
  تراجيديای کوردان
شووی  نری کيسينجر وەزيری پ بی بيرەوەرييهکانی ه ک له کت فهس

 کاروباری دەرەوەی ئهمريکا
 

  
تانی ڕان له ئينگليزييهوە، ئهنوەر سو  وەرگ

  
 بهشی يهکهم

 
ی  شووی کاروباری دەرەوەی ئهمريکا ١٩٩٩سا نری کيسنجر وەزيری پ ه

بهکه، بيرەوەرييهکانی خۆی له س بهرگی چڕدا  ههمی کت وکردۆتهوە، بهرگی س ب
کردنهوە' ناوی نی نو   .بوو 'سا

ی  ی ئهم بهرگهی تهرخانی "تراجيديای کوردان"  ٥٩٦تا  ٥٧٦الپهڕەی ،  ١٩فهس
يدا کيسنجر پهيوەندی ڕاستهوخۆی ئهمريکا لهگهڵ شۆڕشی ئهيلوولی له  بووکرا و ت

وان سا   .بهرباس بووەدا خست١٩٧٥و  ١٩٧٢نی ن
ی دەور ی ١٩٧٥ی کيسينجر و بهگشتی حکوومهتی ئهمريکا له ههرەس سا

شۆڕشی کورد و ئهو کارەساتهی دوای پهيمانی جهزائير به سهر کورد و 
گهی زۆريشی له سهر  ک جار قسهی له سهر کراوە و به شۆڕشهکهی هات گهل

وکراوەتهوە بی بيرەوەرييهکانيدا،  .ب له خۆی دەکات و  یکيسينجر داکۆکله کت
ژوو و جوغرافيای کورد و ٧٥تاوانی ههرەسی   ئوروپاييهکان و دەداته پال م

ران که  ههروەها اف" ی سياسی نهبوو،طقارەمانيهتی بارزانی که دەل "انع شای ئ
سی ئهمريکی که له کردە قوربانی بهرژەوەندييهکانی وکوردی  تهکهی و کۆنگر

نه خهمی هاوپهيمانهکانی خۆی نهدەخوارد و کوردستان و هيندۆچينی ئهو سا
ت که  .داکۆکی ل نهکردن کی واقيع بين دادەن له بهرانبهردا خۆی به کهس

رەی بارودۆخی جيهانی و دەرەتانه گونجاوەکانی  ههرچييهکی کردوويهتی به گو
  ناوخۆيی ئهمريکاوە بووە.

  
م و ت نهر دادەن سهنگاندنی نووسينهکانی کيسنجر بۆ خو ک که من هه م دەرس هنيا دە

ت ئهوەيه ئهوواههيه له قسهکانی  تانی جيهان :وەربگير تهنانهت دۆستهکانی  -و
ی ک کی دياريکراو هاوڕ . پشت دەکهن وردکورديش تا ڕادەيهکی دياريکراو و کات

ک له بهرژەوەندی کورددا نييه مهگهر تاکتيکی و  بهستنی ههميشهيی به هيچ دۆست
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ت. ئهوان بۆ  ک له "کارتی کورد" وەردەگرن و تهنيا بهرژەوەندی خۆيان کاتی ب که
تئهگهر کورد  ت بهو ڕاستييه نهزان ک له کارتی ئهوان وەرنهگر هی ،و که هه

سنجر به ڕاشکاوی دە دام و دەزگای فۆرد، نيکسن، بووش  گهورەی کردووە. ک
ت و له يداياکلينتن نهيانويستووە کورد سهربهخۆيی ههب تانهی ت دەژی  و و

تهوە   .جياب
  

ستای باشووری کوردستان و ههرەسی مانگی ڕابردووی  له بارودۆخی ئ
م لهمهڕ سهربهخۆيی،  ی بابهتی ناو ئهم وتارەسياسهتهکانی حکوومهتی ههر

گرنگايهتييهکی زۆر پهيدا  کيسنجر، وەک گهورە ستراتيجيستی سياسهتی ئهمريکا،
دامودەزگاکانی نيکسن، فۆرد، بووش يا کلينتن هيچکام له "دە  دەکات به تايبهت که

راق و لهويش کهمتر، هی کوردی  ههرگيز پشتگيريی سهربهخۆبوونی کوردی ع
راقيان نهکردووە ی ع تانی دراوس و دەزانين که سياسهتی ئۆباماش لهو بارەيهوە  "و

مه المان وابوو دام و دەزگای وەزارەتی لهوان باشتر نهبو و، ئهی چۆن بوو ئ
که سهرۆکی  ان،پله لهوان جياوازە و وەزيری دەرەوەي ١٨٠رەوەی ترامپ دە

ت عيراق دوای  شووی يهک له گهورەترين کۆمپانيا نهوتييهکانی جيهانه، نازان پ
ی نهوتی جيهانه و ئهوان ئهو گهنجينهيه به پاشهکهوتسعووديا، خاوەنی گهورەترين 

    ؟بهخشنناکورد 
ن ک لهکيسنجر لهم و تارەدا ناو و تهنيا به "ناوچهی  ت"کوردستان" ناه

  ناوی دەبات.کوردنشين" 
  

نهر. من بابهتهکهم له  ته بهرچاوی خو رەدا دەکهو سهرجهم نووسينهکانی کيسنجر ل
ی  ڕايه سهر کوردی و به دووبهشی جياواز له ژمارە  ٢٠٠١سا ی  ٣١دا وەرگ

ی بههارگۆڤاری گزينگ چاپی  د ی٢٠٠١ی سا وم کردەوە. دا  سو ر ب يادی بهخ
رش) ههموو بابهته دەستنووسهکهی منی تايپ کرد و  ت کاک سولهيمان چيرە (ه ب

وی کردەوە.    ئهوە بهشی يهکهمی تهرجهمهکهيه.ب
  

که لهبهر هۆکاری تکنيکی به ئينگليزی  م سهرچاوەيه وەرگيراوەلهبابهتهکه 
  :ناينووسم

ههم، چاپی سايمن ئهند شۆستر،  نی نوێ کردنهوە"، بهرگی س نڕی کيسنجر، "سا ه
ی  ١٩٩٩نيويۆرک،    . ٥٩٦تا  ٥٧٦، الپهڕە ١٩فهس
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  بنهماکانی بهرنامه
  

وی دۆستانی ئهمريکا. ١٩٧٥له بههاری  نايه سهر ل کهنينيان نهه دا، خوداکان پ
گهرا گهال ر ڕاست لهوکاتهدا که کۆنگرە ]ی ئهمريکی[ ل نی هيندۆچين بکهونه ژ

ی  می ڕاديکا راقی له بهرانبهر ڕژ رانيش کوردی ع هوەی کۆمۆنيزمهوە، شای ئ که
شتهوەدا بهغدا مهی که تهنانهت ئهودەم، به ڕسميش نهبوايه  -، ب ديفاع ه ئهو ڕژ

نهوە کۆنترۆڵ دەکرا   .ههر لهاليهن سهددام حوس
ت یو ەوە يارمهتی کوردانی دەدا، گهرچی ١٩٧٢ ه يهکگرتووەکانی ئهمريکا له سا

ويمان لهگهڵ  که نهی وا له هيندۆچين دەماندا، ت له بهراوردکردن لهگهڵ ئهو ههو
کدا که م له کات ی  -ئهميان هيچی وانهبوو. به دا، ١٩٧٥اليکهم له ماوەی سا

مه ههبوو  بوون له هاوپهيمانهکانمان ههموو هۆيهکان بۆ چاوەڕوان  له بۆ ئهوەیئ
ت ن هيندۆچين له دەست بچ دانی يارمهتييهوە نهه گهی پهرەپ زگاری  ،ڕ پار

شانه دەکرد که  ويستی به کردنهوەی پهڕەيهکی نوێ لهو چيا سهرک کردنی کوردان پ
  .کهوتبوونه نزيک سنووری سۆڤيهتهوە

ت ژنه دەچوو، پهيوندی ڕۆژهه کدا که هيندۆچين له گر ڕۆژئاوا بهرەو -له کات
تی ناوەڕاست له ب ئهنجاميدا الوازی دە ژی ئاشتی له ڕۆژهه ڕۆيشت و وتوو

ک گربهرپرسايهتييه ]لهوێ[وەستابوو، دەبوايه  کی گهل نگی کی ئاشکرا بۆ ئهنجام
ته ئهستۆ   .چاوەڕواننهکراو بگير

ته  کدا چارەنووسی کورد بب ت، دەبوايه له ماوەی چهند مانگ ک ب ههرچۆن
يدا خۆپهرستی حهفتاکان تاوانی گهشبينی شانۆيهکی تر له خۆبهزاندن و  ت

رشيان کردە  س ه لهڕادەبهدەری سهرەتای شهستهکان بداتهوە. کۆميتهکانی کۆنگر
وەبهرايهتی "نيکسن" بۆ ئهو دەورەی وا دەيويست لهمهڕ  سهر دەزگای بهڕ

ناوی گهيشتنيان به خۆدموختاريدا بيبين ههروەها  ت،يارمهتيدانی کوردان له پ
رشيان ک ران ه وەبهرايهتی "فۆرد" بۆ ئهوەی بهرگری له شای ئ ردە سهر بهڕ

ن ه هاوبهشه بوەست . ئهوەش مهسهلهيهک بوو، که ههندێ نهکردبوو ئهم ههو
دانی ژی هيندۆچيندا ههبوو، ويکردن لهوانهی وا زياترين بهرپرسايهتييان له تهسليم

  .خۆيان پ تيمار دەکرد
ژو م تراجيديای کورد زياتر به هۆی م دا، به و و جوغرافياوە سهری هه

ستا ژمارەيان دەگاته  راتر کرد. گهلی کورد که ئ مهش پرۆسهکهی خ دابهشبوونی ئ
تهوە بۆ چهندين  ٣٥ ژوويان دەگهڕ مليۆن، بوونهته قوربانی ههندێ ڕووداو، که م

تی  هته نهتهوايهتييهکانی ڕۆژهه کهاتنی دەو ستا. کورد له کاتی پ ش ئ سهدە پ
ڕاست له دوای کۆتايی هاتنی شهڕی يهکهمی جيهانی، خۆی به دابهشکراوی له ناوە
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کی  ت نی و شوودا بينييهوە، به راق، سووريا، تورکيا و سۆڤيهتی پ ران، ع وان ئ ن
م کات درا. به نهتهوە ئهوڕوپييهکان دوای شهڕ سنوورەکانی  سهربهخۆيان پ

تی ناوەڕاستييان دياری کرد، ئيتر داو اکاريی ئهوان لهمهڕ دياريکردنی ڕۆژهه
  .ێچارەنووسی نهتهوەيی خرايه پشت گو

ستا تاوانی خهباتی نهتهوايهتی کوردان کهوتۆته بهر دژايهتی نواندنی  لهو کاتهوە تا ئ
ته  يانهوە که گونجاوترين پهيوەندييان له گهل و تانی خانهخو هاودەنگ له اليهن و

کيان وەک کيان  يهکگرتووەکاندا ههيه. ههند تورکيا هاوپهيمانی ئهمريکان و ههند
ران له چهندين دەرفهتی جياوازدا،  راق، مهيليان به دوژمنايهتی ههيه. ئ وەک ع

ت نهتهوەکانی تر .ههردووکيان بووە وەک ئيسرائيل  -سوورياش خۆی به اليهن دانان
ی ياخود به ئامانجی الوازکردن هوەبه هۆی ههلومهرجی جيۆپۆليتيک -و ئوردەنيش

وانهوە (بڕوانه نهقشهکه) -دوژمنيان راق، جارەوبارە دەکهونه ن   .بهگشتی ع
  

ويی ئهمريکا له دوو ڕوانگهی ئيديۆلۆجيک و ستراتيجيکهوە بوو. "نهريتی  که ت
ی پشتگيری کردن له مافی دياريکردنی چارەنووسی ئاقارويلسن" بهرەو 

م له عهينی کاتدا ته  نهتهوايهتيمان دەبات، به شهی دايمی دەب هۆی وەديهاتنی ک
سياسهتی ئهمريکا که ئهويش بريتی يه له دۆزينهوەی ڕادەيهک بۆ ئيجباری 
نی  نهگهيشتوو وەک شۆ ک دوری دەست پ قيی ئهمريکا له ناوچهيهکی گهل ئهخ
ن له سهر  کهوە ههر ههموويان شۆ تان وان و شاخاويی کورد که کهوتۆته ن

ن. چۆن دەکربهرژەوەنديی نهتهوايهتی ئهمريک کی به ڕ ێا دادەن بۆ  و ج ێخا
وان پشتگيری کردنی ههمهاليهنهی ئاواتی کوردان لهاليهک و  وەستان له ن

تهوە شتنيان له ناوچهيهکدا بدۆزر ه که پيشانگهی پهيوەندييهکی ستراتيجيکه له  بهج
تی ناوەڕاست و خهليجی فارسی پڕ له نهوتدا؟   هياللی ڕۆژهه

