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 پشکی:
و هاتن� س�ردەس��تی دەست�بژ�ر�ک ک�  ع�راقل�  ١٩٥٨ب� س�رک�وتنی کودەتای 

ت�ک���ی�ک بوو ل� سیاسی ڕادیکاڵ و ن�ت�وەیی نزیک ل� ئایدۆلۆژیای چ�پ، هاوک�ش�ی 
ئا�ۆزی و گرژی زیاتری ب� خۆوەدی، ئ�م� س�رەڕای  ع�راقپ�یوەندیی�کانی ن�وان ئ�ران و 

ش�ی سنوری، م�زه�بی، ڕ��ەوە ئاوی و ووشکانیی�کانی مان�وەی ک�ش�گ�ل�کی قووڵ وەک ک�
ب�هۆی ه��گ��ان�وەی جۆری  ١٩٥٨ن�وانیان ک� ب�چارەس�رن�کراوی مابوون�وە. کودەتای 

سیستمی حوکم�انی(پاشایی بۆ کۆماری) و وەرچ�رخانی ئاراست�ی ئایدۆلۆژی دەو��تی 
ی ئامانجی سیاسی و جۆری (ئاو�ت�ی�ک ل� ن�ت�وەگ�را و چ�پگ�راکان) بوو، پ�چ�وان�ع�راق

سیستمی حوکم�انی و ئامانج�ه�ر�میی�کانی ئ�ران ل� ناوچ�ک� دەوەستای�وە ک� خۆی ل� 
پاراستنی ب�رژەوەنیی�کانی ئ�مریکا و ب�ره��ستیکردنی ه�ژمونی چ�پ و سۆڤیی�ت ل� 
ناوچ�ک� دەبینیی�وە، ئ�م� س�رەڕای ه�ڕەش� ناوخۆیی�کانی ئ�ران ک� بریتی بوو ل� ک�ش�ی 

و زا�بوونی  ١٩٦٨پ�کهات�ن�ت�وەیی�کانی وەک کورد و چاالکی ه�زە چ�پ�ەوەکان. ب� کودەتای
چ�پ� ن�ت�وەیی�کان(ب�عس)، ک�ش� و ت�نگژەکان چ�ندب�رامب�ر بوون�وە و حکوم�تی نو�ی 
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بووە مای�ی ه�ڕەش� بۆ سیاس�ت�گشتیی�کانی ئ�ران، ئ�م�ش وایکرد ک� ئ�ران بۆ  ع�راق

�دوای ئ�و کارت� سیاسیی� ه�ر��ی�تی و ناوخۆیی�کانی ن�یارەک�یدا الوازکردنی ع�راق، ب
  بگ�ڕ�ت. 

ئاستی  ١٩٧٥-١٩٦٨ل�گ�ڵ ئ�ران ل� سا�نی  ع�راقپ�یوەندیی�کانی جو�ن�وەی کوردیی 
جیاوازی ب�خۆوە بینیوە؛ ڕاستی�ک�ی ت�بایی کورد ل�گ�ڵ ئ�ران ب� در�ژایی ئ�م سا�ن� ل�ژ�ر 

و  ١٩٦٨ل� دوای کودەتای ب�عسیی�کان ل� سا�ی  ع�راقئ�ران و کاریگ�ری پ�یوەندیی�کانی 
ل� ئاست�کی باشدا  ١٩٧٥بووە. ئ�م پ�یوەندیان� ئ�گ�رچی تا سا�ی  ع�راقگۆڕ�نی حکوم�تی 

ن�بووە و ت�نان�ت گ�یشتۆت� ئاستی ه�ڕەش� ل�ی�کرتکردن، ب��م هیچ کات�ک پچ�اندنی 
ئ�م پ�یوەندیان� ڕەچاوی ئ�وە بکر�ت ک�  ت�واوەتی ب�خۆوە ن�دیتوە. پ�ویست� ل� چۆن�تی

