عئ وما، کاتردا ق یشتنک و ئۆتۆنۆمی  ڕاق گوتنک

دا ١٩٩٦. ئوەش ل دەوت دراوسکانبرژەوەندی نیشتمانییانی ھردوو  کوت ژربایکوردان 
دا ١٩٩١دوای جنگی کنداوی  ل مریکییکانتۆنۆمی کوردان لژر قغانی ئدوبارەبووەوە، کاتی ئۆ

م بزرابوو، بی کزکردەوە دامکن ئۆتۆنۆمییددام حوسری سوھکی جوەیکی  ،شنپشتی الی ک
نبشک ی دیکیارە کوردەکوەی پشتی نکوردی گرت بۆ ئ بوو. لمریکای ھپشتگیری ئ ی ڕ کوانگ

 -  وانتر نکاەی فۆرد زەمینی لبارتری ل کلینتن ھبوو تا پابندبوونکانی خۆی برفرئیدارەە، منو
م لودای سنو بردوو باردا مخمان دۆشدامانیردار و وھد بای تو ولیورەدەستکوردان ک 

  .ڕوون و دیارە

ورد بۆ ئۆتۆنۆمی وەک ەکانی کەفنیکسن و فۆرد کۆمکی دەرەکییان بۆ خواست برز ئیدارەی
بۆ  مریکییکانیان استوخۆ سرچاوە ئڕ، دانھنا، بکو ئوان یکمجار بشوەیکی ئاسایی دەگوترێ

ونی وومتکی قانوک دژی حک ،پکی ئتنیمان دەکردو. چونک ئم پشتگیری گروکردن پاپشت
 ئیدی یسرائیل پیوە پیوەستبوون،، لبرئوەش وەتکانی دیک، نخاسم ئران و ئبووەوەوەستا

" دەبوای کراسیۆنرئۆپژربو" بژ و ناوچل ی وایشییمزخۆوان ھربازی و  ی ئاشکراینس
  دیپلۆماتیدا.

شا الی سردانکی نیکسن بۆ ، بۆ ١٩٧٢سای  بۆ وەاستوخۆمان ب کوردەڕ دەستتککردنیبنمای 
لوتکییکی لگڵ برجینڤ ل مۆسکۆدا  دوابدوای دیدارە نوەییل تاران دەگڕتوە، ئو کۆبوو

ھات. ئو ھفت ئاھنگ موانداریی ھوربوونوەی پیوەندییکان لگڵ کرەملین، پشنۆرە 
ستراتیژییکانی نیکسنی نگۆڕی. ئو ھرگیز بۆ برقرارکردنی ھورەییک، دەستبرداری خواستکی 

  . نبووسۆڤیتدا  یسیانی جیھانیی لگڵ یکتیال کبرکی سی مانۆڕبۆ ئوپڕی 
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ع کان لیرکبک ک لکریو  اق، لوە. بۆ پرسی ئایندەی سیاسی ئدەروازەی شادا خۆیگرت
ی لتدەو وتدا لدەگی نی رەبستانی سعودیدا بدوای ع دواوەدووەم دەھات، لو  و کات بب

رچاوە دەرامیتسان ڕەشیھ نگی  لتی ناویندا دەڕھاوسکردۆژھ  نداودا. لک تیش لتایبب
نی کردە کارنام و نیاری سربازییانشی دژی   ادیکاڕدا حزبی بعس برنامیکی خۆجی ١٩٦٨

اقی بندەستی راگیاند و دەستیشی ل بغدا گرتدەست. ئیدی مایی سرسوڕمان نبوو، عڕۆژئاوا ڕ
ھبوونی پانزە ھزار  ،سۆڤیت نزیکببتوە، ئوەش لکاتکدابوو ی یکتی م حوسن زیاتر لسددا

ەنگب ڕۆژھتی ناوین ڕوپاتدەکردەوە ک تواوی وی دیسربازی سۆڤتی ل میسردا ئو مترسی
 نوە)(ئاساییکرد تی. ئوسا باری ھورکردنوەیی سۆڤ ییتبکوت بن ڕکفی دەستۆیشتنی ستراتیژ

ھر  چقی بازنی مبستی ستراتیژیمان بوو.  ،ھرچییک بووبا، کمکردنوەی قمەوتی سۆڤیت
ل مترسییکانی   خۆپارزی ک بۆوەک داردەست ەی پیوەندییکانمانئم ھورکردنوبڕاستیش، 

  دەبینی. ییکستراتیژ

ی کتانو دەوئ را لرنبی بئاراست دارعاقی نو ،وە، ئوردن  ککی دژواردا دەبینیبن بارخۆیان ل
ھمیش لوە یلیش ، ئیسرائدا ھبوورکی پانوپۆڕیان لگڵ عراق وان سنوشیھردووکی ،و ئران بوون

چکی سۆڤتی تیاربکرێ. ھرس دەوتکش دۆستی  ەبی برادیکالی عڕژمکی ڕک  ،نیگران بوو
دەکرد. ئوان وەک گمی کارتک سودایان  یانکۆمکی کوردژر ژربمریکا بوون. ھرسکیشیان ئ

دەکرد،  دااق رری عول شاخ سخت و ئستمکانی باکو کورد لگڵ داخوازی ئم دواییی ئۆتۆنۆمی
ربخنوە. ووورەکانی خۆیان دووی نیاریی وزە و دەرامتکانی عراقی لسر سنڕوبۆ ئوەی 

ب مندە ئرچکردەوە ھ  کو کۆمشداری ئمان برییژربگریژواھ م ئاژانسکرد، بکانمان ین
ی ھاو لڕتاکانیان ل ک لر یوە ھیوەگالوەکان، پت تمو وەگومان ھو  وئاشنابوون. بئ

تانکی ئابو شدەویشت. وکۆمدەگوە پکگرتووەکانی تو ربازییان لری و س  

دا ١٩٧٠ی ئازاری ١١، پدەچوو عراقییکان و کورد کشکانیان چارەسرکردب. ل ڕاگوزەربۆ ساتکی 
عراق   ،متی بعس قایلبوووحکو ١وتنک ل نوان بغدا و سرکردەی کورد مستفا بارزانی کرا.ککڕ

. جگری سرۆک ھاتبوول دوو نتوەی سرەکیی عرەب و کورد پک ک ،بکات دەوتکی فرەئتنیک
رمی و بکی فزمان کورد؛ زمانی کوردی کرای زراوی ڕ درایمانی دامرلپ ژەی خۆشیان، کورد ل

  نودا بشدارببن.

کانی دواتردا،  لکڕمانگکی کوەش شتوت، ئکی تشکردنی ئۆتۆنۆمی کناسر پسل کوتن
زەکان دابندرێ. ئۆتۆنۆمی بۆ بارزانی وپ ئتنی ناحوان بوو، کات ھودرا ک ھز لنوان گریسروشتی

، لکاتکدا سددام ب قمبازک ھمیش ل دیفاکتۆی سربخۆییوە نزیک ؛واتای ئوەی دەگیاند
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گخۆشکردن ک ڕوتنک دەکرد، وەک ھنگاوکی تاکتیکییان بۆ ککڕحوسن وای ھسوکوت لگڵ 
  پیەوبب .کگرتووداکی یبیرۆکی بعس بسر سرتاپای دەوت

ی ١٩٧١ھاتنی پایزی  بر خاس یشتغدا گوان کوردەکان و بکانی نیوەندییپ کی دیکجار ،
نیان بدام حوسکترازان. کورد سیی کوشتنی بارزانی داوە، تا ،تاوانبار دەزانی لوھ دەھاتیش  ک

گومان ل ی بو جموجۆتردەبوو ببددام قری سکی  دەوروبتی حکوومتی نیشتمانیی ئاراستکی  
 گریالیانیان اقی لخۆگرتبوو. ئمش کوردەکانی داباند، بۆی چاالکی ری عحیزبی شیوعک دەدا، 

دا و ١٩٧١ی تشرینی دووەم. ل پشتگیریی دەکرانالین ئران و ئیسرائیلوە  ل ک ،دەستپکردەوە
ی ٢٨یکسن کرد ک ھاوکار ب ل پشتیوانیکردنی بارزانیدا. ل دا شا داوای ل ن١٩٧٢دووبارەش ل ئازاری 

داوای کۆمکی ل نیکسن  ھاتسرخت و استوخۆ بۆ بارزانیڕئازاردا شای ئوردنیش وەک ناوبژیوانک 
، بم ئمی ل یکی پاپشتی وەھای نکرداستوخۆ داواڕھرگیز  یش بووئیسرائیل یکرد. ھرچ

اق و برژەوەندیشیان ل ھبوونی ئۆتۆنۆمی رسبارەت ب ئاراستی سیاستی عکانی خۆیان ینیگرانی
  لناوچی کورداندا، ئاگادارکردەوە.

 متی و ڕوئکی سۆڤماندەویست زیاتر ھاتنی چن ا، چونکوەرگ وخۆیانڕاست کو داوا کۆمومان ل
، باوزی ئمریکا لJoseph Farland« جوزف فارالند «ۆیشتنیان لو ناوچیدا بوروژنین. دەست

کورد دەستپبکرێ،   ژربژریران، ئو ئاگادارییی ھسنگاند بوەی ئگر ھمتی ئۆپراسیۆنی ئ
  . "ڕاڤکردنکی نخوازراودا"بر ندەب، ئگر وەستنراش ئوا بارکی ناسک دەب لبرا ئوا کراوە

ی  نیسانسروەزیری یکتی سۆڤیت بۆ بغدا لAlexei Kosygin«  ئلکسی کۆسیجن «سردانی 
دا ئو نیسانی نۆئمش ب سیاستی دەستبستنمان لناوچکدا بچینوە. ل  ،دا کارکی وایکرد١٩٧٢

مریکییکان ل دەستوەردانی ئل  ب چاوپۆشینپیمانکی دۆستایتی لگڵ عراقدا واژۆکرد، تنانت 
چکی گورە و قورسی  ب ئاستکی قب دابینکردنیاننامکی نوانیان پیم  ،کاروباری کوردانیش

خۆگرتبوو. ئیدی عراق لتی بۆ عورسۆڤر ئو چووە س کی جیۆپۆلیتیکییانخۆی بووە داڕساناق ب 
پاپشتی ئو چک تازەھاتووە،  ل ناوچکدا. ب یتبنمادا ببت ھاوپیمانکی سۆڤ  ک ل ،ڕیی

ی یی عراق کوتن ھرشکردن و گیشتن پشتوەی ئو ھ ھاوسنگییانی ک ب ھۆی پشتگیرھزەکان
  شی انییکانیراقی و ئرئرانی و ئیسرائیلییکان دروستببوو. ئیدی بیکدادانی سربازەکانی ع ژربژری

  لسر سنوورەکان بدواداھات.