ۆز  کهوە فاکتهری ئا تان گهی و ئهوە بوو يارمهتی ئهمريکا تهنيا دەکرا له ڕ
ت که هاوپهيمانی ئهمريکا بن رانی سهردەمی "فورد" يا  -ئاراسته بکر وەک ئ

تانه تهنيا تا ڕادەيهکی دياريکراو  م ئهو و تورکيای سهردەمی "کلينتن" به
کدا دەکرد که دژ بهوە دەوەستا ناوچه  هاوبهشيی ڕوانگهی ئهمريکايان له سياسهت

ی کۆمۆنيست و سوورەکانهوە ر کۆنترۆ   .کوردنشينهکان بکهونه ژ
رانی حهفتاکان و نه تورکيای نهوەدەکان کهمترين بهرژەوەندييان لهوەدا   نه ئ
چوون، که کوردی  نهدەبينی که ناسيۆناليسمی کورد بگاته ڕادەيهکی ئهوتۆ له هه

تهوە، وەک چۆن ئامادە نهدەبوون ەکهی خۆيان ] کورد[کهمايهتييه  خۆشيان بگر
تهکه  کی کوردی. له عهينی کاتدا، ههر دوو و هت وەک بگهيينه ڕادەی دەو

ک بۆ سياسهتی گشتی ئهمريکا سهير دەکران.    ناوەند
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هتانی دراوس ران يارمهتی کوردانيان بۆيه دەدا، که  دەو ی گوشاروەک تورکيا و ئ

م راق له سهر خۆيان چهواشه بکهن به کدا ئامادە  ع هيچ اليهکيان له هيچ بارودۆخ
وە،  هتی نهتهوەيی کورد بکهنهوە. به ههمان ش نهبوون باوەش بۆ دروستبوونی دەو
هيچکام له دامودەزگاکانی نيکسن، فۆرد، بووش يا کلينتن ههرگيز پشتگيريی 
ی  تانی دراوس راق و لهويش کهمتر، هی کوردی و سهربهخۆبوونی کوردی ع

راقيان ن ئهوەی دەخوازرا، تهنيا بريتی بوو لهوەی خودموختاريی کورد  هکردووە.ع
ک گر راقدا ل ن له ترسی ئهوەی که  ێلهگهل پاراستنی يهکپارچهيی خاکی ع بدر

راق دەب دانی دەيان سال ئاژاوە و ووپارچهپارچهبوونی ع ە هۆی سهرهه
ته بهردەبوونه گيان راق له سهر پارچهکانی ئهو و کانی ع  - ی يهکتردراوس

ر حوکمی ئايهتو خومهينی دا، وەرچهرخايه  ران له ژ بهتايبهت دوای ئهوەی که ئ
راق وەک تای  کی دژبهری فاندەمنتاليست ئيتر يهکپارچهيی خاکی ع هت سهر دەو

رانييهکان سهيردەکرا   .تهرازوو بۆ پارسهنگی بهرزەفڕيی ئ
کهرييهکانی ۆزانه له سهر يهکتر، کارت ساردی و تهنانهت  ئهم دياردە ئا دەشبوايه د

نن، ئهوە ڕاست ئهو شته بوو که له مانگی مارچی  ق دا ١٩٧٥تراجيديا بۆ کورد بخو
رەی ئهو، بهرژەوەنديی   کهقهوما، کات ک و به گو کهاتن راق گهيشتنه پ ران و ع ئ

ته، خودموختاريی کوردی  ل کردنهتهوايهتی ئهو دوو و   .پ ش
ی  دووپات بووەوە که ئهو خودموختارييهی کورد  يشدا کات١٩٩٦مهسهلهکه، له سا

ی  ر سهيتهرەی ئهمريکادا هاتبوە دی، ١٩٩١وا دوای شهڕی سا ی خهليج له ژ
نهوە ڕادەی به تهواوەتی نزم بووەوە  کی  و گهيشته ئهوەیلهاليهن سهددام حوس تاقم

يهن ئهمريکاوە کشکاندنی دژبهرە کوردەکهی خۆی وا له پشتگيری  کورد بۆ ت
  .ی گرت]واته سهددام[دەکرا، اليهنی ئهو 

وەبهرايهتی "فۆرد" زەمينهيهکی باشتر له "کلينتن"ی ههبوو بۆ ئهوەی  بهڕ
م ههردوو دەرەتانهکه بهرتهنگ بوون و  بهرپرسيايهتی خۆی پهرە پ بدات. به
مهی له خاکی دوورەدەستی کورداندا  ڕوون نهبوونی بهرژەوەندييهکانی ئ

  .رچاودەخستهبه
چهوانهی ئهوەی وا باوە و دەگوتر وەبهرايهتی "نيکسن" و "فۆرد" ، تبهپ بهر

م ن بۆ ئاواتی خودموختاری کورد دروست نهکردياههرگيز پشتيوانيی دەرەوەي ، به
خۆی ئهوانه يهکهم بوون لهوەدا که يارمهتی ڕاستهوخۆ ئاڕاستهی کوردان بکهن. 

مه پشتگيريی که هتی مهسهلهکه ئهوەبوو که ئ مايهتييهکی نهتهوەييمان دژ به دەو
ران و ئيسرائيل  قانوونييان دەکرد تانی ديکهش بهتايبهت ئ و له بهرئهوەی و
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ش ڕەنگی  هم وی مهسهلهکه بوون، عهمهلياتهکه دەبوايه له نوقتهيهکی خۆ که ت
تهوە ن نی" بم زی ئاشکرا و سياسهتدا، به "نه وان ه   .ن

ويی ڕاستهوخ که مه لهگهل کوردان. دەگهبنهڕەتی ت تهوە بۆ سهردانی ۆی ئ ڕ
ژ لهگهلو دوا ١٩٧٢له تاران له مانگی مايسی  ،"نيکسن" له شا  ی ئهوەی له وتوو

زگرتن  ملين" بۆ ڕ "بريژنيڤ" له مۆسکۆ دەگهڕاينهوە، ههفتهيهک ميوانداريی "کر
ۆز ۆزيی. نيکسن له سياسهتی کهمکردنهوەی ئا يی له سياسهتی کهمکردنهوەی ئا

تدا ههرگيز خواستی خۆی لهمهڕ دەرەتانی زياتری مانۆر کردن له  وان دوو و ن
ی سياسهتی جيهانی لهگهل يهکيهتی سوڤيهت له بيرنهبردەوە ک   .بهرک

راندا هاته کايهوە.  يهک لهو ک راق و له ئاستی دەرگای شای ئ يانه، له ع بهرک
شهی داهاتوو ک بوو که زەخيرەی نهوتی ی يڕوو له کامال کردنی سياس ،ک ت و

دوای عهرەبستانی سعوودی، له جيهاندا دووههمه و لهم ڕووەوە دەرەتانی 
تی ناوەڕاست و بهتايبهت خهليجی  کدانی هاوسهنگی له ڕۆژهه ههڕەشهکردن بۆ ت

ی  تدا بهرپرسيايهتی ١٩٦٨بۆ ههيه. له سا دا، حيزبی بهعس که له ناوخۆی و
ی سۆ سياليستی گرتبوە ئهستۆ و بڕياری دژايهتی کردنی بهرنامهيهکی ڕاديکا

گهی سهرسووڕمان  سوپايی لهگهل ڕۆژتاوای دابوو، له بهغدا هاتهوە سهر حوکم. ج
ن بهرەو ئهوە دەچوو که له يهکيهتی  ر حوکمی سهددام حوس راقی ژ نهبوو که ع

تهوە، ئهويش ڕاست لهو کاتهدا که  تی  ١٥سۆڤيهتی نزيک بب له ههزار سوپای سۆڤ
دا بوو که دوورنهب تی ناوەڕاست  تميسر بوون و مهترسی ئهوە له بن گو ڕۆژهه

ر نفووزی ستراتيجی سۆڤ ته ژ تهوە. جا سياسهتی يهبه تهواوەتی بکهو
ت  کدا بوايه، کهمکردنهوەی نفووزی سۆڤ ۆزی له ههر بارودۆخ کهمکردنهوەی ئا

مه بوو. له مه سياسهتی  يهک له ئامانجه سهرەکييهکانی ستراتيجی ئ ڕاستيدا ئ
ته کهرەسهی لهناوبردنی مهترسی له  ۆزيمان وا سهير دەکرد که بب کهمکردنهوەی ئا

  .سهر ئهو ستراتيجييه
راقدا دەديت بريتی  ر مهترسی ئهم اليهنگرييهی ع ک که زياتر خۆيان له ژ تان و

ي ژيان له گه ران که ههرددوکيان سنووری دوور و در دا بوون له ئوردەن و ئ
ی  ی ڕاديکا کی نو ههبوو. ههروەها ئيسرائيليش که بهردەوام نيگهرانی ڕژيم

زگاريی ل بکات. ههر س تانه دۆستی  عهرەب بوو وا چهکی سۆڤيهتی پار ئهم و
نی کوردان دەدا  ژەيان به يارمهتيدانی نه ش در ته يهکگرتووەکان بوون، ههرس و

ی کوردانيان بۆ خودموختاری له ناوچ ه ئهستهم و شاخاوييهکانی باکووری و ههو
گهی ئهوانهوە دەرەتان و توانای  ک گرتبوە دەست که له ڕ راق وەک کارت ع

راق له سنووری خۆيان دووربخهنهوە می بهعسی ع   .ڕژ



7 
 

م دەزگا  نييانهمان نهدەکرد، به ه نه مه، گهرچی له ڕاستيدا بهشداريی ئهو ههو ئ
وی که به هۆی هاوکارە جاسووسييهکانمان، که تانه ت کانيانهوە له ههرکام لهو و
ئاگادار دەکرانهوە. ههروەها ديارە ههريهک لهو له ڕووداوەکان مهسهلهکه بوون، 

ته يهکگرتووەکان وەردەگرت تانهش يارمهتی ئابووری و سوپاييان له و   .و
تبۆ ماوەيهکی کورت، وا دەردەکهوت که  راق و کوردان  وا وێ بچ ع

وان خۆيان چارەسهردەکهن. له جياوازييهکانی  دا، بهغدا و ١٩٧٠ی مارچی ١١ن
ک. حکوومهتی بهعس رەزامهند  کهاتن بهری کوردان مستهفا بارزانی گهيشتنه پ ڕ
کی چهند ڕەگهزيی که له دوو نهتهوەی سهرەکی  هت راق بکاته دەو بوو بهوەی ع

ت، کورد ت، يارمهتيدەری سهروک کۆمار کورد ب ک ب ته عهرەب و کورد پ ی بب
راقدا بکهن ی ع نهرانی کورد بهشداريی له پهرلهمانی نو وەک  .زمانی ڕەسمی ونو

وان دوو تاقمی ڕەگهزيی دژ به يهکدا داب عادەت، ههرکات ت له ن  هشدەسه
ته ت مهسهلهی ئهوتۆ د له مانگهکانی دواتردا ئهم پهيمانه به هۆی  ێ.گۆڕ بکر

شهی واتاکردنهوەی "خودموختاری" يهوە هاته الواز بوون. خودموختاری بۆ  ک
کدا سهددام حوسهين  ،بارزانی ئاماژەيهک بوو بۆ سهربهخۆيی به کردەوە له کات

نانی ئاواتهکانی بهعس بۆ  ناو بهديه کی تاکتيکی لهپ کهاتنهکهی وەک ههنگاو پ
کی يهکپارچه سهيردەکرد هت    .دەو

  
وان کورد و بهغدا گهيشته١٩٧١تا پايزی  قۆناغی پچڕان، کورد  ، پهيوەندی ن

ی کوشتنی بارزانی داوە  ن که ههو تاوانی مهسهلهکهی خسته ئهستۆی سهددام حوس
کی يهکگرتووی  راق بهرەو حکوومهت و ئهوەش نيشاندەری گومانيان بوو له وەی ع

کوردی  خۆی، . ئهوەتنهتهوايهتی به بهشداريی کردنی حيزبی شيوعی دەئاژو
ران خسته قوژبنهوە و شهڕی چريکيي کردەوە که ئيسرائيل و ئ ان دەست پ

کيش له مارچی  ١٩٧١پشتگيرييان دەکردن، له مانگی نومبری  دا، ١٩٧٢و جار
ران داوای له نيکسن کرد له مهسهلهی يارمهتيدانی بارزانيدا هاوکاريی  شای ئ

وەبرد و ٢٨بکات. له  هتکاری بهڕ نی ئوردەن ئهرکی مهس ی مارچدا مهليک حوس
ستهوخۆی بارزانی ئاراستهی نيکسن کرد. ئيسرائيل گهرچی ههرگيز داواکاريی ڕا

م نيگهرانيی خۆی سهبارەت به  ڕاستهوخۆ يارمهتی دارايی ل نهخواستين، به
راق گرتبوويهبهر، ههروەها بهرژەوەندييهکانی خۆی له مهسهلهی  ک که ع باز ڕ

مه ڕاگهياند   .خودموختاريی ناوچهکوردييهکان به ئ
مه داواکاري ته يارمهتی ی ئ ڕاستهوخۆمان دايه دواوە لهبهر ئهوەی نهماندەويست بب