و نیشت�ج�یی چ�کدارانی کورد ب�  ع�راقب�هۆی هاوسنوری ناوچ� کوردنشین�کانی ئ�ران و 
 ع�راقل�گ�ڵ ئ�راندا، ب�ش�ک ل� ملمالن�کانی ئ�ران و  ع�راقدر�ژایی سنوری باکوری ڕۆژه��تی 

ەندی�کانی ئ�و جو�ن�وەی� ل�گ�ڵ و داوکاریی�کانیان و پ�یو  ع�راقبۆ پرسی ن�ت�وەیی کوردی 
ئ�ران دەگ�ڕای�وە. ناوەڕۆکی ب�ش�کیرت ل� ک�ش�کانی ن�وان دوو وو�ت بۆ ب�ری�کک�وتن و 
ناکۆکی ئایدۆلۆژیان�ی ه�ردووال دەگ�ڕای�وە. ل�م ن�وەندەدا ڕۆڵ و پ�گ�ی وو�تانی 

ەندی�کانی ئ�ران و ه�ر��ی�تی و دەرەوە وەک ئیرسائیل و ئ�مریکا و کاریگ�ریان ل� س�ر پ�یو 
 ع�راق و پرسی کورد، ج�گای بای�خ بووە. 

و چاالکیی�کانی ل� پ�ناو گ�یش� ب� ئامانج� سیاسی  ع�راقجیاواز ل� ئامانج�کانی کورد ل� 
، ناکۆکیی� سیاسیی�کانی ئ�ران و ١٩٧٥- ١٩٦٨ل� سا�نی  ع�راقو کلتوریی�کانی ل� چوارچ�وەی 

وود ل� کۆم�ل�ک ئامراز و کارتی جیاوازی سیاسی، بووی� هۆی ئ�وەی ه�ردووال س ع�راق
بۆ ئ�ران،  ع�راقئابووری، س�ربازی و پ�وپاگ�ندەیی بۆ الوازکردنی ی�کرت وەربگرن، ک� کوردی 

دەگ��ا. بۆی� ه�رجۆرە ناکۆکی و ک�ش�ی�کی ن�وان  ع�راقڕۆ��کی ئامرازئاسای فشاری بۆ س�ر 
ل�ی دەڕوانرا و ب� پ�چ�وان�وە  ع�راقدی ئ�م دوو وو�ت� وەکو دەرف�ت�ک بۆ چاالکی کور 

 نزیکبوون�وەیان، دەرف�تقۆستن�وەی ل� کورد دەس�ندەوە.
ئامانج�کانی ئ�م تو�ژین�وەی�، ل�کدان�وەی پ�یوەندیی�کانی کوردەکانی ب�ره��ستکاری 

و  ١٩٧٥-١٩٦٨ع�راق� ل�گ�ڵ دەو��تی ئ�ران و سرتاتیژە سیاسیی�کانی ل� ن�وان سا�نی 
دژە حکوم�تی  ع�راقیڕۆ�ی ئ�ران� ل� ه�ورازونش�وەکانی جوو�ن�وەی کوردی دیاریکردنی 

ل� س�ر پ�یوەندیی�کانی ئ�ران  ع�راق�و ه�روەها ڕەنگدان�وەی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و  ع�راق
و کورد. ل�م تو�ژین�وەدا ه�و�دراوە ئ�وە ڕوونبکر�ت�وە ئ�و هۆکاران� چیبوون ک� بوون�هۆی 

ئ�ران و ئ�م نزیکبوون�وەی� چ� کاریگ�ریی�کی ل�س�ر ع�راق و  نزیکبووەوەی کورد و
  پ�یوەندیی�کانی ل�گ�ڵ ئ�ران ب�ج�هشت.   
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شیکاری بۆ ل�کدان�وەی -تو�ژین�وەی ب�ردەست سوودی ل� میتۆدی م�ژوویی وەسفی
ڕووداوەکان بینیوە و کاری ل� س�ر ئاستی پ�یوەندیی� دەرەکیی�کانی جوو�ن�وەی کورد ل�گ�ڵ 