تاراندا کرد.  دا سردانی شای ئرانی ل١٩٧٢ی ئایاری ٣١-٣٠ی بوو ک نیکسن ل یئوەش ئو ئامادەکار
کۆبوونوە لوتکییکی مۆسکۆدا  ماندووبوونی جستییھموومان لبن ھست و سۆز و 
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سردانی  - وری ڤتنامی ھاوپیمانی سۆڤیتیوداھزرابووین. نیکسن سڕەرای بۆردمان و گمارۆی باک
ی سردانکی و شش مانگیش برل ئنجامدانی مۆسکۆی کرد؛ ئمش ھردوو ھفت پش نخش

  ھبژاردنی سرۆکایتی بوو. 

ۆژناموانانی قبترکرد. یکک ل ڕکان شکتیی گشتی و تیمی یئو موانداریی بجۆشی ئرانی
ازاوەکی ڕلکوتکانی ئو شکتبوون بادەنۆشی نیکسن بوو لسر بخرھنانی سرخوان بئندازە 

وس ئامادەکراوەکی وشا بوو. چراکانی کامرای تلفزیۆن بۆ سرۆک زۆر زەقوزۆپ بوون ک دەستن
  یانرپیاریدا سب چاوی. بۆی بکات فزیۆندا چاویلکلردەم تبیدەویست لتیش نتایبوە، بتنبخو

گوتارکی لبلبانن دوور  ل لوەی پدەچوو دەشکا، بدەر قسبکا، دیاربوو بایی ئوە توانای بسردا
 تماشایاستوخۆ نیکسن ڕدواییدا لبنی ھمبانی دا.  وڕا، لو. ئو چند جاران لسر بابتک سبوو

ئو سیناتۆرانی  وک ھمو ،ھنایوە شاھنشاوانینی سرەک ئایزنھاوەری ببیر ڕشای کرد، 
وان گیشت ونیکسن سرکوتدی بو ڕۆح ئیوی چینی خۆیانوە ھنابوو. وناسیبوونی ژنیان لسر

تنیشتیوە کرد. چپی  ی خۆشویستی لووئاکام و پشنیازی نۆشکردنی بۆ خاوەنشکۆ و شابان
کانیش لرانیبوو. ئجۆش نباشترین باردا ب  

و خۆشمجلیسییک وەستا. وکاتی ک نیکسن و شا بارودۆخی نودەوتییان تاوتوێ کرد، ھم لو
ئو وەک  ک ،تازە ل بادەگۆڕینوە بئندازەکی مۆسکۆ گڕابووەوە، نمایشکی وایکرد ن کنیکس

سرۆکی ئمریکا کمتر وای ب پیوەندییکی تایبتمندان لگڵ سرکردەی کۆمۆنیستی زلھز، 
دۆستکانی ک لگڵ  ،ربوونی دوپاتکردەوەوکردنوەی دانیشتنکدا ئو سو لخشتببردرێ. ل تبینی

شدا ەۆژھتی ناویندا. لگڵ ئوڕگریش دەب لبردەم سرەڕۆییکانی سۆڤیت ل ڕمریکادای و ئ
وبوونوەیکی ڕووبڕ ندەکین ک کش ھرمییکان نتنرنوە و نگ پارزگاری لوە

ناوین السنگ بب.  نادەین ھاوسنگی ھزی جیھانی یان ھی ڕۆژھتیگڕنودەوتییان، ھروەھا 
برژەوەندی خۆماندا  تای ھاوسنگی ب ، کۆژھتی ناویندا بۆ ئوە تدەکۆشینڕاستیش ل ڕ بھر 

ع ن ی کو نمایشوە، بنینربشک ادیکاڕەب رەبکانی عتیش ئامانجکی سۆڤیچ کان و ن
 ا ەھژر" بپژرنین، پناسکردنکم وبدیبنی. من ھمدای بوەی ک ناب "ھوربوونوەیکی دەستب

ئوانی دیکدا... ئم   پراوزخستنیھندێ پرس لگڵ ھندێ نیار لپناو  چارەسرکردنیک " ،بوو
دا ل بۆنیکی سردانکردنوەی شا ١٩٧٣کان بگینین." من ساک دواتر ل یدەبوای ئوە ل سۆڤیتی

  شوەی پوختکردبووەوە:بۆ واشنتن، کرۆکی نخشکمان بو 

 دەدەین کشمات لوھ مین  "ئت بکۆیشتنی سۆڤیر  ، دەستھ ل ک  وێ و لک دەربکنشو  
 کیش کیرچر سھ  کی وا لوێ شتدەمان مین. ئتیان بککدوایدا دەچن ششکی   بم
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ھتی ناویندا ھیچ  ۆژ ڕ گرانبھاکانیان ل  ە ی ماندوو ی ک چاالک  3بچسپنین  اندا سیاسی  مکتبی 
  ئاکامکیان لناکوتوە." 

 وەی کبارەت برانی خۆی سکی وەرگرە، ئیدی نیگگروت نیکسن گووە شا بۆیدەرکرئبل
"سۆڤیتییکان دەیانوێ ھاوپیمانییک ل کورد، بعسییکان و کۆمۆنیستکان پکبھنن، بم لجیاتی 

  یان، ئوا دەبت شتکی بنرخ بۆ کۆمۆنیستکان."ئوەی کشی کورد ببت دڕککی برپ

ری  نیکسن لوداگکی سیاری دەرکردن. وەک دژەکردەیڵ شادا دوو بگی لنجامی گفتوگۆکئ
ەزامندبوو بوەی ک فۆکی نمایشبرز بفرۆشت شا ک خۆی پشتر ڕسددام بۆ چک،  - کۆسیجن

ی پبدرێ یاخود F-15رۆکراسی نو پنتاگۆن ئاخۆ فۆکی داوایکردبوو، بم لبر دەمقای بی
Navy F-14 شم کگیریخواردبوو. نیکسن ئ کوداییسی  یکشنردوو چوەی ھرکرد بچارەس

وانیشی ببژاردنی نسندکرد و لو دەنگۆ پی ئوەش بنگشت. (ئھواوی بۆ شا جبوو  ت واتو وات
ە ک ھرشتک شا ویستی، بیدەن. فرمانک تنھا بۆ ونتاگۆندا کردوگوای نیکسن فرمانی بسر پی

  دا.)ـ F-14و  F-15ھبژاردنک بوو لنوان 

 داپرین لئارادابووەکی کورڕی ئمریکا یلھمان کاتدا، نیکسن بو ئاکام گیشت ک بب پشتگیر
یکدا بووای پویست بوو بۆ پاراستنی لھر شوە مریکی ئ ی. پشکداریگرێدژی حکوومتی بغدا سرنا

ی ک کلیلی ناوچک بوو بۆ ھاوپیمانکانی وەک ئران و ئوردن، ک پانرەکانیان ئو مۆرا
  جیاوازبوون و پشکدارییکیش بوو بۆ ڕاگرتنی ھاوسنگی ھز ل ھرمکدا.

ھزی  ، بۆ ئوەی لسر بکوێ زۆریانژمکیان چسپاندنی ڕ  مبستمان ئوە بوو ک عراقییکان بۆ
ەفتاری سیاسییانیدا زیاتر ڕزی ئاسایشی  ڕ زیاتر ب و بھۆیوە بغدا ھانبدرێ ل دانووسانی کورد

کی ئمریکا کلیل یباوەڕدەکرا ک پشکداری اەھدراوسکانی بگرێ و ئۆتۆنۆمیش بدات کمینی کورد. و
دنت دی، بۆ ھریکشیان بایخکی  پرسکامانجکانی ب: بو پشکداریی دارایی یکانگیرییک ل ئ

بکرێ  تابووک لیان  ،ئوەش ھروەھا بۆ ،کانی لگڵ وەت یکگرتووەکاندایزۆری دەب بۆ پیوەندی
  زۆر گشبینان بوو. ک ،وەک دەیبینین سلمنراحوکمدان ئو  - دەستبرداری کوردەکان ببن

 

  خۆ اومشتومی ن 
  

 
  .وەرگ. ەھای وتک بووڕدەستداری  سۆڤیت بوو ک یسیاسی حزبی کۆمۆنیستی یکتی یمبست مکتب 3
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بوون ب بابتی  Pikeو پایک  Churchبابتکانی لکۆینوە ھواگریکانی کۆمیتکانی چرچ لوەتی 
ی وەک توندڕەوی جنگاوەرکی یی ھواگروە، دەزگنبوکرا و تلفزیۆن، فیلم و کاخزی چاپکراو

ی ب شڕی سارد وناکرا ک ھی ئوە نبوو سیاسییان جوبکرێ و پرۆشیش بوو بۆئوەی سرچ
دواداچوونیددەراممریکاوە بکا بۆ بردەوامی ەکانی ئی.  بکییتانش رگیز جۆرە خۆ خشتر ھگئ

. ھموو دیار و برچاو نبووەل سردەمی نیکسن و فۆردا  اا ھبووب، ئوەھو سی ئای ئیکی
 راسیۆنئۆپرەکییرەکان سژربو ناوچ ژدا لن کۆشکی سپی -  چیلی، کورد و ئانگۆال  - انالیوە یل
بوون، چونک دیپلۆماتیکی   ژربژرشوەیکی سرەکیش ئۆپراسیۆنی  دەرکراوە و ب فرمانی بۆ