ف  هۆی دابارينی زياتری چهکی سۆڤيهتی و له زياددانی نفووزەکهی. "جۆز
ی ئهوەی کردين که ئهگهر  ران چاوەترس زی ئهمريکا له ئ و فهيرلهند" با
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نی کورد  کی نه ت، مهترسی  ]له اليهن ئهمريکاوە[عهمهليات وەببر بهڕ
نر ت، خۆ ئهگهريش بوەست کی  تئاشکرابوونی ل دەکر گه به "تهفسير ئهوا ڕ

گهی داخ" دەدات هی ج   .هه
گين بۆ بهغدا له مانگی ئهپريلی  کسی گاس سهفهری سهرەک وەزيری سۆڤيهتی ئهل

شانهوەی خۆماندا بچينهوە". ١٩٧٢ مه به "سياسهتی دەستک له دا، بووە هۆی ئهوەی ئ
راقدا مۆرکرد، که ٩ڕۆژی  کی دۆستانهی لهگهل ع ی ئاپريل، ناوبراو بهيمان

وەردانی ئهمريکا به قازانجی کورديش، ئامادەيی بۆ ناردنی  تهنانهت به ب دست ت
راق[ڕادەيهکی بهرچاوی چهکی سۆڤيهتی  راق  ]بۆ ع دەگرتهبهر. لهوە بهدواوە، ع

شهيهکی جيۆپۆليتيکهوە و به  ته خۆی دەخسته ک گای ئهوەوە دەبوو که بب ڕ
راق که به  زی سوپايی ع هاوپهيمانی سهرەکی يهکيهتی سۆڤيهت له ناوچهکهدا. ه
دا و لهو ڕادەيه دەرچوو  رشيان  بۆ سهر کورد پهرەپ دە تهيارکرابوون، ه چهکی ز

ران و ئيسرائيلهوە ڕابگير تکه بکر نی ئ . تهاوسهنگييهکهی به هۆی يارمهتی نه
کدادانی ران له سهر سنوورە گشتييهکانيش پ راق و ئ زەکانی ع ندا هات یه   .به شو

يدا نيکسن له ڕۆژانی  دا ١٩٧٢ی مايسی ٣١و  ٣٠ئهوە، ئهو باروودۆخهبوو که ت
مه به هۆی ههردوو اليهنی ئيحساسی و فيزيکی وچو کهوتنی شا له تاران، ئ ە چاوپ

ژەکانی مۆسک دەنگدانهوەی ۆدا حهپهسابووبن که سهرکهوتنی نيکسن له وتوو
سهرەڕای بۆمباردمان و ئابلۆقهی ڤيهتنامی باکووريی هاوپهيمانی سۆڤيهت له ماوەی 
ش  کهوتنهکهی نيکسن و شهش مانگ پ ش بهرنامهی داڕژاوی چاوپ دوو حهوتوو پ

بژاردنی سهرەک کۆمار    .دا، هاتبوە دەست] ی ئهمريکا[مهسهلهی هه
رانييهکا ن ناڕەحهتی کاروان و ههروەها تاقمی ميونداريهتی ههمهاليهنهی ئ

شهاتهکانی ئهو ناڕەحهتييه،  ی دەرخست، يهک له پ ڕۆژنامهنووسانی هاوڕ
رهاتنی شادا، که بهوپهڕی  وی بهخ وانی نيکسن بوو له کاتی نانی ش ش سهرل

گرانی[ڕازاوەييهوە ئامادەکرابوو. چرای  ندنهوەی  ]فيلم هه ونی له کاتی خو تهلهڤيز
ەکراوی سهرەک کۆماردا شهوقی زۆريان ههبوو، به تايبهت که نيکسن وتاری ئاماد

ی خۆش نهبوو له سهر تهلهڤيزيۆن به عهينهکی چاويهوە ببينر له بهر ئهم هۆيه  ت،پ
ک له بهر ئاراسته بکات و ئهم کارەی به تواناوە گهياندە ئهنجام،  بڕياری دا وتار

ته که وا دەردەکهوت ڕادەی کورت  تتهنيا ئهوە نهب ژيی وتارەکهی نهگرتب و در
ک به دەوری بابهته کی گربهرچاو. چهند جار نگ، کهدا هات ئينجا گهيشته خا

ر" نت "ئايزينهاو زيد ی وەبير شای  ڕاستهوخۆ چاوی بڕيه شا و ئهو بۆچوونهی پر
تر له  نايهوە که گوتبووی "ههموو ئهو سيناتۆرانهی دەيانناسم ژنی با شاهان ه

نا و گوتی خۆيان هيناوە" . بهم ورەيهوە نيکسن سهرکهوتووانه کۆتايی به قسهکانی ه
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هی  مهتی ئهعالحهزرەت و عوليا حهزرەتی پهنادەستی! چهپ با بيخۆينهوە به س
رانييهکان گهيشته ئهوپهڕی خۆی.    اليهنی ئ

سهنگاندنی بارودۆخی  ت، کات نيکسن و شا دەستيان به هه ههرچۆنيک ب
ونهتهوەيی کرد،  واوييهک نهما، نيکسنن ش که لهگهل اليهنهکهی  ،ئيتر هيچ سهرل

مهتی يهکتر خواردبووەوە و بهوە  تردا له کريملين خواردنهوەی زۆريان به سه
گهشابووەوە، نيشانی دا که سهرەک کۆماری ئهمريکا کهمتر وا ههيه به هۆی 

گه چهواشه بکا زی کۆمۆنيستهوە ڕ بهری زله ت. له پهيوەندی شهخسی لهگهل ڕ
کی تر ڕوونی کردەوە که دەيهو ژەکاندا، جار شان  توتاری کاتی گهرانهوەی وتوو

و بهرگری له کردەوەی توندوتيژی سۆڤيهت له  تبهشانی دۆستانی ئهمريکا بوەست
تی ناوەراست بکات.  چوونی ڕّوژهه ش به هه مه دەمانويست پ گهرچی ئ

همه ناوچهييهکان بگرين و ئيجازە نهدە ين ببنه ڕووبهڕبوونهوەيهکی تهنگوچه
زی جيهانی ياخود  شت هاوسهنگی ه ونهتهوەيی، له عهينی کاتدا نهماندەه ن

تی ناوەراست تووشی گۆران ببن زەکانی ڕۆژهه    .هاوسهنگی ه
ی ئهوەمان بوو هاوسهنگييهکه به  تی ناوەڕاست ههو مه له ڕۆژهه له ڕاستيدا ئ

زين بهوەی که  پيشانی بدەين نه ڕاديکاليسمی عهڕبی و نه قازانجی خۆمان بپار
ننه ئامانجهکانی. من چوومه ناو  چهکی سۆڤيهتی هيچکاميان عهڕەب ناگهي
ۆزی قهبوڵ  بژاردەيهک" له سياسهتی کهمکردنهوەی ئا مه "هه قسهکانهوە و گوتم ئ

دوژمندا  ێناکهين که بۆ من واتای ئهوە بوو "ههندێ مهسهله لهگهل ههند
دوژمنی تر بخهينه قوژبنهوە، ئهم مهسهلهيهمان به  ێۆ ئهوەی ههندبکهين بسهرچارە

ک دواتر، له مانگی جوالی  ی سۆڤيهتييهکانيشدا دا". سا شا  يشدا، کات١٩٧٣گو
می سهردانهکه هاتهوە واشهنگتن، جهوههری تهرح و بهرنامهی داڕژاوی  بۆ وە

وەيه پ ڕاگهياند   :خۆمانم بهم ش
  

مه دەمانهوەێ نفوزی س بدات، کڕی ئ يهک سهرهه ۆڤيهت له ههر کو
کدا که ئهوان هاندەری بن ب هيوايان  بکهين و له ههر توندوتيژی نواندن

مه دەمانهو ک ] سۆڤيهتی[ی سياسی ههيئهتله  ێبکهين. ئ گهيشتن دا ت
تی ناوەڕاست، ب  کی نواندنی پڕخهرجيان له ڕۆژهه نينهدی که چا به

ت   .ئهنجام دەب
  

کی باشه و ههر بۆيهش بو گر ش چاو که گو ک هاته پ و که شا، نيکسنی وەک کهس
وان  نانی هاوکارييهکن له ن که باسی ئهوەی بۆ کرد که "سوڤيهتييهکان وا خهريکی پ
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ک و  ته دڕک کورد و بهعسی و شيوعييهکاندا و مهسهلهی کورد له جياتی ئهوەی بب
ته ياريدەدەری کۆمۆني ت، واههيه بب   ."ستهکانبه گهرووياندا بچ

ژ لهگهل شا، نيکسن دوو بڕياری دەرکرد بۆ بهربهرەکانی  وەک ئاکامی وتوو
هی چهکی کاسيگين سهددام، پهسندی فرۆشتنی ئهو فڕۆکه  -کردنی مامه

ی  م بههۆی چهلهحان شکهوتووانهی کرد که شا داوای کڕينيانی کردبوو به پ
و وەزارەتی بهرگريی ئهمريکا نرابوو. ئهوان لهوە دەدوان  وەبۆرۆکراتيکی ن وەست

ف  هیفڕۆککه ئايا  زی ههوايی پ١٥ئ ف  بفرۆشن يا ی ه زی دەريايی١٤ئ  ؟ی ه
وەيه چارەسهرکرد که ئيجازەی فرۆشتنی ههردوو  نيکسن مهسهلهکهی بهم ش

ت ته شا، فڕۆکهکانی دا و گوتی دوابڕيار لهمهڕ ههلبژاردنی ئهوەی کاميان بکڕ  بدر
نتاگۆن ههرچييهکئهوە بنهمای ئ( تب شا هو چاو و ڕاوە بوو که گوايه پ  ؛بيدات يهو

دا بوو ئيجازەی پ کدا فهرمانهکه تهنيا ئهوەی ت وان  له کات ت له ن ف هيفڕۆکبدر ئ
ف  ١٤ ر ،دا ١٥و ئ بژ   ت).يهکيان هه

که ڕاپهڕينی ئهودەمی کوردان دژ به  یله عهينی کاتدا نيکسن گهيشته ئهو ئهنجامه
کدەشک تی بهغدا، به بحکوومه و بۆ پاراستنی ورەی  تپشتگيريکردنی ئهمريکا ت

وەکان  وەيهک له ش ويست بوو ئهمريکا به ش ران و ئوردەن پ هاوپهيمانانی وەک ئ
ته وئامانجهکانيان  بهشداريی مهسهلهکه بکات. ئهم بهشداريکردنه ههم بۆ ئهو دوو و

ز له ناوچه ک جيددی بوو. نيازمان و ههم بۆ پاراستنی هاوسهنگيی ه کهدا، گهل
مهکهی زياد بکهين، وزەی کورد له  راق بۆ ڕاگرتنی ڕژ ئهوەبوو مهسرەفی ع
گايهوە بهغدا مهجبور بکهين  تدا بهرينه سهرەوە و لهو ڕ ژی سهندنی دەسه وتوو
راق  ههروەها  کانی ع زی زياتر له ئاسايشی دراوس ت که ڕ وەبهر ک بهڕ سياسهت

تخودموختاريی ک   .همايهتی کورد بگر
ۆزی  ێوا دەردەکهوت که بهشداريکردنهکه دەبوە هۆی پهيوەنديدانی ههند ئامانجی ئا

تانهی وا يارمهتی داراييان  تانه له عهينی کاتدا ] به کورد[ئهو و دەدا و ههر ئهو و
گرنگايهتی زۆريان به پهيوەندييهکانيان له گهل ئهمريکا دەدا. ههروەها دەبوە هۆی 

تانه پشتی کورد بهربدەنئهوە داوەرييهک که،  -ی که بهرگريی لهوە بکهين ئهو و
ت   .وەک دواتر دەببنن، دەرکهوت زۆر گهشبينانه بووب

  

شهی ناوخۆيی رە و ک   گ
  

ينهوە ئاسايشييهکانی کۆميتهی کۆ گهی  Church and Pike لهو کاتهوە که ل له ڕ
ک،  خوازی خه کی د تهلهڤيزيۆن و فيلم و چاپهمهنييهوە، مهسهلهکهی کردە بابهت
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نهی دەزگا جاسووسييهکانی ئهمريکا وەک دەزگای دواکهوتووی سهردەمی شهڕی  و
مدەر نين و زياتر  ی سياسيدا وە شراوەتهوە که له بهرانبهر کۆنتڕۆ سارد ک

وەيهکی تدەيانهو بهردەوام بخهنه مهترسييهوە بۆ ئهوەی  دارايی ئهمريکا به ش
وەبهرن. ئهگهر "سيا"يهکی ئهوتۆ بوونی  تانهی خۆيان بهڕ بهرنامه و پڕۆژەی ش

ت، ئهوا له سهردەمی فۆرد و نيکسن دا شاراوە بووە.  فهرمانی ههموو بووب
کی مهزنی سهردەم وەک شيلی، کوردان و ئهنگۆال، له اليهن کاخی  -عهمهليات