کردووە و ن�پ�رژاوەت� س�ر بارودۆخی ناوخۆیی جوو�ن�وەی  ع�راقه�ری�ک� ل� ئ�ران و 
د ل� س�رچاوەکانی دەستی ی�ک، ب��گ�نام�، یادداشت و کورد. بۆ ئ�م م�ب�ست� سوو 

نووسین�کانی ئ�و ک�سان� بی�اوە ک�  ل� نزیک�وە ل� ڕووداوەکانی پ�یوەندیدار ب� سا��کانی 
ئ�م تو�ژین�وە ب�شداربوون یان بین�ری نزیک و هاوچ�رخ یان خاوەن پۆست�کی حیزبی و 

 بووە.حکومی بوون و ڕاست�خۆ ل� رووداوەکان بوونیان ه�
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  باسى یکم:

عراق(کشی سنووریی، - پگی کوردەکان ل نو ھۆکاری ناکۆکییکانی ئران

 ، جووالنوەی کوردەکانی عراق)١٩٦٨کودەتی 
 - چ�ند باب�ت�کی س�رەکی ڕۆ�ی گرنگیان ل� ه�وراز و ن�ش�وەکانی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران

دەگ��ا، س�رج�میان رەنگدان�وەی�کی ب�رچاویان ل� چاالکیی�کانی جوو�ن�وەی کوردی  ع�راق
کوردەکان دەبوون� ب�ش�ک ل� ک�شم�ک�ش و ناکۆکیی�کان یان دەبوون�  دروستکردبوو، جاروبار

 .ع�راقهۆکار�ک بۆ ڕ�کک�وتن و هاوت�ریببوونی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 
ز ل� ژ�ر کاریگ�ری ١٩٧٥-١٩٦٨ل� سا��کانی  ع�راق ناوەڕۆکی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و

، ل�کدان�وەی ئایدۆلۆژیان�، ١٩٦٨کۆم���ک پرسی جیاواز بووە: ک�ش�کانی سنوری، کودەتای 
و رۆ�ی ئ�ران و وو�تانی  ع�راقپرسی ن�وت و گرنگیی� ب�ردەوام�ک�ی، باب�تی کوردەکانی 

و و�ت� ه�بووە. ئ�م باب�تان� کار و دەرەکی، ک� کاریگ�ریان ل�س�ر سیاستی دەرەوەی ئ� دو 
ب�دوای خۆیاندا ه�نا، ب� جۆر�ک  ١٩٧٥-١٩٦٨کاردان�وەی دووالی�ن�ی ل� ن�وان سا�نی 

پ�یوەندیی�کانی دوو وو�ت ل� بارودۆخی س�ردەمیان�ی دیاریکراودا تووشی ق�یران بوو و 
ابینکردنی ئارامیی�کی ب�پ�چ�وان�وە ل� بارودۆخ�کیرتی ناوچ�یی و ن�ودەو��تیدا بووە هۆی د

). ه��ب�ت ناکر�ت ه�موو ه��و�ست و ٣٩٧، ١٣٩٢ڕ�ژەیی ن�وان ه�ردووال(ازغندی 
کاردان�وەکانی تایب�ت ب� ناکۆکیی�کانی دوو و�ت ب� ش�وەی�کی گشتی ل� ی�کرت جیابکر�ت�وە 

س�ر و س�رب�خۆیان� باسی ه�ر باب�ت�ک بکر�ت. ب� تایب�تی ل� ڕەنگدان�وەی ئ�م ڕووداوان� ل�
جوو�ن�وەی کورد، ه�موو ر�کک�وتننام�کان و ک�شم�ک�ش�کانی سیاسی دوو وو�ت ب�ی�ک�وە 
پ�یوەندیان ه�بووە و ڕۆل�کی زۆر س�رەکییان ل� وەرچ�رخانی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران ب� 