ک خاکی   ،ل شونک برپابوو یشاپڕینی کوردەکانڕئوان لئارادا نبووە.  و ئاشکرا بۆ لبار
تی سۆڤیکیمانی یدانراوی ھاوپروەری دانپکی ستریش ت بوو، دەوژربژل  ن کۆمالی

ی داراییوە ئم کۆمکمان وڕو وەکان پشتگیری دەکرا، ک لودەوتکی ھاوپیمانی وەت یکگرت
ئوەش بدیدەکرا ک سددام حسن  اوکاتدەکردن. لودا سرچی تشنسندن ھبوو، بم ھ

راقیش بکات پگیک بۆ تکدانی ناوچ کوردییکانی  ع ییکی بھزتر بکا و ھرمی کوردیقمەوت
کاتی ک ئو جۆرە تکدان گردراوبوو ب گشی خرای ھزە چکدارە  ھموو وت دراوسکان. لو

وەاقیرعکانیت تورکیاش. ، کنانران و تنداو، ئکانی کتز دژی وەھکی بکچ تدەکرا بب  

اپڕینی  ڕ کی، ھسنگاندنی الینی ئرنی و نرنی بیاری پشتگیری سیری ئوێ دەم دە ات ک 
ھاوسنگ ب لوەی ئوکات کردیان. ئم دەبوای زیاتر وریا باین ل بارەی پانرە   کورد پدەچوو زیاتر 

 ھاوکارەکان ک ل ککانی یڵ دەرەنجامگوە لکیراق بتی دژەعیمانجیاوازەکانی ھاوپ   ل
 ملدا بدەر کدایدا و خۆی فبازی ھ رووی  . لم  سوە زیاتر  و ھل مئ وە دەبوایوشیان

ئاستنگبوو بوەی لگڵ  شتکی ک کوردەکان نیشانی ھاوکارکی لرزۆک بوون،  ، تگیشتباین 
، ئامانجی  نیازی ڕاگینراوی سرکردەکانیان ھرچییک بووب ستراتیژی ھمالین یکانگیربن. 

ھمیش دەیانویست    بوو، کی تواوعیار  ی گییان گیشتن بسربخۆیی بوو یان بالی کمی ئۆتۆنۆمی بن 
پلبندی پیوەندی   لبر ڕۆشنایی  بشوەیک دابگرن، ک  پشنۆرەییکانیان  پ لسر دەستنیشانکردنی 

 نگی جیۆسیاسییانکان بۆ ھاوسزە دەرەکییھ  وە خۆشبئ ربووین کف مکان  . ئوانبارەی پال 
ان دەدا، ھروەھا  ی بخونینوە نوەک ھاموشۆیان لگدا بکین؛ ئو چۆنایتی نایابی دنی ئازایتی 

  . تکیکی سرڕەقیانشیان بوو
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ھشتوە، ک  4ھۆبسن سوودی تگیشتنی درەنگوەخت ئمی بۆ ئزموونی بژاردەیتنانت ھشتاش 
ھنان ل کردەوەک دەبووە مایی دەیی ڕابردوو نگۆڕێ، لوەتی: شکستشتکی وای لو چارەگ س

، کورد بۆ بزەیی سددام حوسن ئوەی ھاوپیمانیی برقرارەکی دژ ب عراق لیک بترازێ
یش بۆ ئم ھمان تاسوحمامی ژان و پابندبوونکاتکدا  ؛ لبشونرێو سریش ل کنداو  بجبھرێ

وون بوو لو دووڕیانی، ئگر ھاتبا و سۆڤیتییکان ب شوەیکی جوھری دایبنکردنی ناسۆری ڕۆچ
کی دنیا و  یھبژاندن لنوان مترسی چک و تفاقیان لسرووی ئاستی ھبوو زیاتر بکردبا. 

. لڕاستیدا ئوەش کاریگر بوو بۆ ترەرەدەست سرنجاکشرانومزندەکراودا، سرچی دو
 ژربژریدا نیکسن فرمانی ڕنماییکانی برنامی ١٩٧٢دا. ل یکی ئابی ١٩٧٢مان ل بیارەک

استوخۆی ڕدۆالری مانگانی وەک کۆمککی  ٢٥٠.٠٠٠. وەت یکگرتووەکانی ئمریکا بی 5واژۆکرد
ملیۆن دا ترخان کرد، سرباری دوو ملیۆن دۆالری دیکش بۆ تقمنی، یان پنج ١٩٧٣سای دارایی 

 ھی بیکوە لگڵکۆمککان لو بە زۆر زیاتر بوو. سرجم  )ششا(دۆالر سان. پشکدارییکی 
کورد گیشت نزیکی یک ملیۆن دۆالر مانگان. بگورەی   ئیسرائیل، بریتانیا و ئرانییکان بۆ

  زۆر نبوو. بکی پوەرەکانی شڕی سارد، ئوەش 

اوژکارە سۆڤیتییکان ل ڕکداری ئمریکییکان ورد دەبووینوە، سرباز و کات ئم ل حیکمتی پش
ۆژھتی ڕدا ل میسر دەردەکران. ئمش بایخی عراقی بۆ ستراتیژی سۆڤیت ل ١٩٧٢تموزی 

ژمی ڕکانی لگڵ یناویندا زیادکرد و تکانکی نوی دای مۆسکۆ بۆ بھزکردنی ڕایی پیوەندی
 سیاسی، دنی بارزانی  یئندامی مکتب Mikhail Suslovل کۆتایی ئابدا، میکائیل سوسلۆڤ بغدادا. 

دا ک بچت نو حکوومت نویکی سددام حوسن. بگورەی بارزانیش، سوسلۆڤ 
ئاگاداریکردبووەوە ک ڵ عگکانی لیوەندیت پتی سۆڤیکمیسر، ی گرنگ ردوای دەرکردنیان ل اق ب

   و دەیوێ پاپشتی زیاتری حکوومتی بغدا بکا. گرەوەکان برچاوان برزبوونوە.دەزان

ی تموز ٣١حوسن ل کۆشکی شا لسر دەریای قزوین ل ملیک سبارەت ب الینکی ئم، شا و 
  سایک بۆ ڕ دا کۆبوونوە. ئوان پشوازیان ل کۆمکی ئمریکا کرد و ھویاندا ١٩٧٢ی ئابی ٢تا 

ب کی دراماتیکیانر جموجۆھخۆی ل ن. بارزانیشیان ئاگادارکردەوە کش دابنی ھاوبوھ 

 
4 Hobson’s choice ی کو شتشت وەرگرتنی ئشکپ گرتن لمو دەکرێ یان دەستھو ھب کش ئیدیۆممک، ئناوی  شت

ھبژرن دەنا ندەبووا ھیچ  د ئو ئسپی نزیک دەرگوە ک ئسپی بکرێ دەدان، وای ل معمیلکان دەکروتۆماس ھۆبسنوە ھات
  .وەرگ -بوان فرھنگی ئۆکسفۆرد -ھبژرن

برەکان کران: ەوارزی، ڕنماییکان ڕادەستی بڕ لبر ھۆکاری ئاسایشپ کۆبوونوەیکی فرمی کۆمیتی چل ل ئارادا نبوو. لرەدا  5
جگری وەزیری برگری و سرۆکی دەستی ئرکانی ھاوبش، ئمو وای  وەکیل وەزیری کاروباری دەرەوە، نیشائو

بڕوبرایتی سی ئای ئی. ھریکیش لمان بۆیان ھبوو برنامک ڕەتبکنوە، بم نیانکرد. کۆمیتکی پایک زۆری لسر 
دەرھاو وە بنیاییدندە برچچنی بوو، ھرمی ھوەی فبوونی کۆبووندیارن(رنووس) .یشتدەگکی جیاوازیش نیشت  
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خۆشکردنی ھرشکی سرتاسری عراق، وەک ئوەی جاڕی دەوتکی ڕربگرێ نبادا ببت ودو
ژدبوونیان بۆ بھزکردنی توانستی برگریکارانی کوردی بوو بۆ ڕسربخۆیی کوردی بدا. ئو 

  پاراستنی پوانیکی زۆری ئۆتۆنۆمی. 

. ل  پتر بوو ھروەھا داخوازی دارایی کوردەکانیش دا شڕەکان تشنیان کرد،١٩٧٣لمیانی سای 
 Jimلالین جیم سیسینجر  ک ،دا، من پشتگیری داوایکی سی ئای ئیم کرد١٩٧٣ی ئازاری ٢٩

Schesinger وەـ، ڕب کریەوی ببوو سی ئای ئ، پاشاندا  دداوای زیادکردنی دەرامەکانی کرد، ل
سۆڤیت  بریگرتیکیک عراق بنمایان بۆت  ،نیکسنیش پسندیکرد. یاداشتکم ئوەی تاوتوکردبوو

 تی ناوینداڕلعس ؛ۆژھتی بر  یشحکوومژردەوامڕلندا بددام حوسفی سر پارەدان  بوو کسل
 تارەکانی وەک پاکستان؛ ئوەش ھزک بۆ "برەی ڕەتکردنوە" وناوچ دوب ڕکخراوە تیرۆرستکانی 

ک  ،اسپاردەم وابووڕئیسرائیل پکبخن. لبر ئو ھموو ھۆیان،  - دەستپشخریکانی ئاشتی عرەب
بی کۆمکمان بۆ پتر ل پنج ملیۆن دۆالر سان زیادبکرێ. شاش پابندبوون دارایکی ب بکی  

ک  ،ملیۆن دۆالر، سرباری ئوەش یارمتی لۆجستیکی و تۆپخان ٣٠ر خستسر ک نزیک بوو ل زیات
ل ئرانوە پشتگیری کوردەکانی پدەکرد. لگڵ ئوەشدا نیکسنم لوە  ،ل تۆپی مودادرژ پکھاتبوو

  :بنوە ەوشی برگری خۆیاڕلودیوی  وەھا بکن، ئاگادارکردەوە نبادا کوردەکان سرچیکی

ربکوینوە ل پدانی پابندبوونکی درژخاین، بوەی ب  وئم ھوی ئوە بدەین ک دو دەکرێ  
بارزانی بین ئیم ئو کۆمک زدەییانمان بۆ ئم سای و لسر بنمای مانگانش، بم  