وەبران سپييهوە دەرچوو نی بهڕ وەی نه لهبهر ئهو هۆ سهرەکييهی که هيچ  و به ش
يان نهبوو ێبۆنهيهکی سياسی ئاشکرا و به ڕ   .و ج

کی به ڕەسمی ناسراودا هاته  تی حکوومهت ردەسه ڕاپهڕينی کوردان له خاکی ژ
ک  هت شترەوە چهند دەو کايهوە که هاوپهيمانی سۆڤيهت بوو و له ماوەيهک پ

مه يارمهتی  تهبهکگرتووەکان بوون و ئ دەدا که ههموويان هاوپهيمانی و نييان پ نه
م يهک  چوون له ئارادا بوو، به لهباری داراييهوە پشتگيريمان دەکردن. مهترسی هه

قايمتر بکات  حوکمی خۆی پ تلهو شتانهی وا ئيجازەی به سهددام دەدا بتوان
تانی در ی خۆی لهوسهردەمهدا، ئهم ئهوەبوو له ناوچه کوردنشينهکانی و اوس

راقهوە پشتگيری  نييه، که به هۆی چهکداری زۆر زوو پهرەسهندووی ع و گيرەش
ران تهنانهت تورکياش هتانی خهليج و ئ ک دژ به دەو ته چهک   .دەکرا، دەيتوانی بب

داچوونهوەی ڕووداوەکانی ڕابوردوودا، اليهنی چاک و خراپی بريارمان لهمهڕ  له پ
نپشتگيری کر ويست  تدنی ڕاپهڕينی کوردان زياتر هاوسهنگ دەنو وا ههيه پ

راقمان تاوتو زی هاوپهيمانانی دژ بهع ت ئهنگيزەی بهه بکردايه و ئهنجامی  ێبووب
خۆکشانهوەی يهک له اليهنهکانمان بگرتايهته بهرچاو و له ژوور ههموو ئهوانهشهوە 

نی بکهن و ئهوەمان بزانيايه که کوردان وا ههيه له هاوپهيماني و رەش يهکهدا گ
بهرەکانيان ههرچی  دانی ڕ ن، دان پ ئهستهم بتوانن له ستراتيجی گشتيدا بگونج
بوايه، ئاسۆی ئامانجی سهرەکييان سهربهخۆبوون يان بهالی کهمهوە 
خودموختاريهکی تهواو بوو و بهردەوام دژ بهو ههنگاوانه دەوەستان که ئهرکه 

زەکانی سهرەکييهکانی خۆيان له پهيوەند يی چهمکی هاوسهنگيی جيۆپۆليتيکی ه
ک خۆشترە بابهت له سهر دەرەوەييدا بهربهست تر بکهن.  گهيشتين که گهل مه ت ئ

دا بکهی، ههر ئهو توانايهی که  سوکهوتيان له گه نيهوە تا ئهوەی هه قارەمانان بخۆ
ته ئيلهامدەری ئازايهتييان، شنه و "انع   .اف"يشيان لهناو دەباتطدەب

گهيشتنی ڕووداوەکان خستبوونيه "بارودۆخی تهن انهت لهوەش زياتر، سوودی ت
هۆبسن" ]واته مهجبووری[يهوە،  که له چارەکه سهدەيهکی ڕابردووشدا نهگۆراوە 

ان ههر نهکردايه، بۆی ههبوو يهکگرتووييه مهوجودەکهی ملهبهر ئهوەی ئهگهر هيچ
راق لهبهر يهک بترازايه، کوردان بکهوتاينهته بهر دەستی بهزەيی سهددام  دژی ع
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ن و ورەی  وەبردنی  ]حکوومهتهکانی[حوس کدا بهڕ خهليج لهناوبچوايه، له کات
ئهرک و کاريش وا ههبوو تووشی ههمان موشکيلهی پڕ ئازارمان بکات ئهگهر 
تر  بگهيشتايهته ئهنجامی ئهوەی سۆڤيهتهکان ناردنی چهکيان له ڕادەی ئهودەم ز

نيا و مهترسييهکی گوماناويدا، خۆ ل وان مهترسييهکی د بژاردنی ن  وهبکردايه. له هه
سهرنج ڕاکيشر تر بوو. ههر ئهوەش بوو  ،دوورتری دەنواند که هاويشتن يهمهترسي

ی  مه له سا   .دا١٩٧٢به دوابڕياری ئ
ک حوکمی ١٩٧٢ی مانگی ههشتی ١ڕۆژی  ، نيکسن به ئيمزاکردنی فهرمان

نی وەچوونی "بهرنامهی نه    )١ی دەرکرد.((Covert Program) "بهڕ
  

ته يهکگرتووەکان ی دارايی  ئهمريکای و ههزار ٢٥٠دا، مانگانه ١٩٧٢له سا
ريش بۆ  ری بۆ پشتگيری ڕاستهوخۆی کوردان تهرخان کرد و دوو مليۆن دۆ دۆ

ران  ،تهقهمهنی ر. شای ئ نج ميليون دۆ نه پ که سهرجهم دەبووە دەوروبهری سا
مه و ئيسرائيکی زياتری تهرخان کردبوو. بڕ ل و يارمهتی کوردان له اليهن ئ

ر. ئهم  به  بڕە پارەيه،بريتانيا و ئيرانهوە دەگهيشته نزيکهی مانگانه يهک مليۆن دۆ
وانهکانی سهردەمی شهڕی سارد، ڕادەيهکی زۆر نهبوو ی پ   .پ

زەکانی  نهی ئهمريکا دەکردەوە، ه مه بيرمان له بهشداريی کردنی عاق کدا ئ له کات
دا له ميسر دەرکران. ئهم ١٩٧٢سۆڤيهت و ڕاويژکارەکانيان له مانگی جوالی 

تی ناوەڕاست زياتر  راقی بۆ سياسهتی سۆڤيهتی له ڕۆژهه مهسهلهيه گرنگايهتی ع
ک بۆ مۆسکۆ که پهيو می بهغدادا پتهوتر کرد و بوو به هاندەر ەندەکانی لهگهل ڕژ

بکات، له کۆتاييهکانی مانگی ئۆگۆستدا ميخائيل سۆسلۆڤ ئهندامی دەفتهری سياسی، 
ته ناو ئهو حکوومهته هاوبهشهوە که گوشار ی خسته سهر بارزانی بۆ ئهوەی بچ

ی  رەی قسهی بارزانی، سۆسلۆف پ شنياری دەکرد. به گو ن پ سهددام حوس
ه يهکيهتی سۆڤيهت دوای دەرکران له ميسر، گرنگايهتييهکی تهنانهت ڕاگهياندبوو ک

راق دەدات و يارمهتی خۆی بۆ  ه پهيوەندييهکانی لهگهلزياتر له جاران ب ع
دە دەکات. ک دابوو، له بهشی  بهرکحکوومهت ز به  سهربه ئاشکرا سهری هه

مه ن له دائ له کاخی  ،١٩٧٢ی ئۆگوستی ٢ی جوالی ههتا ٣١، شا و مهليک حوس
رهاتنی يارمهتييهکانی  ن چاويان به يهکتر کهوت و بهخ واری دەريای قهزو شا له ل

شنيار کرا که ههند ياسای گشتی  کئهمريکايان کرد. ههروەها لهاليهن ئهوانهوە پ
زکردنی دەرەتانی  تبۆ کاری هاوبهشی ههموواليهک دابنر و زياتر له سهر بهه

يان داگرت بۆ ئهوەی کوردان بتوانن ڕادەيهکی زياتری  ديفاعی کوردان پ
نن   .خودموختاری وەدەست به
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ی  ژايی سا ، شهڕ له تونديی دا و به ههمان نيسبهت، ڕادەی داواکاريی ١٩٧٣به در
دا پشتگيری ١٩٧٢ی مانگی مارچی ٢٩. من له ێدارايی کوردان چووە سهڕ

زينگر" له ماوەی کورتی  داواکارييهکی "سيا"م بۆ يارمهتی زياتر کرد که "جيم چل
پهسهندی  بهرپرسايهتی خۆی له "سيا"دا ئيمزای کردبوو و نيکسنيش دەست به ج

  .کرد
راق  کدا باسی ئهوەم کرد که ع سۆڤيهت له [کاالی] ری سهرەکی کڕيامن له يادداشت

ن  بهرايهتی سهددام حوس راق به ڕ تی ناوەڕاسته و حکوومهتی بهعسی ع ڕۆژهه
ژە به يارمهتيدانی  رۆريستييهکان ههتا پاکستانيش دەدات. در کخراوە ت دارايی ڕ

ييه له "بهرەی رەفز" و دەيهو زيکی ئهس راق ه بهر به  تههروەها ع
ت له بهر ههموو ئهم  -دەستپيشخهری له مهسهلهی ئاشتی عهرەب ئيسرائيليش بگر

نه  شنيارم کرد يارمهتی داراييمان له رادەی سا پهر٥هۆيانه، من پ بکات.  ميليۆن ت
ک مهزنتری له يارمهتييه داراييهکانی خۆی زيادکرد که له ڕادەی  شا ڕادەيهکی گهل

ر نزيک دەبوو ٣٠ ژەی دەدا به يارمهتيدانی ەوەميليۆن دۆ ، سهرباقی ئهوەش دڕ
رانهوەشی ەلۆجستيک و تۆپخانه، که تۆپبارانی دوور و خاکی ئ مهودا له ن

ت دەگرتهبهر. هاوکات، من مهترسی ئهوەشم  خسته بهرچاوی نيکسن که وای ل ب
پهڕ بکهن  :کوردان له ڕادەی بهرگری ت

 
دووربخهينهوە که ڕادەی  ]ی کوردان[خۆ لهو ههسته توا ههيه بمانهو

ت، ئهوەش له  ژخايهن ڕوو له زيادبوون دەب ئيلتيزاممان بۆ ماوەی در
گهی ئاگادارکردنهوەی بارزانييهوە ت ڕ دە يارمه دەب مه ئهم ز تييه که ئ

  ن.ی مانگانه ئاراسته دەکهيبنهماداراييه تهنيا بۆ ئهمساڵ و له سهر 
  
  

  بهشی دووههم:
  

کيشدا جهختمان لهسهر ئهوەيه ههمان ڕوانگهی شامان لهمهڕ  هت م له ههموو حا به
ی يهکهمدا  ت. له ماوەی سا هتی بهرگری کوردان ههب وا دەردەکهوت دابينکردنی حا

مه که ههو نی[ئ تی نه ی مانگی ئوکتۆبری ٥ه ئامانج. له لهمهڕ] کوردان گهيشتب
لمز"م گهياندە نيکسن،  ١٩٧٢ وەبهری "سيا" "ڕيجارد ه کی بهڕ دا، من ڕاپۆرت

ران، ئاگاداری کردينهوە که کوردان  زی [ئهمريکا له] ئ و لمز که دواتر بوو به با ه
  دوو بهش له س بهشی سوپای بهعسيان به خۆوە خهريك کردووە.
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نی پتهو و قايمی  "وەزعی ڕژيمی بهعسی باش نييه ... بارزانی که شو
راقی به  ژە دەدات بهوەی دوو بهش له س بهشی سوپای ع گرتووە، در
گهيهکی  خۆيهوە خهريك بکات و ئيجازە نادات بهعسييهکان ببنه خاوەنی پ

وە بهرن". راندا بهڕ رانکاری و کوشت و بڕ له ئ وە کاری و نيا و لهو   د
  

تی ناوەڕاست ی [مصر و ئيسڕائيل] شهڕی ڕۆژهه دا دەستی  ١٩٧٣، که له سا
کرد،  نايه کايهوە. ئهوە بووە هۆی ههندپ مه ه ی بۆ ئ همهی نو ك تهنگ و چه

ك لهو دەرفهته وەربگرين و به ئامانجی  ەیبيرکردنهوەمان لهو ت که ويست ب ئايا پ
رشی کورد بۆ سهر ناوچهکانی بهردەستی  ڕووخاندنی ڕژيمی سهددام هانی ه

راق بدەين کی ئاسايشی ئيسرائيلمان لهم بارەيهوە دايه  ؟ع شنياری ئهفسهر مه پ ئ
هکانی دواتردا بوە هۆی مشت و مڕی زۆ -دواوە    ر.ئهم بڕيارە، له سا

  
نی زوو بوو. کات  مان دەگيرا، نموونهی کالسيکی قارەمانيهتی سا ئهو ڕەخنهيهی ل
ک له  نی" ههند که شهڕی عهڕەب و ئيسرائيل ڕووی دا، تهمهنی "بهرنامهی نه
يهك ساڵ زياتر بوو. کوردان داوای ژمارەيهکی کهم له چهکی قورسيان دەکرد. ئهو 

راني ههرگيز ريسکی ئهوەی پ نهدەکرا که له  ،وهکانی لهسهر بويتۆپخانهيهی که ئ
تهوە. کوردان توانايی ئهوەيان ههبوو داکۆکی له  ران دوور بکهو سنوورەکانی ئ

راق ئهستهم بوو  ته شاخاوييهکهی خۆيان بکهن و تانك و تهيارەکانی ع لهو بتوانن و
نانه بکهونه عهم زی چهکداری سووکی کورد له ناوچههشو م ه  ليات کردن، به

راقی که به چهکی  دەشتاييهکانی ئهوالتری خاکی خۆياندا دژ به سوپای گهورەی ع
دا بوو، هيچ  شکهوتووی سوڤيهتی چهکدار کرابوون و سهدان تانکيان لهگه قورسی پ
گهکانی خۆيان، لهناوچوونی  رش بردنيان بۆ ئهوپهڕی پ کيان نهدەبوو. ه بهخت

زە    ييهکهی کوردی زامن دەکرد.سوپاههموو ه
  

شوو،  چهوانهی نهريتی پ مهسهلهکه به تايبهت بۆيه وای ل هاتبوو که به پ
راقي کی بهرچاويان تهرخانی يارمهتيدانی اليهنی عهڕەب له شهڕی يع ز هکان ه

شتر ئاگاداری  ك پ لمز" سا تی ناوەڕاست نهکردبوو. وەك "ه ڕۆژهه
ستاش کوردان به بهردەوامی دوو بهش له س ب راق کردبووينهوە، ئ هشی سوپای ع

راق لهگهڵ  وانی ع به خۆيانهوە خهريك دەکهن. جا سهمهرە نهبوو دوای ئهوەی ن
كچوو،  ر"سووريا ت راق به حيسابی جوغرافيايی ن کی سوپای ع ايه رتهنيا بريگاد
، دەنا شهڕيش وشهيهکه له ڕووی "تواضع"و ئهدەبهوە دەگوترێ شهڕی ئيسرائيل."

را راقييهکه به خ رران که بتوانن بگهنه بهرەی شهڕ، وا بريگادە ع ييهکی ئهوتۆ نهن
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کدادانهکه و  ديار بوو دە ڕۆژی پ چووب بۆ ئهوەی بگهنه دەوروبهری ناوچهی پ
کيش  تهنانهت دوای ئهويش به تهواوەتی له بهرەی شهڕ دوور ڕاگيرابوون. تاقه زيان

کدا بوو، که لهگهڵ "بريگ يان کهوت له تهقهکردن کی سعوودی که له شهڕدا ل اد
ش بۆيان  چووبوو بۆ ئهوەی  -هاتبووە پ وە، دە ڕۆژی پ ئهوانيش به ههمان ش

ت. ئهم دوو شهڕکهرە ناشهڕانييه له دوا  يان له تهقهی شهڕ ب بگهنه ناوچهيهك که گو
تی ن. ههر دوو يهکهی عهڕەب که  ڕۆژی شهڕی ڕۆژهه ك ئا ناوەڕاستدا ت

وەيهکی چاوەڕوان نهکراو ڕووبهڕووی ئاگايان له بوونی ئهويتر نهبوو،  به ش
زەکانی ئيسرائيل بوونهوە و دەستيان به تهقه   کرد.  [لهيهکتر[کردن ه

   
ت، درەنگ هاته گۆڕێ، ئهويش له  وە ببر بيرۆکهی ئهوەی شهڕی چريکی بهڕ

کدا که شهپۆلی شهڕ له بهرەی ميسر  ی ١٥ئيل دا گهڕابوە دواوە. له ائيسر - کات
ههمين ڕۆژی شهڕ، ڕاست لهو ڕۆژەدا که ئيسرائيل له سهحرای ئوکتۆبر واته نۆ

رای بارزانيمان  مه پهياميکی خ کی ميسری به توندی گهڕاندبۆوە دواوە، ئ ز سينا ه
کی  مهی خواستبوو بۆ ئهوەی ئايا نهسيحهتی ئهفسهر يدا ڕای ئ گهييشت که ت پ

رش بکات کردبوو ه شنياری پ ه سهر ئاسايشی ئيسرائيلی وەربگرێ که پ
شنيارانه بوو  راق يان نا. ئهوە ڕاست لهو چهشنه پ ئهو  کهدەشتاييهکانی خاکی ع

تهکهياندا بهرنه  تدەيانهو وائهفسهرە ئاسايشييانه دەيکهن  ئيعتباری خۆيان له و
مه ههرگيز داخوازييهکی ئهوتۆمان له   ەوە پ نهگهيشت. 'هلئهڤيڤت' سهرەوە، ئ

  
وەی ئاسايی ل گای "سيا"وە گهيشت و "ويليپهيامهکه، به ش  -م کۆلبی" اه ڕ

ی "سيا" کاتی بهفيرۆ نهدابوو و دەست به ج دژ به ههر چهشنه  وەبهری نو بهڕ
ژمان لهگهڵ شادا کرد که زياترين  مه ڕاو کی شهڕ وەستابوو. کات ئ دان پهرەپ
ژکاری ئاراستهی کورد دەکرد، ئهويش ڕوانگهی "کۆلبی" پهسند  کهرەسه و ڕاو

وە ببات کرد  رشکارانه بهڕ و گوتی کورد بۆ ئهوە چهکدار نهکراوە عهمهلياتی ه
شنياری ئيسرائيل وا ههبوو "کارتی کورد" به تهواوی له  ئهويش له دەشتاييهکاندا. پ

  ناو ببات.
  

ت منيش پهسهندی مهسهلهکهم کرد. ههروەها بيرم لهوە دەکردەوە که عاق نه نهب
گهيهوە يتاکتيک يهتیحکورد زۆر به زەقی به سه ت و لهو ڕ ی ئيسرائيلهوە ببهستر

تانی عهڕەب بخ تڕق و کينهی و لۆقه به گيانی کورد که ههر ئهو دەميش ئار
ی  ١٦من ئهم پهيامهم له ڕۆژی  ،درابوو. ههربۆيهش، لهسهر پهسهندی نيکسن

مه المان وا نييه  ان وا نييه دووپاتی دەکهمهوە، الم -ئوکتۆبردا، بۆ بارزانی نارد: "ئ
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شنيار  يان پ رشه عهسکهرييهی ئيسرائيلييهکان پ ت ئهو ه وە داب له بهرژەوەنديی ئ
وەبهرن."   کردوون بهڕ

  
کی جيا لهوە، دەبوە هۆی له ناوچوونی کوردان به ب ئهوەی  ههر بڕيار

بدات. بارزانی پهيامی منی ههر ئهو ڕۆژە پ گهيشت که  يشئيسرائيل هکیيارمهتي
پهڕ کرد. شهش جهنهڕاڵ "ئهريان شاڕۆن"  زی ت ی سو زە چهکدارەکهيهوە کانا به ه

شا. تی ناوەڕاستدا ک ی بهسهر شهڕی ڕۆژهه  ڕۆژ دواتر ئاگر بهس با
  
  

  کۆتايی خودموختاری کورد
  

تی ناڤين کی شهڕی ڕۆژهه وا ئهنوەر سادات  ڕادەيهیڕاست بهو  ،وەک ئاکام
داگرتنی سۆڤيهت  ته يهکگرتووەکان [ی ئهمريکا] نزيک دەبووەوە، پ زياتر له و
لهسهر عيراقيش به ههمان ڕادە زياتر دەبوو. بۆ يهکهم جار، سۆڤيهت دەستی به 
ناردنی تۆپخانهی قورس بۆ سهددام حوسهين کرد، که ئهويش له بنهڕەتدا ستڕاتيجی 

ی عيراقی دژ به کور سوپای عيراقی تهنيا له هاويندا  ١٩٧٣دان دەگۆڕی. ههتا سا
دەشتهکان. وە دەبرد و له سهرەتای زستاندا دەگهڕانهوە پ   عهمهلياتی له چياکان بهڕ

ی  نانهدا مانهوە که به  ١٩٧٤له زستانی سا دا بۆ يهکهم جار سوپای عيراقی لهو شو
دا کرد رشی هاوينه گرتبوويانن و قايمکارييان ت بوو؛ ئهوەش واتای ئهوەی ههبوو ه

دەکات.  يی ناوچه کوردنشينهکانهوە دەست پ که شهڕی هاوينی دادێ له قوو
نی قايم ت. ئهم  یبهڕوونی ديار بوو عيراق دەيويست شو ن ک بشک کوردەکان ت

ستڕاتيجييه بوو به هۆی نيگهرانيی زۆر لهبهر ئهوەی تۆپخانهی قورسی سۆڤيهتی 
نه قايمهی کوردان بدات  قی دەبهخشیتوانای به سوپای عيرا ت دەوری ئهو شو بتوان

  که تا ئهودەم له گيران نهدەهاتن.
شتر ١٩٧٤ی مارچی  ١١عيراقييهکان له  ، ڕاست لهو ڕۆژەدا که چوارساڵ پ

وەبردنی ناوچه  ی خۆيان بۆ بهڕ شنيار کردبوو، پالنی نو خودموختارييهکهيان پ
ی خودموختاريدا له پالنهکهداکوردييهکان ڕاگهياند.  ، گهرچی به شان و با

دەگوترا،  م هه ری زياتبه شنياری چاوەد ری سياسی عيراق [به سهر له ڕاستيدا پ
شنيارەکهی بهغدا ادەکر ناوچهکه]   له ههڕەشه دەچوو. شو پ

شوو  ژەکانی پ کردەوە، ههموو وتوو سووڕانی سوپايی دەستی پ کات که هه
دايهوە. شاسهبارەت به سياسهتی کوردی له  ی ئينزار ،واشهنتۆنيش سهری هه

ز له عيراق  کشکانی کورد تای تهرازووی هاوسهنگيی ه ئهوەی دەکرد که ت
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کدەدات تی اليهنه ڕاديکاڵ و سهر به سۆڤيهتهکان له  ت ته هۆی ئهوەی دەسه و دەب
ران  ناوچه له زيادی بدات. شا، ههروەها مهترسيی مهسهلهکهی بۆ سهر خهليج و ئ

  ه بهرچاو.دەخست
داواکاريی خۆی بۆ يارمهتيدانی زياتری کوردان ئاراسته کرد. له  *ئيسڕائيليش

مدا، که گهيشته ئهنجامی بهرگری له شهڕ له  ١٩٧٤ماوەی هاتوچۆی مانگی مهی 
ن دا مايهر' به تايبهت بابهتهکهی چهند جار  [ی سووريا]، بهرزاييهکانی گۆ 'گۆ

مدا باس کرد.   لهگه
کی  ک ئامادەی شهڕ بوو.گهل ش*بارزاني ژ لهگهڵ بهغدا دەرەتان کچوونی وتوو ت

ت ئهو بهند وبهستانهی وا له اليهن هاوپهيمانهکانهوە بۆی  قاندبووکه بتوان بۆ خو
ن که گهرچی خۆی  وەيهک دابمهزر تی خۆی به ش دانرابوو، شل بکاتهوە و دەسه

م جياوازييهکی ئهوتۆی لهگه   ڵ سهربهخۆييدا نهبوو.به خودموختاريی دادەنا به
شنيارکراوەکانی بژاردەبارزانی دوو  ١٦/٣/١٩٧٤ڕۆژی  ی لهمهڕ ستڕاتيجيه پ

نه[  ر  ١٨٠خۆی خسته بهر دەستمان: [سا بۆ خودموختاريی [يارمهتی] مليۆن دۆ
ر بۆ ئهو شتهی وا خۆی به  ٣٦٠تهواو، يان  ويست بۆ 'مليۆن دۆ رخانی پ ژ
  دەبرد.ی ناو 'سهربهخۆيی

ناو  ،که ب ئهوههبوو  يهکالبينی يهکیبارزانی  نهيدەتوانی چهند جار خهبات له پ
زە دە وە ببات. ئهو خهباتانه له بنهڕەتدا دژ به ه تدارەکان سهسهربهخۆييدا بهڕ

وە چووبوو و به هۆی بڕوايهکی  نهدانبهڕ ز و چهشنه گو ی حيساباتی ئاسايی کبهه
زەکانهوە، تا  شا بوو. لهمهڕ هاوسهنگيی ه ژەی ک بۆی ههيه ئهودەميش ههر در

م ڕادەيهکی  گری هۆگهلی ماددی، به ته ج ت بب ورەی بهرز زۆرجاران بتوان
ک ناتوان ادي ريکراوی عهينييهت لهو دياردانهدا ههيه که هيچ خۆ بهختکردن

ت.    بيانگۆڕ
اوە بۆ تهفسيری بارزانی له خودموختاری ههرگيز له اليهن شا (يان له اليهن تورکي

سته نهبوو  و ته يهکگرتووەکانيش له سهر ئهو هه ئهو مهبهسته)، پهسند نهکرابوو. و
که خۆی به تهنيا ههموو ئهو پارەيهی وا بارزانی داوای دەکرد، ئاراستهی بکات. 