بارەت ب  ین س ) شا ( ھرچۆنک ب دەب جخت لسر ئوە بکینوە ک ئم ھاوبۆچوونی 
  ەوش برگرییی ئستای کورد." ڕمانوەی ئو  

تشرینی  ی پنجئامانجکانی بنتدی. ل  ژربژرل سای یکمدا پدەچوو ھووتقلالی ئۆپراسیۆنی 
ک دوایی  ،مـ Richard Helmsڕیچارد ھلمس ئای ئی دا ڕاپۆرتکی بڕوبری سی١٩٧٢ی یکم

دوو سیکی سوپای  دەستوپیکوردەکان  ؛، گیاندە نیکسن؛ تیایدا پماندەبووە باوزمان ل ئران
  :یان بستووەبعس

ژمی بعس باش ناڕوا... مانوەی بارزانیش ل پاراستنی سنگرەکانی  ڕ " شتکان لگڵ 
بکا و   سوپای عراق قایمتر  لسر سی  بردەوام و بۆئوەی بازنی ئابوقی لسر دوو 

کان  ی ک لیوە تکانی تکدان و تیپی لناوبردنی دژی ئرانی  ، بنککانی ببش بکا   بعسیش ل
  بکاردەھنا." 
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 کیش ل١٩٧٣کات نگ لیداکردین. ڕدا جی بۆ پی نوشرئک سرپابوو، کۆمتی ناویندا بۆژھ
دەین بۆ پالماردان لنو ئاخۆ پویست ئم ئو بۆنی بقۆزینوە و ھانی کورد ب خمی ئوەمان خوارد

ھوکی وا پشتمان ل پشنیازی ئفسرە  وخنن. ئم سبارەت بوسددام حوسن ب تاعراقدا 
   ھگربوو. ساکانی دواییدا ناکۆکی ل ،ئوەش بیارک بوو - پیوەندیکارەکانی ئیسرائیل کرد

کگرتنوەونمو ڕەخنڕانی گکی کالسیکییانیرەببۆ پ بوو ننگی عک جتی. کاتوانئیسرائیل - ا
ھر بکی کمیان ل چکی بوو. کورد بوو ھ کمک ل ساک پتر ژربژرەکھگیرسا، برنامی 

ک  ،قورس ھبوو؛ ئو تۆپخانیی ک تاقمی ئرانی لسری بوون ھرگیز سرچیکی وایان ننواند
ک   زێ،بپار خۆی ھبوو نیشتمان شاخاوییکی اید توانربکونوە. کورورەکانی خۆیان دوولسنو

ۆککانیتانک و ف سورع کم چن. بی تیادابکت دەیانتوانی جموجۆزەحم ی واق برگکانیان بک
بڕووی سوپای عراقی پ چک و وڕو 6ئوەی ندەگرت ل دەشتاییکانی پشت نیشتمانکیان

  یشی تدا قورس و بسدان تانکی سۆڤتییان ھبوو. جگی گومان کرەسی سربازی ببنوە ک چکی
  .سری بۆیانمایی تکشکاندنکی سرتا ووەنبوو ک ھرشی کورد دوور ل سنگرەکانیان دەب

ەوشک بوو بتایبتی، چونک بپچوانی گڕانوە بۆ بیروباوەڕی میللی، عراقییکان ڕئمش 
سای   ز»ھلم«. ھروەک 7ۆژھتی ناوینڕشتی عرەب نناردە جنگکی ھزکی سرەکیان بۆ پاپ 

 اق.رسوپای ع لسر سی دوو دەستوپ بستنوەیپیاگیاندین، کوردەکان بردەوامبوون ل پشتر 
ڵ سو بۆیگراق لتی عوان دەووبارە گرژەی نبوو، لرسوڕمان نی سرەی  –ریادا ومایب تاک

عراقی  سوپای ا یک لیواییتن کچی -گرافیایی دەکرا کاریگر بیۆلبر باری ج و، کبو عراقی
ردرایرەی نڕی ئیسرائیل.  بڕکردن"شک "شربازییبۆ لیوا س ،کی ناسکیوشویست ری عاق پ
گشتی  تا لیواک بشوەیکی دەویستۆژی پڕیکۆردی خرایی بشکن تا بگات برەی جنگ. دە ڕنبوو 

ھکانی برەی ل گیشت دەبوای  کاتش ک بگات شونکی نزیکی بازنی شڕەک و تنانت لو
 لیان قوماب و زیانی لکوتبتوە ئو بھ تق وداویش کڕودواوە. تاک  کشابایوەپشوە ب
و بب ھیچ تق و مترسی ک ئوانیش دە ڕۆژ بو ،بوو لگڵ لیوایکی عرەبستانی سعودی لیککردن

ک لگڕ و دژواری نگاوەرەکاندا بوون. جدڕدۆنگ نگی ڕدوا  لی ڕۆژەکانی جختی ناوین یۆژھ
ع ربازیس کردوو یھ ،وی دیکبوونی ئھ ئاگایی لکدییان گرت. بیەبیریکرانی ان زایەھو ، ھ

ل ر پس تیشتوونزەکانی ئیسرائیلی و ت گزراند.ھیان دامق  

 
لرەدا سیرە ک کیسنجر بھدا چووە، بقسی ئو ھر بستک ل چیاکان دوورکوتیتوە، ئوا ب نیشتمانی کوردان دانانرێ!  6

وەرگ  
  ) وەرگ.١٩٧٣مبستی کیسنجر شڕی عرەب ئیسرائیل، شڕی ئۆکتۆبرە (تشرینی یکمی  7
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ک شڕی نوان میسرییکان  ،کاتی جنگک ھات گانکی بدرەن گریالییانبیرۆکی ھمتی ھرشکی 
ۆژی نۆھمی جنگکدا، ڕو ل  تشرینی یکمدای ١٥شوەدا گرم ببوو. ل و ئیسرائیل لبرەکانی پ

پلی  ۆ سینا برپچدایوە، ئم پیامکی بلو ڕۆژەی ک ئیسرائیل لباوان تکانکی میسرییکانی ب
ئاخۆ بگوی ئفسرە پیوەندکارەکانی ئیسرائیلی بکن، ی کرد اوبۆچوونمانڕداوای  ،بارزانیمان پگیشت

پرۆشی ئفسرە  اق. ئوەش جۆرە پشنیازکی برع تختکانی پدەشتبۆئوەی ھرشبکن سر 
کی نیشتمانکیان بگڕننوە. ھرگیز جۆرە داوای یکان بوو تا بوایک بۆپیوەندکارە ئیسرائیل

  ل تلئبیبوە پنگیشت.  وەھامان

بڕوبرە  »William Colbyویلیم کۆلبی «ھات،  ئای ئیدا پیامک ئاساییان ب کنالکانی سی
نوی سییکرف  یھیچ کات ی ئای ئوەی دژی بدا بدەستنکیش وانکرەلکات .ب ڕەکردنی ش
اوژکارەکانی بۆ کوردەکان دابیندەکرد، ئویش پشتگیری ڕو تفاق اوژمان ب شا کرد، ک ئو زۆرینی ڕ

، یانیان نیەرکورد چکی ئۆپراسیۆنکی پالماردب پداگیریوە گوتی  کرد. ئو »کۆلبی«بۆچوونی 
خاسمشنیاز نکاندا. پدەشتپ ک یلئیسرائیلییواوی "کارتی کوردی" دەخ ان بتترسی  ستردەم مب
  دۆڕاندن. 

کورد لسر تاکتیککی   بوەی یمنیش قایلبووم. سرباری ئوەش وام مزندەکرد ک مایی ژیری نی 
وڕەیی دەوت وت و بکن و ئیدی ناوچ کوردیی گمارۆدراوەکیان بخن بر ڕق ئیسرائیلی نمایش

سرعپ کان. بەبیی کم لیاموە، پی نیکسنندناممی ١٦کی خوارەوە بۆ تشرینی یوەیو شدا ب
  بارزانی نارد: 

 مدا نین ئگوەک   ای ەھ ، ودووبارە  - ل ربازییانکی سالماردانکردەی پ نابینین ک
  وی، بۆ تۆ باش ب. و کرد  ئیسرائیلییکان پشنیازیان بۆ 

کی ئیسرائیل دەخات بردەم مترسییوە. بب ھیچ یارمتییھر بیارکی دیک، تکشکانی کوردەکان 
ب ھزە زرپۆشکی لAriel Sharon  « ئاریل شارۆن «بارزانی ل ھمان ئو ڕۆژەی ک ژەنڕال 

  .ڕاوەستاۆژ دواتر جنگی ڕۆژھتی ناوین ڕ. شش پگیشتبوو منی کنالی سوس پڕیوە، پیامکی

  

  ی کورد کۆتاییکی ئۆتۆنۆم 
  

کاوانتر برەو اشڕزۆر  ل جارانجنگی ڕۆژھتی ناوین  دوابدوای »ئنوەر سادات«ھروەک 
سۆڤیت بعراق تادەھات  یھمان پوانش بایخپدانی یکتی مریکا ھات، بوەت یکگرتوەکانی ئ
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بم ستراتیژی  بوو مۆسکۆ تۆپخانی قورس بدات سددام حوسن، یکم جار زدەتردەبوو. بۆ
پالماردانکانی سوپای  ١٩٧٣ن وەرچرخاند. تا سای  ادیکاڕبارکی  ب ددژی کور  کانی لیعراقی

دەکرد و بھاوینان بۆ چیاکان دەستپراق بزستانی  ع وە. لکان دەکشاندەشت١٩٧٣زستانانیش بۆ پ-
 شیک بھاوین پالماریدا بوو، قایمی ،وەاق لو شونی خۆی مایرسوپای ع ،جار بوو دا بۆ یکمین٧٤

ک ھاوینی دوای ئوە ئۆپراسیۆنک برەو قویی زیاتری ناوچ  ،. ئوەش ئوەی دەگیاندنکرد
اق بدوای ئوەدا دەگڕا سنگری کوردەکان ب سیاستی رونبوو ک عڕوکوردییکان دەڕوا؛ ئوە 
کدا بریسزراندن بو ستروداھئ .نوخ قورس تۆپ رانی، چونکی نیگش زیاتر دەبووە مایاتیژی

  سۆڤیتییکان توانای ئوەیان دایبر سوپای عراق ک گمارۆی خا بھز و قایمکانی کوردان بدا.

 ڕەتڕدا، ١٩٧٤ی ئازاری ١١لبن ک چوارساڵ دوای جاڕنامی ئۆتۆنۆمی، عیکی کییخشکان نراقیی
کاتی بسرزارەکی بردەوام باسی ئۆتۆنۆمی  اگیاند. لوڕبردنی ھرمی کوردەکان نویان بۆ بڕوە

ەتکردنوەکی ڕرا. لوەتی کۆی سیاسییانی عراقی دەردەکرا، لڕاستیدا پشنیازی توندکردنی کۆنت
ی داندرابوو. ھرک چاالک بووەوە، پشنیازەکی بغدا ماوەیکی ئاگادارینامی بۆندبارزانی با

ش سبارەت ب سیاستی کوردان ل واشنتن وی، ھموو مشتومەکانی پشوەوەسربازییان دەستیپکرد
  :سریانھدایوە

  وەی ھۆشداریشائ ل کوا ین ئر کوردەکان بشکگراق  دا ئکانی ناوخۆی عنگھاوس تای
دەب، ئوەش ھڕەشی سر یزم و دەستۆیشتنی سۆڤیت ل ناوچکدا زیادلبین دەچ و ڕادیکا

 کنداو و ئران قبتردەکا.

  بوو؛کردنی کوردەکان ھنگاندنی خۆی بۆ زیاتر کۆمستی   »گۆلدا مایر«ئیسرائیلیش ھتایبب
وەش لش، ئپنایڵ مندا ھگی لو پرسو ھاتن ئکی ماوەی ئیند بۆنکاتی  و چم لزۆران چوون

 .بوو دا١٩٧٤ ئایاریبرزاییکانی جۆالن ل  ھزەکان لڕکوتنی لیکجیاکردنوەی 

 ڕ ساز و ئامادە بوو بارزانیشو وبۆ شوە ایەھ. ئکدەدایڵ  ،لگانی گفتوگۆکانی لپچ ک
تی خۆی بوەی دەسکانی بۆ ئیمانوەندەکانی ھاوپوەی کۆتوپبۆ شلکردن کتغدادا دەرفب 

جوھردا جیاوازییکی وای لگڵ  نۆمی ونا بکرێ بم لھر ب ئۆتۆ ک ،شوەیک بچسپنی
 بارزانی ل .بخۆدا نربکی ستی ١٩٧٤  ئایاریی ١٦دەوکشنیازە ستراتیژیری بۆ پگدا، دوو ئ

ردەممان:  خۆی خستواو١٨٠بکی تملیۆن دۆالر بۆ ئۆتۆنۆمییزراندنی  ٣٦٠؛ پملیۆن دۆالریش بۆ دام
 نابوو پاشخانکی "گونجاو" بۆ سربخۆیی.ئوەی ئو ناوی ل
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 ندیانەھکی تاکوەیی بیرکردنش  بارزانی دەدا،دنخۆخوازانربکی سباتخ موەی ھیچ کئ بب
میشراییدا و ھبر. لبتھۆی ڕ شگیرابش بکیر، ملمالنبتدار گرتۆتزی دەسەفتاری دژی ھ

فرامۆشکردنی لکدانوە ئاساییکی ھاوسنگی ھزەکان ھاندراوە. و جۆرک ل زدەڕۆییانباوەڕکی 
ی دەرامگتی جرز توانیویندە زۆر جاران خواستی برچکی دھم شتوە، بتکان بگرە ماددی

یی  ،سنووردار ھگکیش جسۆزیھیچ د وەکترگیز ناگربۆچوونی بارزانی بۆ ئۆتۆنۆمی کورد ھ .
 ەکانی ئمریکاش ل وان تورکیا بۆ ئو مبست) پشتگیری لندەکرا. وەت یکگرتو(ی لالین شاوە

ھرە کمی داخوازینامی  ی. تنانت بیئو داخوازی ببت پاپشتیادا نبوو خۆی ەھدۆخکی و
 ەکانوک وەت یکگرتو بوو،تیدەپڕاند ژربژربارزانیش لسرجم ئو بودجیی ئۆپراسیۆنی 

 س لم کۆنگرستۆی خۆی گرتبوو. بئی ١٩٧٤لندەکی گۆبڕی تۆپکوپئ ل دا سیستماتیکیان
تدا دادەدادی بوو لرگوات ب کانی ھیندۆچینیدا، بۆیندکردنی  دەست ئامادەکارییوە داخوازی فنییاید

چیاکانی ع و لربی بکی پارتیزانیاننگتیرجکت، ی اقی نزیک یش ەتڕ سۆڤیرکیش یدەکردەوە. س
 ، کلگڵ یکتی سۆڤیتدا ھبوو دوورودرژیرکی وسنووەتکی ک  بۆ ئم شت ھانبدرێ، بوو شا

  بۆ کارکی وا دەستوەردان ل کاروباری سرخاکی ھاوپیمانکی نزیکی سۆڤیت ھانبدرێ. 

دژی ھر زیادکردنکی کۆمکی  ک ،وژاندوور »کۆلبی«یکانی یداخوازینامی بارزانی لشاوی پیوەند
چاودرەکان  وبارزانی ناواقیعیان بوو. ھمو تاسمندییکۆلبی ھروەک  دوودیمریکییکان بوو. ئ

باری تنانت لگڵ  8اقکی نودا، ئو برنامی ھبوورچاوی ستراتیژی ع ک ل ،ئوەیان پسند بوو
ی،  یشتیمانیاوژکاری ئاسایشی نڕەستی مندا ھبوو وەک . ئوەی ک ل دبووھاوسنگ ن برگرییشدا

و  »Dick Helsدیک ھلمس «و داوام ل  ێکۆمکی کورد زیادبکر ،گوشاری من بو ئاراستی بوو
  بکن.  ا پشکشەھپشنیازکی و ،کرد» Brent Scowroftبرنت سکاوکرۆف«

 رەتای نیسانللم١٩٧٤ی سزدا ھ شکرد. و سکاوکرۆفت دەرەنجامشکوەشکانی خۆیان پی  ئنزیک
ملیۆن  ھشتل پنج ملیۆنوە بۆ  ژربژر یمریکائ بشدارییدووقاتی ئوەی ھبوو زیادکرا؛ 

.  ردبۆ سوککردنی باری پنابران ترخانک یانیک ملیۆن دۆالر سرچاوە ئاشکراکانیشمان .برزکرایوە
سان  یملیۆن دۆالر ٧٥ملیۆن دۆالرەوە بۆ  ٣٠برنامکدا ل  ش قایلبوو پشکی خۆی ل)شا(

  وە. یما انبرزبکاتوە؛ کۆمکی بریتانیا و ئیسرائیلیش لسر ئاستی باوی خۆی

  نماییم دایمن ڕ ،بشیش نر ئامانجی ھاوبگش، خۆئکی ھاوبتیدانی داڕشتنی ستراتیژیبۆ یارم
  ین ک: ابگڕبارزانی ب شا و   ، بھردووکیان ب ز،ھلم
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برژەوەندی وەت یکگرتووەکان لوەدای (ئا) کورد توانای ئوەیان پبدرێ  ،  "وەک ئم دەبینین 
 زگاری لپار   کانیان لماف کانی دانوستاندن بۆ داننان بعقولم غداوە    بنکتی بن حکوومالی

ج) نوەک  اق، بم ( ر مت ھنوکییکی ع و حکو  دەستوپ بستنوەی بکن؛ (ب)  
 ل راق چونکیی عمیشکی ھشکردنخۆی کورد  ووی ئابو ڕو   دابربکی سیوە ناوچریی

کان   مریکا و ئرانیش ھیچ برژەوەندییکیان لداخستنی دەرگ ناژی و وەت یکگرتووەکانی ئ 
 یوەندی و ڕ  بک ی وی پراقڵ عگکی باش ل ،دا نیی   ک   ەودابرمکی نتییرکردایبن سل .  

  . نردرانمایی ھاوشوەش بۆ کۆلبی ڕ

دا لکدانوەکانی گمکارە ١٩٧٤سایھشتا ل میانی کچی قایلبن،  مبستکانوان ب وھم دانرا اەھو
مریکایی جبجبکا و برنامیکی ک الینی ئ ،اسپردراڕ ی ئای ئیابوو. سودھمجۆرەکان لیک ج

بو  ئوەی دەدا؛ بازرانیش ھوی 9ریکی گیرخواردووبوونوش پیەوبکا؛ شا مبستی برگ
، بدوای ئاستم دەرەقتی برگریکردنی سنگرەکانی پدەھات ب کسرچاوانی لبردەستیدا بوو، 

  .سرکوتندا بگڕێ

ورخستنوە ل ھراسانییکان بھۆی وک زیاتر برەو خۆد ،کی کۆلبی ئوەبوویکش لگڵ ستراتیژی
ەوشک لسر زەمیندا ھبوو؛ کشش لگڵ ڕسیۆنکانی کۆنگرسوە دەڕۆیشت لوەی ک کۆم

 گریالییدەستکوتک تنھا ب جنگکی نیزامی نوەک ب  ،ستراتیژیکی بارزانی ئوەبوو
ل  ئۆتۆنۆمی کوردەکان ،ی کۆشکی سپی و ئرانییکان ئوەبوویبدەستدەھات، کشش لگڵ ستراتیژ

و   لباو احزییکیدژی ن بنبستکانیش و سختانگ یک دەبووەوەزتی بنبستکی ھمیشیی نخواس
  پشتگیری بکرێ.  ژربژربو شوازە دانپداننراوەی ئۆپراسیۆنکانی ، ک زەحمت بوو سختسر

.  بسنگندرێھ کردەییکانیان یپداویستیک  ئوەی سختکردبوو،ەفتاری کورد ب درژایی ڕەوتک، ڕ
دا شا ١٩٧٤ی تموزی ٢٧ون ل ونم بۆھر ھندک جار بھیوا بوون، جارەکانی دیکش شادمان. 