ک که  پهڕيبوو که ئهو تهنانهت بڕ ته داخوازی دەکرد لهو ڕادەيه ت و
ی  ،سی ئهمريکيشيهکگرتووەکان گرتبوويه ئهستۆ. گۆنگر و له  ١٩٧٤که له سا

وەيهکی سيستماتيک يارمهتييهکانی هيندوچينی  لووتکهی کارەساتی واترگهيتدا به ش
گومان ههرچهشنه داواکارييهکی لهمهڕ زيادکردنی يارمهتيی دارايی  وەستاندبوو، ب
راق و نزيک سنوورەکانی سۆڤيهتی  کی چريکی له چياکانی ع و بۆ شهڕ بهرب

کی بهج نهدەبوودەدايه دواوە. ههروە شا مهجبوور بکرايه به  ئهگهر ها کار
ک وەربدات که هاوپهيمانی نزيکی  ،ڕادەيهکی زۆر ت دەست له کاروباری و
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ژی لهگهڵ سۆڤيهتدا  -سۆڤيهت بوو کی دوورودر تهکهی خۆی سنوور کدا و لهکات
  ههبوو. 

بی" که چباداواکاريی  ژنهی نامهی "کۆ نی رزانی بووە هۆپی دابارينی ڕ اوترس
کی يارمهتی ئهمريکای دەکرد. ئهو  بيش ڕاست ههرچهشنه زيادکردن دژايهتييهی کۆ

و واقيع بوو. ههموو هدوور لبه ڕادەی داواکارييه توند وتيژەکهی بارزانی 
ته بهرچاو،  راق بگير ی ع رەکان لهگهڵ ئهوەدا بوون که ئهگهر ستڕاتيجی نو چاوەد

يش رتهنانهت ئهگهر به ئامانجی بهرگ – ئهوا پڕۆگرامه مهوجوودەکهی ئهودەم
ی  ژکاری ئهنجومهنی ئاسايشی نهتهوەيی، ههو ه بوو. من وەک ڕاو بوايه، ههر هه
نت  مز" و "بڕ زيادکردنی يارمهتييهکهی کوردانم دا و داوام له "ديک ه

ک بخهنه بهرچاو.  شنيار   سکۆگرافت" کرد پ
مز و سکۆگرافت دا بۆچوونی خۆيان  ١٩٧٤له سهرەتاکانی مانگی چواری  ه

ووقات. که بريتی بوو له زيادکردنی يارمهتييهکان تاڕادەی نزيک به د ڕاگهياند
نه يارمهتی شاراوەی ئهمريکا ل ر و  ٨مليۆنهوە گهيشته  ٥ه سا مليۆن دۆ

کيش بۆ يارمهتي پهنابهران. شا موافهقهی کرد که يارمهتييهکانی خۆی له  دانیمليۆن
ی  ته  ٣٠سا ن ر. بريتانيا و ئيسڕائيليش يارمهتييهکانی  ٧٥مليۆنهوە بگهي مليۆن دۆ

شتهوە.  شوودا ه   خۆيان له ههمان ڕادەی پ
ت  -ستراتيجييهکی يهکگرتووبۆئهوەی  "خواستی هاوبهش"ی پ ئهگهر نهکر

ش  ت، بهرەوپ ت که،بگوتر ن مز کرد به شا و بارزانی ڕابگهي   ببهين، داوام له ه
  

"وەک دەبينن، بهرژەوەنديی ئهمريکا لهوەەدايه که، (ئا) توانايهک به کورد 
ژی ناسرانی مافهکانيان لهاليهن حکوومهتی  بدات بۆ ئهوەی له وتوو

ت یبهغداوە، بنهمايهکی مهعقووليان ههب حکوومهتی  ؛ (ب) دەست وبا
راق ب تهوەع وەيهکی  ،بهستر راق به ش م (پ) نهک ئهوەی ع به

کی سهربهخۆی کوردی  ت لهبهر ئهوەی حکوومهت ههميشهيی دابهش بکر
ران سووديان لهوەدا نييه  ت و ئهمريکا و ئ لهباری ئابوورييهوە ژيانی ناب
راق ببهستن. بهرايهتييهکی مهعقوولی ع وەنديی باش لهگهڵ ڕ   دەروازەی پ

  
ک ن گاوشو بی' درا يشی هاوچهشنڕ   .به 'کۆ

  
ت گهرچی م  ،وا دەردەکهوت که ههمووکهس لهگهڵ ئامانجهکاندا هاودەنگ نهب به

ی  دا ههندێ لهو کهسانهی وا دەوريان له مهسهلهکهدا ههبو، بۆچوونی  ١٩٧٤له سا
وەبهری ئيش  جياوازيان بوو. کخراوەی سيا، که لهاليهن ئهمريکاوە بهڕ ڕ
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وە. شا له کيش و ماتيی بهرگريکردندا وکارەکان  بوو،کهوته دۆخی بهرنامهيهکی نو
گهی ئهو يارمهتييانهوە که ئاراستهی دەکرا و ئهويش  قهتيس مايهوە و بارزانی له ڕ
ن ئهوەی  له ڕاستيدا ههر بهشی داکۆکيکردن له خۆی دەکرد، کهوتبووە شو

ت. ن   سهرکهوتن به دەست به
بی  بوو که زياتر بۆ بهرگری له چهرمه سهرێ  ئهوەگرفتی پڕۆگرامی کۆ

قاندنی س  خو گرفتی ستراتجيکی . ريکردنی سهر زەویبهرگ نهک دانرابووکۆنگر
گهی شهڕی ئاسايی (سوپايی)يهوە دەکرا بگاته  بارزانيش ئهوە بوو که تهنيا له ڕ

گهی شهڕی چريکييهوە . گرفتی ستڕاتيجيکی کۆشکی سپی و ئامانج نهک له ڕ
را  ويستی به چارەسهر کردنی خ رانييهکانيش لهوەدا بوو که خودموختاريی کورد پ ئ

کی ئهوتۆش  گهی دەرەتانی و دايمی ههبوو، چارەسهر کردن ئهستهم بوو له ڕ
نی پهسند نهکراوەوە کی خاوەن ئيرادە دژ ،عهمهلياتی نه بهرههم  ،به ويستی دژبهر

ت.   ب
کی ئهوتۆی ههبوو که بهگ واز وەبردنی ئيش وکار له اليهن کوردانهوە ش شتی، بهڕ

ک جار تهواو به داماوی  ته دی. ههند نر ئهستهم دەتوانرا نيازە ڕاستهقينهکانيان به
بۆ نموونه، شا  دەهاتنه بهرچاو و گهل جاريش سهرکهوتوو و کهيف خۆش بوون.

شکهش کردين و دا داواکارييهکی به پهلهی ب ٢٧/٧/١٩٩٤له  ارزانی بۆ يارمهتی پ
ی خۆ کشکانی بهربهرەکانيی يچاوەترس شی سهبارەت به ئهنجامی مهترسيداری ت

ران و سهرانسهری خهليجدا، خسته سهر.  -کورد   له ئ
نهچوو که له سهرەتای مانگی  رشکردنه  ٩چهند حهوتووی پ شنياری ه دا بارزانی پ

کر سهر ناوچه نهوتييهکانی مه له کهرکووکی پ شنيارەکهمان دايه  ١٨/٩دين. ئ دا پ
دواوە لهبهر ئهوەی نهماندەويست زنجيرەيهکی تر له توندوتيژی نواندن له دامهزراوە 

تی نا نين وبيکهينه سهرباری ئهو قهيرانه ئهستهمهی  داڤيننهوتييهکانی ڕۆژهه ق بخو
م گوشاری ناوبهناوی بارزانی ب رشکردنی نهوت که ئهودەم لهئارادا بوو. به ۆ ه

زتر دەکرد که دژ به يارمهتيدانی زياتر  کوردان، ڕوانگهی ئهو اليهنانهی بهه
هتی دەوەستان و  دەدان مۆ رشی مهزن پ ن ئهگهر کورد داوای چهکی زياتر بۆ ه ب

ت. نهکانی خۆی ههب ی بۆ داکۆکيکردن له شو   دەکات، دەب دەرەتانی بهڕێ و ج
کی بهڕێ و ج بوو بۆ  ١٩٧٤ی اله باری تيئۆرييهوە، هاوينی س کات

داچ تپ ک ب گهمان بوو و وونهوەی بارودۆخهکه. ههرچۆن ، دوو کۆسپ له سهر ڕ
تهنيا ئهوانهی وا له دەرەوەی مهسهلهيهک وەستا بن دەتوانن بهرانبهر بهو 

نن. اڕووداوانهی وا له کاتی ناچاريد    ڕوودەدەن، ڕەنگدانهوە بنو
ی  ی ق ١٩٧٤هاوينی سا کدارما بانگی سهرنجی لهو قهيرانانه  هيران بوو. زۆر

مهيان دەکرد: له مانگی مهيدا، هاتوچووی [من بۆ] سووريا؛ له مانگی جووندا،  ئ
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تی نا و يهکيهتی سۆڤيهتی؛ له مانگی  ڤينسهفهری سهرەک کۆمار بۆ ڕۆژهه
سهنگاندنی سهرەک کۆماريی ئۆگوستداله مانگی ؛ دا، قهيرانی قبرسجووالي ، هه

ۆزيی، ههرەسی اليحهی يش؛ دواترسننيک ، ڕاگواستن، قبرس، ڕەواندنهوەی ئا
تی نا ورکردنهوەی بارودۆخ له ڕۆژهه کی بهبرەو لهمهڕ ه  ڤينبازرگانی، سياسهت

ديای هيندوچين. دانی تڕاج کی کهم ههبوو بۆ ئهوەی  و، له کۆتاييشدا سهرهه کات
وەيهکی سيستماتيک ديراسه  بازمان لهمهڕ ناوچهی دوورەدەستی کورد به ش ڕ

  بکهين. 
لهوەش زياتر، ئهگهر تهنانهت سياسهتمهداران ڕووبهڕووی هيچ دژايهتييهکی 
کی باشتر له بهرنامهکهی  ديکهش نهبوونايهتهوە، گومانم ههيه بيانتوانيايه بگهنه شت

مه. ئهگه ی ئ مه له سا وە نهبردايه، کورد  ١٩٧٢ر ئ نی'مان بهڕ دا 'بهرنامهی نه
رايی  نران.بهخ کدەشک   ت

وەردانی دوو دەيه  وازی کارەکانی سهددام دەست ت دابووين که له گهڵ ش دەرفهتی پ
شتينهوە که کورد له کهمی حوسهيندا ناسياوی پهيدا بکهين و ئهوەش گومانی  بۆ دەه

گهی تهسليم بوونه  ١٩٧٤. تا هاوينی هنوە کارهاسانی بۆ ئامانجهکانی خۆيان بکڕ
نوماييهکانی 'سيا'مان ڕەچاو بکردايه و  مه له زيادييان نهدا. ئهگهر ڕ بژاردەکانی ئ

نياييهوە دەشکايارمهتی زياتری داراييمان بۆ دەستهبهر نهکردايهن، کور مه . د به د ئ
ک بکهين که له باری  زۆر له هکیئهو بژاردەيهمان نهبوو که پشتگيريي شهڕ

کی ئهمريکاش دوور  نی خه له مهنتيقييهوە ئهستهم و دوورەدەست و بۆ کۆمه
گ گهی داخوازی هيشتن بوو. چونکووت ويستی به دەست  سهرکهوتنی ج بارزانی پ

ته يهکگرتووەکان [ی  ران و پشتگيرييهکی زياتر له اليهن و وەردانی زۆری ئ ت
مئهمريکا]وە دەکرد.  تی  به لهو کهش وههوايهدا که ڤيهتنام لهرزۆک ببوو، ڕۆژهه

رش، ناناڤين  ۆزی کهوتبووە بهر ه سهقامگير بوو، و سياسهتی البردنی ئا
کی ديکهمانی  ب بهزەييانه کردنهوەی بهرەيهکی نوێ، چارەنووسی هاوپهيمان

سيشهوە دەدرايه دواوە.  گومان له اليهن کۆنگر   دەخسته مهترسييهوە و ب
دا کورتهيهکی عهمهلياتی کورديم به سهرەک  ٢٦/٨/١٩٧٤کات من له ڕۆژی 

زی سوپايی کۆماری نوێ ڕاگهياند، ئاگادارم کردەوە که شا نيازی ئهوەی ههيه  ه
کی به جل وبهرگی کوردييهوە  شتريش يارمهتيدەران ت [ە کوردستان] (شا، پ ر بن

کی هاندەر،سهرەڕای ڕی ئهوەشم کرد که ئينزارناردبووە ئهوێ)،  هت ئهم کارە  وا
ک  چهوانهی ب پايان گهل کی پ گهی مهترسييه. ئهگهر 'فۆرد' فهرمان و ج

نهدايهم، ئهوا مهيلی خۆم ئهوە بوو  م سهرەک کۆماريش مهسهلهپ که بدەمه دواوە. به
شنيارەکهی شای] نهکرد.    پهسندی [پ
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ک مابوومهوە و گهيشتبوومه سهر دوو چارەسهری ناگوزير.  يان من لهسهر ناوڕ
مه  ی  ٢٦يارمهتييهکی زۆر و بهردەواممان ئاراستهی کوردانی پهنابهر کرد. له ئ

زی ئيسڕائيل 'سيمشا دينيتز'  و هيهی کرد که با ئۆگوستيشدا فۆرد پهسندی ئهو گه
هکه بريتی بوو و من چهند ههفتهيهک بوو به ئامادە کردني هوە خهريک بووين. گه