کی بییاند داوانامی بارزانی گلپ، پ ئاکام بارەت بکی خۆی سئاگاداریی چبوو بھاوپ ک 
  کورد ھرەسبن. گرییبر ئگر ببوەی  -ان و تواوی کنداوربۆ سر ئ -مترسییکانی 

ولدا بارزانی پشنیازی ئۆپراسیۆنکی وھر چند ھفتیکی کم دوای ئوە، ل سرەتای ئیلکچی 
ی ئیلولدا ئو پشنیازەمان ١٨ک کرد. ئم ل وھرشبرانی بۆسر کگ نوتییکانی کرکو

بکینوە ب دندانی زنجیرەیک ەتکردەوە، چونک نماندەویست سختانگ مترسیدارەکی نوت قوترڕ

 
9  ی لکوەی دۆخڕادەی ئ گاتو ن بکشکان نوە و تی بۆ بردنھیچ دەرەتانی دیک ک رگرییو جۆرە بست ئبم

.الماردان بگۆڕێ. وەرگوە بۆ پرگریکردنب  
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ۆژھتی ناوین. بم تکان ناوبناوەکانی بارزانی بۆ  ڕکانی ینوتی توندوتیژی دژی دامودەزگ
ھرشکردن بگوبندی دژبرەکانی بۆ داواکردنی کۆمکی زیاتر بھزترکرد، بوەی بۆیان ھبوو بن 

 وا کورد دەبرچاوەیکشچاویان  سرگرپرەکانیانبۆ بنگس یکردن ل ردەستدا ببوان لر ئگ؛ ئ
  بکن بکو بتوانن ھرشکی سرەکی ئنجامبدەن. زدەبارترداوای چکی 

ەوشک. ڕنیی بوو بۆ پداچوونوەی وکاتکی نمو ١٩٧٤وت، ھاوینی ڕوبشوەیکی پوخت و 
ۆخکی وادابوون بب کۆتوبندی کات ھرچندە لودا دوو ئاستنگیش ھبوون. تنھا بگانکان ل د

تنگژە زگپبوو، زۆریان سرنجی ئمیان ب  ١٩٧٤وداوەکاندا ھب. ھاوینی ڕوبر نکاردانوەیان لبرا
 الی خۆیاندا برد: لکئایار بم شتکان بۆ سوودا گتی بۆ  10ریاووکییرۆکایشتی سحوزەیران گ ل

ل تمموزدا سختانگی قوبرس؛ ل ئابیشدا ھوەشاندنوەی سۆڤیت؛  ییۆژھتی ناوین و یکت ڕ
وخانی ڕو، ئاساییبونوەی پیوەندییکانبرس، وسرۆکایتی نیکسن؛ پاشانیش قۆناخی گواستنوە، ق 

ب  کۆتاییشدا چقبستنی دیپلۆماسی ل ڕۆژھتی ناویندا و ل پرەسندنینی بازرگانی، وپۆژە قانو
کاتکی زۆر لبردەستدا نبوو بۆ پداچوونوەیکی  ئیدییای ھیندۆچینی. تۆپک گیشتنی تراژید

  رەدەست کوردییکان.وسیستماتیکییان ب مژاری ناوچ دو

وی ھیچ داڕسانکیش نبووبانوە، ئوا گومانم ھبوو ڕووبڕوژەران ڕگر تنانت سیاستدائخۆ 
وامبوون لسر برنامک، بدۆزیبایوە. ئگر ھاتبا  لوەی گر ھاتبا و شتکی دیکی باشتریان لبردە

 ل م١٩٧٢و ئ رنامب رگیز دەستمان بدا ھرەکژربر  ژوا ھکردبا، ئرایینخ کورد  ب
ی دابوینتو دەرفمان ئقورتاندنی دوو دەیھکدەشکا. خۆتددام  ،توازی سش ئاشنابین ب ک

وسکی ئاسانیان ندەبوو ئگر خۆیان بدەستوە وبوو کورد چارەنحوسن، ک ھیچ گومان لوەدا ن
اوژەکی ڕ خۆ ئگردا ئو ھبژاردنی ئم ھیچ پشکوتنکی بخۆوە نبینی. ١٩٧٤دابا. ل ھاوینی 

. ەڕووخانزیادەمان پندابان، ب دنیاییوە کوردەکان د سرچاوەیکیسی ئای ئیمان پژراندبا و ھیچ 
ستییوە جی لۆووڕ ئاشکرا پشتگیری ل جنگک بکین ک ل و بژارەیمان لبردەستدا نبوو بئم ئ

بۆ سرکوتن بارزانی ب  رەدەست و مایی لتگیشتنیش نبوو بۆ جماوەری ئمریکا.وسخت، دو
ی دنوەی دەرگبم کر دوای دەستوەردانکی ڕاشکاوانی ئرانییکانی ب پشتیوانی ئمریکاوە دەکرد.

ۆژھتی ناوینکی ناجگیر و ھوربوونوەیکی بردەم ڕبرەیکی دیکی لگڵ ڤتنامكی شۆق، 
وسی ھاوپیمانکی دیک و بدنیاییشوە لالین وھڕەش، ئوا بباکان قومارکردنبوو ب چارەن

  ەتدەکرایوە.ڕکۆنگرسوە 

 
  .وەرگ. ئیسرائیل -بھۆی شڕی عڕەبمبست ھوی ناوبژی کردنی ئاگربست و لیکجیاکردنوەی ھزەکان  10
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 کیش لکم ب١٩٧٤ی ئابی ٢٦کاتیراسیۆنی کوردەکان دا پوختئۆپ بارەت برۆکی نوێ سۆ س
ە ھزی نیزامی بنرێ (ئو ھمیش یارمتیدەری ئوەی بھندھگرتووباسکرد، پماگیاند ک شا 

 ئم کردەوەیک من لو بارەیوە ھۆشداریم دا، لوێ ھبوون، جلی کوردانیان لبرکردبوو). بم 
پچوانوە لالین فۆرد ڕنمایی نکرابام،   . مگر من بدەب رسیدارزۆر مت کۆتاییکی زۆر کراوە و

  بابتک بالوەبنرێ. سرۆکیش بدوایدا نچوو.  ،بووە میلی من ئو

ل کوتن نوان ئو توژم یکترباندا، من گیشتم دوو جگرەوەی کاتی گونجاو. ئم ب ئاشکرا و 
ی ئابیشدا، سرەک ٢٦نی باری پنابرە کوردەکان ترخانکرد. ل بردەوام فندکیمان بۆ سوککرد

واشنتن و من لماوەی  ی باوزی ئیسرائیل لSimcha Dinitzفۆردیش ئو خشتیی ک سیمچا دینتز 
چندان ھفت پرەپدابوو، پسندکرد. نخشکش گواستنوەی ئو چک و تفاق جنگیی سۆڤتی 

دا کوتبووە بندەستی، بۆ کوردەکان بنردرێ. ئمش لجیاتی چک ١٩٧٣نگی بوو ک ئیسرائیل ل ج
ئیسرائیلمان ب ککی ئ سۆڤیتیچرەبکی ومریکایی قبیرۆکراسیی ۆزموەش بووە مودەکردەوە. (ئ

ملیۆن دۆالر کرەسی  28دا، بی شزۆر لنوان ئاژانسکاندا و چندان مانگی پدەچوو.) ل کۆتایی
  ک بۆ جنگی ناوچ کوردییکان دەستیدەدا.  ،گوازرایوە تا چکی سۆڤتی ل ئیسرائیل تواوبوو جنگی

 دەھات زیاتر داوای ب سر کوردەکان گیشت لوتک، ئم تا کان بۆیاقیردا ھرشی ع١٩٧٤ل پایزی 
یشت، زۆرجارانیش لدەگکی زیاتر پی کوردەکانمان بۆ کۆملن شاوە پشت پوە. الیاستدەکرای

تشرینی ی ٢٢نمون ل  بۆھر چ دەدرانوە. ربرپی ئای ئیوە ئو داوایانش ل الین س وھمو
ناردن بۆ بارزانی و بارەگای   کاریگرەکی کۆمک تکی دا کوا ڕگراپۆڕ »کۆلبی«دا، ١٩٧٤ی یکم

زیادکردنی ئاستی کۆمککان اسپاردەکی "دژی ڕسرەکی خۆی کوتۆت برھڕەش. لگڵ ئوەشدا 
بوو" چونک نھنی کردەوەکی دەخست مترسیوە، وەک ئوەی نھنیبوونک زۆر ل دۆخ دژوارەکی 

کانی  :کورد گرنگتربدارایی سا بۆ بارزانی ل می ئکدا ١٩٧٥و  ١٩٧٤، ١٩٧٣"پشتگیریی
نگیشی لخۆگرتبوو... ئرانییکانیش  ن کرەسی جت ١،٢٥٠ملیۆن دۆالر و  ٢٠سرجمکی نزیکی 

مو لبوو ھوتوانایاندا ھ ننیویست بگکی پکڕکورد،  دەستی کۆمکوە 11اسپاردەی ئاژانسبوو، ئ 
ملیۆن دۆالر کۆمکی  ٧٥انییکان بجبھدرێ." بم ئگر شا لودیو رکۆمکی زیاتری کوردەکان بۆ ئ

 یدەی ھمان کشی ئیسرائیل دەب. مگر ئم چکی جگرەوە، ئوا گیرۆک کردبووشیکورد بکا، 
 ،دەنابدەین  مر ئگم ئکدارەکانی خۆی الواز دەکا. بزە چینھو کارە بکئ وا خۆمان لئ ،

  کۆنگرسدا دەبینینوە.  لگڵ شڕکی بھودە

  
 

  .وەرگسی ئی ئی ـ. مبست ئاژانسی  11
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  ی کورد ی ر گ ھرەسھنانی بر 
  

ھواشی، بوەی ک شا  عراق برەوپشوە دەچوو بم بەوشک لگڵ ڕخادا، ک  ئوەبوو لو
ک دوو ساڵ  ،بوو سر ئوە دەریبب ھیچ ئاگادارکردنوەیک دەستی ل پرسک شوشت. ئو گواھی

بسریکوە دەستی جبجکار ل وەت یکگرتووەکان خۆیان ل پرسک دەکشایوە. ئو ھرگیز 
لوە  ،رەکانی ئم سبارەت ب کۆمکی کورد نبوو، لوانی لبرئوەبووبالری ل بیارە ھمجۆ

یبایدەربب مکی دەربارەی خۆگریی ئر گومانر ھگئ ترساب، کانی کیوەندییوا پمای  ئر بنسل
 ساتوەختدا و فندبین ل دەقاودەقی لو وەتکی بوو، تکدابا. بم ب ئاسایشیپاراستنی 

م شای ھاندەدا ھیندۆچیندا بستئ، ک برەڕۆییڵ  سگنگ لرەی جوەی بی بکا، بۆ کردنکتوە
رع بتدا بتی سۆڤیکڵ یگی لژەکردرری بوو مابووەوە یان سنوورە بگئ وەش تاکاقدا، ئ

و لکی پتریکگرت مسۆگی تن وەگرێوالیرچاونبو  ،وەکان لل مئ وەی کبووین ئدا ندۆخ
  پببخشین.
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دا جلی خۆکشانوە لبن پاتۆی دەوتمداریدا لبربکا. لو کۆبوونوەی لگڵ  لبرئوە شا بیاری
مندا ک  ١٩٧٥ شوباتی ی١٨ل وەش لزیوریخ کردی، ئ ڕان لکان و کۆتایی "گب "پشکنین  تیڕۆژھ

ھیچ ئاگادارکردن بیاندمناویندا بوو، باگیشکات پکی پدوای دان ،وەیوا بدام وکڵ سگوستاندن ل
  حوسندا گڕاوە. منیش ڕاپۆرتکم بۆ فۆرد نارد: 
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ەکیدا، لگڵ  بھز  ە کاندا، ئو بتمای لگڵ پیاو ی "لوەمی پشنیازکی گفتوگۆی عراقی 
ک  پ قبووناکرێ، دی ئۆتۆنۆمییکی دەوتی کور  ؛ سددام حوسندا کۆببتوە. شا گوتی 

ھی  ئوەی بکوت بن ڕکفی حکوومتکی ناوەندی کۆمۆنیستی عراقی. ئو گومانی 
ەنگب سربکشی بۆ  ڕ بھورووژنن، ئران  - اق ر ری ع و سنو سر داوکی ڕوو عراقییکان چند 

ک ئو   ، ان منی ئاسایشی نتوە یکگرتوەک و و بگینرت ئنجو بنودەوتیکردنی پرسی کورد 
کورتی، پدەچ مرخی لوە خۆشکردب لگڵ   . ب کات و ب مزندەی ئو ھیچی دەرھق ناکرێ 
 بارەت بک سیشتنگکتیکان لراقییع  یشتنگتی لم مایب ،بکوردەکان ھ ک ،  
 یرەدا ھگو ئش ئپ کی زۆریش لوگومانل .  وەشدا بککردنی کورد نکۆم ل مایەکان  ت

 ".ردەوام بب  

تواوی ناوچک  بوەی ھرەسھنانی کورد ،دووبارەبووەکی خۆیم ببیر شا ھنایوە ھۆشدارییمن 
یک  بڕوەبردنی ناوچ کوردی سبارەت ب مھر دنیاکردنوەیکی سددام لدەشون. من 

پو وریاکردەوە، چونکمایتیوچ دەردەچی سۆڤیوەتکان خۆکشانی. ل کیینیشان کان برانییوەی ئ
  برەی دەش زیادبکا.  ، ئوا سرچیکانیان لودەبیننۆژئاوا ڕالوازتربوونی 

ژربژرەوە  کیڕی برنامی ەخنکانم سلمنری ئاکادیمیان بوون. لوەتی نتوانرا چیدیک لڕ
کان ب پشتیوانی ئمریکا یئرانی ی کورد بکرێ، بردەوامبوونی ملمالنیک ئوەی دەخواستیپشتگیر

(فیرق) سربازی ئرانی و ی اش دوو ھزەھبکن. مزندەی پۆژەیکی و کاوان پشتگیری کورداشڕ
ملیۆن دۆالریش بودجی سانی دەویست. ئرانیکانیش ھرئوەندەیان پویست بوو  ٣٠٠بودجی 

بھیچ شوەیک پشتگیرییکی   ،دەربکوێ ان لسر ھیندۆچین بخشنن تا بۆی مانچاوک ب میدیاکان
دا نیخۆجگۆڕل تو سیاسبووی بۆ ئ .  

  شوباتی ٢٢ل ڵ شادا، بگم لک دوای دیدارەکمیاند: ڕام »دینتز«، کگ  

 و دەترسکاری کورد ئ ک  واو بووبوەی ئۆپیک تکۆبوون ر لگئ یوانل .OPEC  دا
وەی ڤیتۆیکی لسر ھبگرن  ، ل ئاوگۆڕی ئ اقییکاندا بکا ر  وستان لگڵ ع و دان  ، بیک بگن 

  ." ەوە کرد   ئاگادارم   ی بارەیوە ب توند   دەست ل بارزانی ھبگرێ. منیش لو   ئویش 

 ندا، بۆ ڕی ئازاردا دوای ٩من لددام حسوان شا و سی نوتننامکیاندنی ڕست  »مابین«ڕاگبم)
  :ڕوونکردەوەوەرگ) . ای ئیسرائیل بووابینی سروەزیری ئوسڕئیسحاق 

"ئگر ل جزائیر {ل   ل زیوریخ ئو بشوەیکی گریماناوی لو بارەیوە پیگوتم. ئو گوتی، "
.  ئو بیرۆکیکی ل کللدای، ک دەبت مایی ڕککوتن کۆبوونوەی ئۆپیکدا} سددام ببینم....." 
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بتایبتیش ئو بیرۆکیی ک بوای ب   - بدە  ک بیرۆکیکی  ، توندی پمگوت  ب  یش من 
  ] ناوچ ئۆتۆنۆمییکی کوردان[ کوا ھیچ کۆمۆنستک ل  ، کردبوو  ] کانی اقی ر ع [ دنیاکرنوەکانی 

  داناندرێ." 

کفی ڕبکوت بن  کیشتک خریک یان کوا ئو قایل ک ناوچ کوردی کوا ب ،شا ئوەی باسنکرد
دا وەمی شوباتی ٢٠وە. وەک دەرەنجامکیش، ھشتا ھر ھانی بارزانیم دەدا. ل ەھای عراقییکانڕ

  ک پشنیازی دیدارکی خۆی لگڵ مندا کردبوو: ،نامیکی ئوم دایوە

کوا ئم   ، . من دەموێ تۆ ئوە بزانی شوباتت ی ٢٢م ب پیامکی و "من زۆرخۆشحاڵ بو
 رسامین بر  ست و کۆششی مکلت خۆت و گی ان داننگانو ئاسترووت  . ئڕووب

و بارودۆخ   ی . پزانینکی زۆرم بۆ خوندنوەی خمندن سربازی ن زۆر قب بوونتوە 
 .یت ھکسیاسییان  نیابوە دوە ، لرنجدانرزی سڕی ئاستبوپت بکیامن   پالی ل

  خوە پیوە پیوەستین.  تماشادەکرێ، چونک ئم ببای ومتی وەت یکگرتووەکان  و حک

ئوەی زانیاری زیاتر لبارەی   ئگر بتوێ نونرکی متماندارتان بۆ واشنتن بنرن، بۆ 
ەفمند دەبین و پخۆشحادەبین  ر متی وەت یکگرتووەکان، ئم شو ەوشک بدەن حکوڕ

  پشوازی لبکین." 

 وە، لدوای ئ فتنھا دوو ھریکی ٦تی خۆم بووم بۆ ی ئازاردا، خککوکیم شتتی ناوین ڕگۆژھ
ب یشتبوو،  کست گوسا بنبئ ی بمرسامکردڕشا ئک سیاندنندا  ،اگددام حوسڵ سگوەی لب

 یشتۆتکڕگیوتننامکک رداری کورد بوووە بوو دەستبشی ئکرییکاریگ ورەکانی  و. شا سنک
اقییکان سازشیان ربریشدا عنبرا کورد وەستاند، ل سرلخۆی داخست و ھموو پشتگیریکیشی 

  ئراق لیک جیادەکاتوە، کرد.  - ری ئرانوئاوییی ک سنو ەوەوباری شتولعرەب، ئو ڕڕولسر 

ی شا دەقان و مایی برگریلکردن نبوو. بم بگورەی مزندەی کەفتارەڕا ییدلسر ئاستی مرۆ
ئاخر ، مایی لتگیشتن بوو. ییکیئازاربخش بقدبۆ ئاسایشی ئران، بیارەکی شا خونساردیوە 

دنیاییشوە نرخکشی  ، بکازگاربڕئرانییکان دەیتوانی کورد  خۆتھقورتاندنکی ڕاشکاوانا یتن
 ی ١٩٧٤وەک بارزانی لب ک یملیۆن دۆالر ٣٦٠دا داوایکردبوو لی تڕاند. ویدەپگرتووەکانی ت

دەستبرداربوونی ھیندۆچینی قوتدەدا، نیدەتوانی برەیکی دیکی لسر خۆی  تاوی مریکا کئ
  بکاتوە و ھوستی کۆنگرس و تنانت پشتگیری سیاسیانشی بۆی جی گومان بوو. 