ی  دا کهوتبووە  ١٩٧٣لهوەی ئهو چهکه ڕووسييانهی وا ئيسرائيل له شهڕی سا
مهش له بری ئهو، چهک و کهرەسهی ئهمريکی بدەينه  ،دەستی بدات به کورد و ئ

دانی  ويستی به چهند ئيسرائيل (ئهوەش بوو به هۆی سهرهه ناڕەحهتييهکی زۆر که پ
وان دائيرەکانی حکوومهت دەکرد). له کۆتاييشدا نزيکهی مانگ وتوو  ٢٨ژی ن

زرا ر] کهرەسهی سۆڤيهتی ڕاگو يهی که کۆتايی به ههموو  ،مليۆن [دۆ تا ئهو ج
ئهو چهکه سۆڤيهتييانهی الی ئيسرائيل هات که شياوی شهڕ له ناوچه کوردييهکان 

 بوون.
ی  مه  .بوو ١٩٧٤پايزی سا راق بۆ سهر کورد له زياديی دابوو، ئ رشی ع ه
دەداواکاريی زي دەگهيشت که بهزۆری له اتری کوردانمان لهمهڕ يارمهتيی ز تر پ

رانهوە ئاراسته دەکرا. سيا دژ به ههموو ئهو داواکارييانه دەوەستا؛ بۆ  اليهن شای ئ
بی' ڕاپۆرتی ئهوەەی ڕاگهيان ١٩٧٤له ئوکتۆبری ، نموونه ی دا 'کۆ د که باشترين ه

نی سهرەکيی ئيدارەکهی  ران و شو وەنديی بارزانی بۆ يارمهتی وەرگرتن له ئ پ
ی گوترا که، "ڕادەی پشتگيری کردنی  ت، پ ک ب کهوتۆته مهترسييهوە. ههرچۆن
ت و ئهو  ن و نيکاريمان ل بش تهوە" لهبهر ئهوەی بۆی ههبوو نه مه بهرزتر ناب ئ

ک گرنگ نيکارييهش گهل   تر بوو له داواکارييهکانی کورد:نه
    

نی دارايی  هکانیدەسگرۆييسهرجهم " مه له بارزانی له ماوەی سا ئ
ر که زياد له  ٢٠دا دەگاته  ٧٥و  ٧٤و  ١٩٧٣ تهن  ١٢٥٠مليۆن دۆ

رانييهکان دەتوانن ههموو چهشنه يارمهتييهک  ته بهر... ئ کهرەسهش دەگر
ت، ئاراستهيان  ی ب ويستی پ بکهن و سيا وا به باشتر دەزانی که کورد پ

ت."  ر ران به ج به   که يارمهتيدانی کوردان بۆ ئ
  

م ئهگهر شا يارمهتی خۆی له ڕادەی  ت که تا ئهودەم  ٧٥به پهڕاندب ر ت مليۆن دۆ
ت که ئيسرائيل تووشی  ئاراستهی کوردانی کردبوو، ئهوا تووشی ههمان گرفت دەب

مه چهکی  ت و ئ رين، ئهوا ئهويش خۆی الواز هات. جا ئهگهر ب گری بۆ نهن ج
س. کی ب ئهنجامهوە لهگهڵ کۆنگر رين، دەکهوينه شهڕ   کردووە و ئهگهريش بين

  
ههم   بهشی س
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راق لهسهرخۆ  نهدا بوو که ع شهوە و  ،ئا لهم شو م به قورس و قايمی دەهاته پ به
تی یکوتوپڕبه شا، به ب ڕاگهياندن و  دا. ئهو، دەسه ، تۆپی ناو دەستی خۆی فڕ

ی ڕابردوودا بهرەو  ته يهکگرتووەکانی بينيبوو، که له ماوەی دوو سا ئيدارەی و
مه لهمهڕ يارمهتيدانی کوردان  الوازی چووبوو. شا، هيچ کات دژ به بڕيارەکانی ئ

ت که گومان کردنی له  نهوەستا بوو، جا هۆکاری ئهو بڕيارەی شا واههيه ئهوە بووب
ت و ئهوەش  ن لهسهر پهيوەندييهکانی لهگهڵ  ئهمريکا دابن مه شو زی ئ ئيرادەی بهه
تهکهی خۆی لهسهر بناغهی ئهو  کدا که ههموو بهرنامهی ئاسايشی و له کات
م بڕينی يارمهتيی داراييمان بۆ هيندوچين ڕاست لهو کاتهدا،  پهيوەندييانه دانابوو. به

ی به شاوە نهدە کی ئاشکرای دژ به عيراقهوە که ئهوەش هيچ پا ران بخاته شهڕ نا ئ
ژی  گايهک بوو لهبهردەمی مابووەوە ياخود گوێ نهداته سنووری دوور ودر تاقه ڕ
ته  کی پتهو له اليهن و تهکهی] لهگهڵ يهکيهتی سۆڤيهتی به ب زامنکردن [و

کدايهکگرتووەکانهوە،  مهش له ههل ومهر له کات وين  [ئهو نهبو جی ئهوەدائ
  زامنهی] بۆ دابين بکهين. 

نييهکی سياسهتمهدارانه پاشهکشه بکات. له  وە،ههر بۆيه بوو که شا بڕياری دا به نه
کهوتنی ڕۆژی  ب ١٨چاوپ له زوريخ له کاتی کۆتايی هاتنی  ١٩٧٥يوەری ری ف

کی  تی ناڤيندا، شا به ب هيچ ڕاگهياندن شهی ڕۆژهه سهفهری "دەرخستن"ی ک
شتری م که لهگهڵ سهددام پ ژ نانی وتوو که ی گوتم که خهريکی پ هسهلهکه، پ

وەيه به فۆرد ڕاگهياند:   حوسهين؛ منيش ڕاپۆرتی مهسهلهکهم بهم ش
  

شنياری ئاشتی" می پ عيراقدا، خهريکی خۆ ئامادە  کردن لهگهڵ شا، له وە
ز واته سهددام حوسهين کهوتنی پياوی بهه شا گوتی . کردنه بۆ چاوپ

ر  کی خودموختاری کورد بکات که لهژ ی حکوومهت ناتوان قهبوو
ت. راقدا ب تی حکوومهتی ناوەنديی کومۆنيستی ع نيا نييه  دەسه ئهو د

راق  ران و ع راقييهکان ههندێ ڕووداو له سهر سنووری ئ لهوەی ع
نن  ق ته هۆی کبخو ونهتهوەيی بوونیه بب شه به ن ی کورد؛ مهسهلهکه به ک
نراوەشۆڕای ئا که به بۆچوونی  -سايشی نهتهوە يهکگرتووەکانيش ڕاگهي

ت که ناوبراو ئهو کيدايه. به کورتی، وا دەردەکهو له ، لهوپهڕی ب که
گهيشتنهرەو بمهسهلهی کورددا،  لهگهڵ عيراق بڕوات، ی هاوبهش کت

ت  ت. له عهينی کاتدا، شا دەيهو ت تاچ ڕادەيهک بۆی دەلو م نازانر به
ژە به ي    ارمهتيدانی کورد بدات."در
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کشکانی کورد  نايهوە که خۆی سهبارەت به ت من ئهو مهترسييانهم وەبيری شا ه
ۆزی دەکات. ههروەها گوتم ئهو  دەيخسته بهرچاو و دەيگوت ناوچهکه تووشی ئا

وەبردنی ناوچه کورديي بايهخن لهبهر زامنهی وا سهددام لهمهڕ بهڕ هکان دەيدات، ب
ران به الوازيی زياتری ڕۆژئاوا  ئهو ڕاستييهی که سۆڤييهتييهکان پاشهکشه کردنی ئ

تانهيان تهنانهت له بهرەکانی شهڕيشدا له زيادی بدات.  ن، دوور نييه کاری ش دادەن
تن. دەچوو زانايانه بووب   ڕەخنهکانی من و

  
گهی لهبهر ئهوەی کوردان چيتر  نی'لهڕ زران،  'بهرنامهی نه مهوە نهدەپار ئ

رانييهکان دەکرد. بۆ ئهو  قوتانی زۆری ئ هه ويستی به خۆ ت ژەی خهباتيشيان پ در
نه  رانی و بودجهيهکی سا ويست به دوو لهشکری ئ  ٣٠٠کارەش، کهم يان زۆر، پ

مه بکهن و  دياکانی ئ رانييهکان دەبوايه سهيری م ری ههبوو. ههروەها ئ مليۆن دۆ
بگهنبزانن چۆن له ن بۆ ئهوەی ت هيچ پشتگيرييهک  شکه لهو مهڕ هيندوچين دەدو

  بۆ ئهم سياسهته له ئارادا نييه. 
کهوتنم لهگهڵ شادا،  -ی فيبريوەری ٢٢له  نيتز'ماوەيهکی کهم دوای چاوپ  م1'د

  ئاگادار کردەوە:
  

ت. کاری لهوە دەترس کورد ئيتر  ،"ئهو [شا] له ئهو تهواو بووب
، ت شهکه] بيدر  بهرانبهر"ڤيتۆ"يهکدا که بۆ خستنه دەری بارزانی [له ک

ک لهگهڵ عيراقييهکان بکات ئهگهر  دوور نييه ژ ک دەست به وتوو له ئۆپ
ت. من دژ بهوە ئينزاری توندی ئهوم کرد."    چاويان به يهکتر بکهو

  
نرا، ئهم شتا ٩له ڕۆژی  کهاتنی شا و سهددام ڕاگهي نهم به وردی ی ماڕچ و دوای پ

  ڕاگهياند: 2'ڕابين'به  
  

ی گوتم 'ئهگهر له جهزائير چاوم به  "ئهو [شا] له زوريخ به ڕياکارييهوە پ
ت..." ستا له  سهددام حوسهين بکهو ئينجا ههموو ئهو بابهتانهی وا ئ

کهاتنهکهدا هاتووە، ههمووی وەک بيرۆکهی خۆی ڕاگهياند بهتايبهت  -پ
راقييهکان  ک [له ناوچهی ئهوەی که ع زامنی ئهوە بکهن هيچ کومۆنيست

ن.   "خودموختاری کورد] دانهن

                                                      
نی   1 وان سا ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا له ن زی ئيسرائيل له و و تا  ١٩٧٣سيمکا دينيتز، با

  دا. ٧٩
نی  ئيسحهق ڕابين   2 وان سا    دا. ٧٩و  ١٩٧٤سهرەک وەزيرانی ئيسرائيل له ن
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ی تهواو شا ئهوەی  گهوەيه يا خود داوای کۆنتڕۆ نهگوت که سات وسهوداکهی بهڕ

راق به سهر ناوچه کوردنشينهکاندا دەکات ی ع کی ئهوەش، وکهما . وەک ئهنجام
ژەم دا به هاندانی بارزانی می نامهيهکم  ی ٢٠و له  من ههر در فيبريوەريدا وە

کهوتنی منی کردبوو:دايهوە    که داوای چاوپ
  

ک به وەرگرتنی نامهی  ی جانيوەريتان خۆشحاڵ بووم.  ٢٠"من گهل
زی خۆمتان بکهمهوە بهرانبهر به خۆتان، گهلهکهتان  ت ئاگاداری ڕ دەمهو

ی ئازاي همهو ههو ناو ئهو تهنگوچه ک دژوارانهی وا  انهتان له پ گهل
سهنگاندنتان لهمهڕ بارودۆخی نيزامی و  زی هه ڕووبهڕووتان بۆتهوە. ڕ
نيا بن که پهيامهکهتان له بهرزترين  ندمهوە. دەتوانن د سياسی دەگرم که خو
ت و ئهوەش به هۆی  ته يهکگرتووەکاندا سهرنجی جيددی دەدر پلهکانی و

ی دەدەين. مه پ کی ئهگ گرنگييهکهوەيه که ئ نهر ت نو هر بتانهو
رنه واشهنتن و زانياری زياتر له مهڕ  کراوی خۆتان بن باوەڕپ
مه شانازی و  ته يهکگرتووەکان، ئهوا ئ بارودۆخهکه بدەنه حکوومهتی و

ت."  خۆشيمان بۆ ميوانداری کردنی دەب    پ
  

ی ماڕچدا خهريک بووم خۆم بۆ  ٦و کات که له زياد له دوو ههفته دوای ئهوە، 
تی ناڤين ئامادە دەکرد، شا به ڕاگهياندنی ههوا ئهوەی لهگهڵ س هفهری ڕۆژهه

شتووە،  ه رەی ئهو ئيتر کوردی بهج ک و به گو کهاتن سهددام حوسهيندا گهيشتۆته پ
راق به سهر ڕووباری شط العرب دا دانانی ع ژی کردين. له بهرانبهر دانپ که  -گ

ران و عيراق دياری که سنووری ئ دەکات، شا سنوورەکانی خۆی [به سهر  ڕووبار
  کورددا] داخست و ههموو چهشنه يارمهتييهکی کوردانی وەستاند. 