ی ئازاردا ١٠ باکم ب شوازە گوماییکی بوو. ل نگوم ندای کردەکی شا و تنانت کمتری یشمن
 (ل لسر پسندکردنی کردەوەکی وەستام و ناڕاستوخۆ بروسکیکی ساردوسم نارد، کمتر
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وە، بو بنر ئسدەچوو بۆخۆی لشا پ ی کرژەوەندییو ببارەت بکانی خۆم سشاراوەیی) گومان 
نھکارەی ھج ،ی ابدەرب:  

بارەت بو  سبۆئ یم ھکی کخۆم  پرسی کورد، شتشتر بپ ربار چونکس مەی بیک
 کی ئاشکرایوەش شتمگوتی. ئکانماندا پوتنکی چاوپمیانبۆ خاوەنشکۆ و ل ر   یسیار لب

خۆی بدا. وەک ھمیش سیاستکمان ل پشتگیریکردنی ئران وەک   دەوتکی برژەوەندی 
توە. ھبت ب پرۆشیکی  وەکان دەمن ودۆستکی نزیک و پشتپبستووی وەت یکگرت 

 کانی عیوەندییشوەچوونی پرەوپدوای بتی   -  اقی ر زۆرەوە بگشتی سیاسکان و برانییئ
 ت ر عکتیش یتایبی تۆدا و بکناوچ کان لتیدا دەچم."   یی اقییسۆڤی  

پالماری توندی  ب ،ابردووڕوبوونوەی ڕوبووڕکاتکیش ھموو شتک تواو بوو، پاوانکانی 
شا بیارەکی  خۆ "دەستبرداری" کورد بووین. بم بوەیدا ـیان -یمنیش بتایبت -ی فۆرد ئیدارە

، ئمش ن بگوبندکی شایست و ن ستراتیژیکیشمان ھبوو تا ل بیارەکی پاشگزبکینوە. بوودا
دەبوای ھڕەشی یارمتیبینمان   -وابوخنگرەکانمان پشنیازکرڕەلالین ھندێ ل  یک کچارەسری

شا بکردابای یاند. ئایا چۆن -لدەگوەش واتای نرەکی ئیمانی سھاوپ یدەکرا داوا لمان بکردبای،   ک
لکاتکدا کۆنگرس حاشای   -بووبژارە ئوەش تاک  -انی خۆی دەستپکردباییئۆپراسیۆنی سربازی

   !ن لسر مل بووک چقۆیا ،دەکرد کانل ھاوپیمان

ھاوسنگی جیھان  لبر خاتری ،، ڕاستودروستی بیاری ئمیان سلماندڕووخانی شاش کاتی بگکانی
وچ و نامعقوالن دەبوو ک و. شتکی پھی ئوە نبوو دەستی لھبگیرێو ناوچک ئرانکی دۆست 

سر شا یان بینی یارمتیکان لسر دیک ب دەستدرژییکی سیاسییان و بۆ  یھاوپیمانکی سرەکی
ندبوونمان بی. پابخۆبکران لئ  مئ وە کینیبکشبوون لوە نران ھی ئئ رگری لب

کو دەربستبووین، بیپرژەوەندی جیۆسیاسییمان یلی بوو خودی برگمن ب ئیدی دەبوای .
ەفتارەکی شا وەک ڕھرچندە  داربووم کبکۆیلکردنی گلکی دۆست بگرم، لوەش ئاگا گواھیدانی

  بکاردەھات، بم سختانگ ئیفلیجیکی نوخۆمان پشکی لو کشیدا ھبوو. وبیانو

ک چۆن ختابارییک   ، واشنتن دەستیپکرد انۆڕیشوازی مئیدی برگری کورد تکشکا،  اتک
ی ئازاردا ئو دەرفتی ١٣ . لک گو لبگیرێبوو  یکمین کس »ـشکۆلبی«دابشبکرێ. 

پشنیازی  تا ،استوخۆی ئمریکا قۆستوەڕداخوازینامی بپلپروزی بارزانی بۆ کۆمکی 
مریکا وسی، لبرئوەی سیاستی ئون »کۆلبی«. بکا تواوی پۆژەک ل ی ئای ئیخۆجیاکردنوەی س

نا لک کیکۆم یاند، بۆیکانی دەگتییوە یارمرانوخۆی ئاسڕی ئتستا   ،مریکا بۆ کوردئ ک
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کرگریکردنب یانبلکترازاوەری، متر لی کوەی جاران مایئ تبدرری ھسو گومانی  لئ .
بیوێ وەک کناکی باربوو گیاندنی ئمریکا   - ک یارمتیکانی خۆی لسر بارزانی بی - ھبوو شا

وەی کات ببۆئ .ردەوام ببۆ کوردەکان ب ،نوە سو »کۆلبی«دەستبر ئسی ولداخوازینام ربوو ک
وەی من لڕانوەش دوای گئ ،یوە ھینکۆل ویستی بتی  کورد پکانی ڕۆژھکوکیم شتگ

 ل کار درەنگ دەبوو،ناویندا، تا ئوکاتیش ئو لسرچاوە ھواگریکانی خۆی باش دەزانی ک ئوکات 
لوەتی کورد وا ھستبزون و ھشن، ، ڕاسپاردەی وابوو »کۆلبینوەدا « ئیدی لو. ادەتراز کار

ئو فریاگوزاریی لچاو ئو تراژیدیایی بسر کورد ھاتبوو مایی  -سی ئای ئی ئوا باربووەکی 
 باروبووە فریاگوزارییئو  - ش پبدرێمانگی ئازاری بزەیی بوو، ئوا بەی کۆمککیان بۆ

  مایی بزەیی بوو.  دالچاو تراژیدیای کورد یسرەتایی

 رانی ڕوووەک کنکۆلبی«یدا، نو« رلدا  سکم گۆڕەپاننن. ئا ئبنو باکان ستی بویانتوانی ھن
ھیچ نب بالی  ھر -بۆ کورد دەباربوونخاش، ئوان بب ھیچ ھوردنک، دژی ھر کۆمککی ز

  کۆشکی سپیدا. گڵ بوو ل »کۆلبی«ەفتاری ڕئوە  یوەکمی

لپکوە قبارەی  ئای ئی بم سددام حوسن ھرشکی سرتاپایی کرد، نونرە خۆجیکانی سی
ۆژھتی ناویندا بووم، ڕوکیکانی ودەرکوت. لوکاتی من ل گشت مک تراژیدیای دەوربریان بۆ

انیان گیاند و بدوایدا چندان تبینی سرزەنشتیانیان ئوان تکانامی نائومدییانی سرکردە کوردەک
رخستنوەی برپرسیارتییک، وھبوو کاتک داواکانیان بوەم مانوە. ھروەک ھیندۆچین، لخۆدو

.  کاتی ختابارییکی لفبدرێسینگکی منیش ئو شون بوو ک و، نو12شانک لسری من شکنرا
 کو کۆمک، ئبۆ سای کڕبۆ کوردەکان  زیادەیبوونی گوشارەکانی من بوو  ۆیشت، لنجامی زائ
من وەمی یارمتیدەرانم بۆ ئو داوا ئیدی  ھۆی ئوەش ک ئای ئی ـدا. بسر نیاربوونی سی

باش  یانسرەکانیش ئوەوومن بیم، ن وە کووەئوەبوو ک ھیچ شتک نماب بوو،انی کورد نیبھودەی
  . ینرت ئوێپل ندەکرا بگ ئران بسرماندا، ھیچ کۆمککی ب وریداخستنی سنو ، بیدەزان

مگینییانختانگی کوردەکان خروەک دوای بیست ساڵیکۆتای سمتر ناڕەوا  13ھات، ھر ھۆی کبل
تی لگڵ گرافیایکی قدەخ، دوودی مرازە ھاندەرەکانی وت دراوسکان و خواسۆدووبارەبووەوە: ج

" و توسدواییدا ڕکوڕەوان دەربارەی " ل یی کوردیدا. ئوانیک نگونجاو لنو خودی کۆمگ

 
12   م پکوردیی م ئیدیۆممنیش ئ ،یکردندا (کۆنکاندا) ھمیاری کارتی گ ل ناوە، ککارھکی ئینگلیزی بر ئیدیۆمرەدا کیسنجل

  ھاوشان بوو.
  .وەرگ. دا چاپکردووە١٩٩٩سر کتبکی ل ونو 13
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رفراوانتریش کتراژیدیای ب بارەت بوەش خراپتر سوە یاخود لدەنگی مانبیاندەکرد، بناپاکیی" قس" 
  لڕاستیدا لسری بۆین. ویدا، ھرگیز جگرەوەیکیان نھنای پشوە کڕول ھیندۆچینندا 

ونی ووەک پرسکی لکۆینوە، تراژیدیای کورد کرەسیک بۆ دەرەنجامی ھمجۆر: پویستی ئامانج
ر لوان  ھنکانگیریی لی ک کان و گرنگیشراسیۆنئۆپ وە بداچوونناو پوستی ناوبرەتاوە؛ پس

کاتکی دی بدیدەکران،  کاتکوە بۆ  زۆر گرنگان لھاوپیمانکاندا ھب. لڕاستیدا ھموو ئو شت
  ەوشک دەستگیرنبوو.ڕیان لسر شبم ب پی پویست وەک داخواز نبوون. پیەوکردنی

ئستاشی لگداب   بردنوە دابینکین و تا سرچاوەیلبر ھۆکاری جۆربجۆر، ئم نمانتوانی 
دەستبرداربوونک ببینوە. لبرئوە ئم بۆ تگیرانکی  ی دەرەنجامکانی وبڕوڕوونامانوێ 

 وەبوو کاتمانزانی، ئن موەی ئدەکۆشاین. ئمان تیارەکرەی نرەبکی بزرانو داھ ربازییانس
گۆشنیگای   جاڕدرا، ئو پل پشویی نوەخۆمان مانوەی ھزمانی لبینبرد. تنانت ل دبرنامی کور

 گرئو ئاراستیی گرتبومانبر تنانت کمتریش بووبان.  بژارەکانی، حزمدەکرد داەیشئو دوو د
یکان ئازادان ھوکانیان یاق رو لگڕاباین ع دا ئۆپراسیۆنی کوردەکانمان لخۆنگرتبا١٩٧٢و ل  ھاتبا

 ی دیپلۆماتی لوا دەرەنجامی ئاراستوە، ئکردباینداودا چک تی ڕلدا جیاوازدەبوو، نناویۆژھ
و ل میانتیش لتایبنگی  بمیدوای جکلی کورد،  ڕی ١٩٧٣ تشرینی یتی ناوین. بۆ گۆژھ

  .  یی، بگومان ئم دنواییکردن نوقوربانیی ھمیشییکی مژو
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