ک  گهی هيچ داکۆکيکردن بهزەييانه بوو و ج کردەوەی شا له باری مرۆڤايهتييهوە ب
رانهوە سهنگاندنی سهربهخۆيانهی ئاسايشی ئ م له اليهنی هه ، بڕيارەکهی نييه؛ به

بگهيتبۆ ئهوە دەب  ی ت ستا ئيتر تهنيا  -ل ت. ئ ش و ئازاريشهوە ب ههرچهندە به ئ
ران دەيتوانی کوردان ڕزگار بکات؛ پيتاکی کارەکهش  وی ئ وەردانی بهرب دەست ت

ی  ٣٦٠له ڕادەی ئهو  پهڕيبوو که بارزانی له سا   دا داوای دەکرد. ١٩٧٤مليۆنه ت
ته يهکگرتووەکان، که له توانهوەی هيندوچيندا خنکا بوو، نهيدەتوانی تهنانهت  و

وازی کاری  ی سوپايی بکاتهوە و خۆ ئهگهر ش بيريش له کردنهوەی بهرەيهکی نو
س  ته بهرچاو، تهنانهت کۆنگر شتگيريکردنی سياسيش ههر دژوار دەبوو. پبگير

بازانهکهی. له وازە ف مدايه ش م نهدايه کاری شا و لهوەش کهمتر گو ی  ١٠من گو
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ل لگهرافهکهدا پشتگيرييهکی ئهوتۆی به مارچدا ت کی سارد وسڕم بۆ نارد؛ له ت گهراف
ت: نهکرد و گوتم گومانم ههيه سوودی بۆ خۆيشی ههب   کردەوەم ل

  
"سهبارەت به مهسهلهی کورد من هيچی وام نييه لهو قسانهی زياد بکهم وا   

کهوتنی ئهم دواييانهماندا گوتم.  وان لهسهر  ئاشکرايه خاوەن شکۆتان دەتله چاوپ
ت که وەک ههميشه  مه ئهوە دەب قازانجی گهلهکهی بڕيار بدات. سياسهتی ئ

ته يهکگرتووەکان بکهين ران وەک دۆستی نزيک و وەفاداری و . ديارە پشتگيريی ئ
وان  وەنديی ن من به گرنگايهتی زۆرەوە سهرنج دەدەمه سهر گۆڕانکارييهکانی پ

ران و سياسهتی عيراق له ن راق و ئ اوچهکهتان به گشتی و به نيسبهت يهکيهتی ع
   به تايبهتی." هوەسۆڤيهتيش

  
ک تهواو بوو، قارەمانانی بهربهرەکانيی دواکهوتوکات ههموو  انهبهزەيي ب و،شت

وەبهرايهتی فۆرد و به تايبهت من به ناوی ئهوەی "کوردم بهج  -کهوتنه گيانی بهڕ
م  شتووە". به کی ئهوتۆمان کرد، نه  ئهوە شا بوو که بڕياری دا وه کهاتن مه نه پ ئ

شی کارەکهی پ بگرين . ئهو چارەسهرەش که ههندێ له ستڕاتيجييهک که پ
شنياريان دەکرد که دەبوايه به هۆی وەستاندنی يارمهتييهوە  -ڕەخنهگرانمان پ

مه چۆنمان دەتوانی گوشار  -ههڕەشهمان له شا بکردايه هيچ واتايهکی نهبوو. ئ
کی بخهينه سهر ها کی سهرەکيمان بۆ ئهوەی خۆی به تهنيايی عهمهليات وپهيمان

وە ببات و گهی کارەکهی شا  -سوپايی بهڕ ک بوو، که دەکرا لهج ئهوەش تاقه شت
ت کدا کۆنگرە يارمهتی ئهو هاوپهيمانانهی دەوەستاند وا چه -دابنر يان قۆله کات

    لهسهر مل ڕاگيرابوو. 
مهی حکوومهتی شا، بايهڕووداوەکانی دوای ڕووخانی  خی داوەريکردنهکانی ئ

داويستييهکی  کی دۆست له هاوسهنگيی ناوچهيی و جيهانيدا پ ران دەرخستووە که ئ
رشکردنی سياسی بۆ سهر شا يا خود بڕينی يارمهتيمان له  تهواو بوو. منيش به ه

ژەنه ببردايه، دەبوومه ک کی سهرەکی خۆمانم له گر ران، ئهگهر هاوپهيمان کی ئ هس
 ب خهياڵ و دوور له بهرپرسی. 

ران چاکهيهک نهبوو که ئهگهر  مه سهبارەت به داکۆکيکردن له ئ بهرپرسيايهتی ئ
کوو دەربڕينی بهرژەوەنديی  ی خۆشحاڵ نهبوايهيهين وەريبگرينهوە، به پ
کی  ک ی خۆمان بوو. دەنا من دەبوايه ببمه بينهری بهکۆيلهبوونی خه جيئۆپۆليتئيکا

ی ئهو ڕاستييهش بووم که باوەکوو دەکرا کردەوەی شا رکهمان و ئاگادادۆستی دي
ته شهکه ئهو قهيرانه  و بيانوويهک بکر م هۆکاری ک ت؛ به کی ل وەربگير که

  ناوخۆييهی خۆمان بوو که به تهواوەتی پهکی خستبووين. 
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دراوی  وازپ ک شکا، مانۆڕکردنی ئاسايی و ش کات که بهربهرەکانيی کورد ت
بی يهکهم کهس بوو که  يشهنتن بۆ دابهشکردنی سهرکۆنهکانواش کرد. کۆ دەستی پ

کی له داواکارييهکی  ١٣دەبوايه قسهی ل ببيسترايه. ناوبراو له  ی ماڕچدا که
بارزانی سهبارەت به يارمهتی ڕاستهوخۆی ئهمريکا وەرگرت بۆ ئهوەی ب سيا له 

بی نووسی:  سهرجهم مهسهلهکه بهدوور بووە. لهبهر ئهوەی سياسهتی ئهمريکا "کۆ
رانهوە ئ ئهوە گهی ئ ستا که بهربهرەکانی کورد بوو يارمهتی له ڕ اراسته بکات، ئ

کشکاوە، ئيتر ناردنی   له ڕابردووکهمتر چهشنه يارمهتييهکی ڕاستهوخۆ  رههت
ت."  کردن ب گهی ديفاع ل   دەتوان ج

تييهکانی بارزانی وەستاندبوو، که کاتی خۆی يارمه -ناوبراو گومانی لهوەدا دەکرد شا
مه بدات. ئينجا بۆ  ژە به گهياندنی "سووک و سانا"ی يارمهتييهکانی ئ ت در ئامادە ب
ت، جهختی لهسهر ئهوە دەکرد که داواکاريی کورد [بۆ  بدر ويستی پ ئهوەی کاتی پ
تی ناڤين ديراسه  ويسته دوای گهڕانهوەی من له سهفهری ڕۆژهه را] پ يارمهتيی خ

گهی سهرچاوە ئاسايشييهکانی خۆيهوە زۆر به باشی دەيزانی بک ت و ديارە له ڕ ر
ت!  ک درەنگ دەب   که ئهودەم ئيتر گهل

بی گوتیلهعهينی کاتدا  ک ئيحساساتی و ب ئيحتياتنلهبهر ئهوەی  کۆ ، کوردان گهل
تڕبا يارمهتی مانگی ما بدر که ئهوە لهچاو ئهو تڕاجيديايهی وا  -چی "سيا"شيان پ

کی بچووک و ب ئيعتيبار بوو. خ ت، چارەسهر هريک بوو به سهر کورد ب
کيش که شتهکه ڕوويدا،  بی له ناوچهکهتهنانهت کات نهرانی کۆ نهياندەتوانی  شنو

کی وا خهمساردانه بن.ڕازی به  سوکهوت   هه
رە، ئهوان به ب ئيستيسنا، دژ به زيادکردنی يارمهتيی کوردان بوون و اليکهم  تا ئ

م ههر ئهوەندەی ئهو  بی بۆ کۆشکی سپی دەردەکهوت. به مهسهلهيه له نامهکانی کۆ
نهرانی سيا له  وە برد، نو رشی دەرکردنی ههمووانی بهڕ سهددام حوسهين ه
ی خۆيان  ناوچهکه بههۆی تراجيديايهکهوە که بهبهرچاويانهوە دەقهوما، دەست و پ

تی ناڤيندا  بووم، چهندين داواکاريی وون کرد. کات من له هاتوچۆی ڕۆژهه
بهرانی کورديان لهمهڕ يارمهتيی دەستبهج ڕاگهياندم و کات که  پيان ڕ

کی سهرکۆنه کردن  م مانهوە، کارەکهی خۆيان به يادداشت وە داواکارييهکان ب
نا. ه   کۆتايی پ

شهوە، ناوی يارييهکه بريتی بوو له تاوان  وەک له مهسهلهی هيندوچينيشدا هاته پ
نه بوو که تۆمهتکاران خستنه  کانيتر؛ دائيرەکهی منيش ڕاست ئهو شو سهر خه

ک ههر يارمهتييهکی زياديی ئهمريکا به کورد  ی بوو. بۆ ماوەی سا ڕوويان ل
ت، ئهنجامی ئهو گوشارەی من بووە که به سهر دژايهتی نواندنی سيادا زاڵ  دراب

رادەبوو؛ ئهوەش که چيتر وە يانم نهدەدايهوە لهبهر ئهوە می داواکاريی يارمهتيی خ
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م و نووسهران[ی نامهکان] دەيانزانی کات که سنووری  بوو که هيچم نهبوو بي
کی دەست بهج له گونجان نهدەهات. رانمان لهسهر داخرا، ئيتر هيچ يارمهتيدان   ئ

کی تاڵ ساڵ دوای ئهيشدا، لهبهر  ٢٠له ماوەی  وەک -قهيرانی کورد گهيشته ئهنجام
شا: ههندێ هۆکا ژەی ک وە در جوغرافيايهکی ری کهم بايهختر، به ههمان ش

تانی دراوس و ڕوانگهی نهگونجاوی ناو  ،ياساخکراو، بوونی هاندەری ناتهبا له و
گای کورد.   خودی کۆمه

مه]  رخواييهوە قسهيان له "بهدگومانی" و "خهيانهت" [ی ئ ئهوانهی وا دواتر به خ
دەنگ مابوونهوە رەدا ب و لهوەش خراپتر، ههرگيز لهمهڕ تراجيديايهکی  دەکرد، ل

گری ئهوتۆيان  مهزنتری وەک ئهوەی وا له هيندوچين هاته کايهوە، بهرنامهيهکی ج
وەی ببهين.   نهخسته بهرچاو که بمانتوانيايه بهڕ

ژينهوە، تڕاجيديای کورد ک بۆ تو کی  وەک بابهت کهرەسهمان بۆ ئاکام وەرگرتن
: داويستيی  زۆر دەدات ڕوونکردنهوەی ڕاستهقينهکان ههر له سهرتاوە؛ گرنگايهتی پ

وەنديدانی داچوونهوەی  پ داويستيی پ ئهنجامهکان به دەرەتانی گونجاوەوە؛ پ
وان هاوپهيمانهکانماندا . ههموو ماوەبهماوەی عهمهليات و؛ گرنگايهتی هاوکاری له ن

ک لهوێ رە و جار ک ل به ووردييهکی باوەکوو  - ئهو نموونانه له ڕاستيدا جار
وەرگرتنيان له  ک ل م که کيان ل وەرگيراوە، به ت، که ويستيشهوە نهبووب پ

پهڕن.    بارودۆخی نزيکدا سهلماندوويهتی که کاتی و ت
مه نهماندەتوانی ئهو يارمهتييهی وا بۆ  بههۆی چهند هۆکاری جياوازەوە، ئ
مه  ويست بوو، ئاڕاسته بکهين؛ لهوەش زياتر، ئ سهرکهوتن[ی کوردان] پ
شانه دواوە ببنهوە. ههر  نهماندەويست [کورد] ڕووبهڕووی ئهنجامهکانی خۆ ک

ی ماتکردنی سوپايی و پاشهکشه کردنی وردەوردەی د وژمنمان دەدا. بۆيهش ههو
کی پڕۆگرامی کورداندا نهدەزانرا ئهوە بوو که گۆڕانکارييه  ئهوەی وا له دەسپ

تی مانهوەمان [له ناوچهکه] بهربهست بکهن.  تهنانهت به ناوچهييهکان دەتوانن دەسه
گر که ئهودەم هانی  ئهو کارانهم پ باشترن یئاوڕدانهوەی دوای دوو دەيه، من ج

وەبردنيانمان دا    و تهنانهت لهوە کهمتريش.بهڕ
مه عهمهلياتی کورديمان له  يبگهڕايهين که  ١٩٧٢ئهگهر ئ بدايهته دواوە و ل

زەکانی عيراق به خهليجهوە خهريک بن، واههبوو کاروباری ديپلۆماسيی  ه
کی تهواو جياواز، بهتايبهت له ماوەی شهڕی  تی ناڤين بگهيشتايهته ئهنجام ڕۆژهه

ی    و دوای ئهويشدا.  ١٩٧٣سا
ژوو، هيچ  -گهلی کورد ديارە ئهوە قسهيه بۆ ئهو قوربانييه ههميشهييهی م
دا نييه. دانهوەيهکی ت   د

    تهواو