  گ��اوە. ع�راقداکوردەکانی 
 

 .کشکانی سنور:١
 ع�راق� ن�ۆان ئ�ران و ی�ک�ک ل�و باب�تان�ی بووە هۆی ئ�وەی زۆرترین ک�ش� ل

ب�ن�ت�کای�وە، پرسی سنوورەکانی ن�وانیان بووە. ک�ش�ک� ڕەگ و ڕیش�ی�کی کۆنی م�ژوویی 
س�ف�ویی دەگ�ڕای�وە. ئ�م ک�ش�ی�  - ه�بوو و بۆ س�ردەمی ملمالن� و ڕکاب�رای�تی عوس�نی 

ی نو�ی ل� چ�ند ڕ�کک�وتننام�ی�کی ف�رمی ئ�ران وعوس�نی ه�ر ل�و س�ردەم�وە تا م�ژوو 
، ١٧٤٦، کوردان ١٦٣٩گفتوگۆ و ڕ�کک�وتنی ل�س�رکراوە، ل�وان�: پ�ی�ننام�کانی زەهاو  ع�راق

، ل� م�ژووی هاوچ�رخی پ�یوەندیی�کانی ١٨٦٤، ئ�رزەڕومی دووەم ١٨٢٣ئ�رزەڕومی ی�ک�م 
و ب�پ�ی پ�ی�ننام�کانی پ�شووی ن�وان حکوم�ت�کانی ئ�ران و عوس�نی،  ع�راق- ئ�ران
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"س�عدئاباد" واژوو کرا و ل� ه�موو ئ�م پ�ی�ننامان�دا باب�تی خا��  �١٩٣٧ی پ�ی�ننام

سنووریی�کانی ن�وان دوو وو�ت، باب�ت�کی س�رەکی گفتگۆکان و خا��کانی پ�ی�ننام�کان 
 ).٨١، ١٣٨٣بووە(بهمنی قاجار 

ن�کی ، چووە ناو ق�ی�ا١٩٧٥تاوەکو  ١٩٦٨پ�یوەندیی�کانی ن�وان دوو وو�ت ل� دوای سالی 
، بانگ�ش�ی ع�راقنو�وە؛ کات�ک ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر، س�رۆکی کودەتایی ئ�وکاتی 

بۆ س�ر ش�تو�ع�رەب(اروندرود) ه�نای� ب�رباس و ب�رپرسانی  ع�راقیخاوەندار�تی ڕەهای 
ئ�و ک�شتیان�ی دەچن� ناو ش�تو�ع�رەب، بپشکنن.  ع�راق (ب�عس) ب�یاریاندا ب��گ�نام�کانی

ئاور�ژی ش�تو�ع�ڕەبی وەک  ع�راقوەزارەتی دەرەوەی  ١٧/٣/١٩٧٠ل� پاش ئ�م ب�یاڕە ل� 
ناساند و داوای ل� ئ�ران کرد ئا�ی وو�ت�ک�یان ل�س�ر  ع�راقب�ش�کی دان�ب�او ل� خاکی 

، ع�راقو کرداران�ی ب�رپرسانی ک�شتیی�کانی خۆیان به�ین�خوارەوە. ل� دوای ئ�م ل�دوان 
ی ه��وەشاندەوە و خواستی ١٩٣٧دەو��تی ئ�ران ل� ب�هاری ه�مان سا�دا، پ�ی�نی سنوری 

 خۆی بۆ ب�ستنی پ�ی�ننام�ی�ک ل� س�ر بن�مای "ه��ی تا�وگ" ڕاگ�یاند.
ئ�م پ�شهات� نو�یان�، پ�یوەندیی�کانی دوو وو�تی تا ئاستی ڕوودانی ب�ری�کک�وتنی 

ی ب�رەو ئالۆزی برد و ت�نان�ت ئ�گ�ری پ�کادانی س�ربازی ل� ن�وان ه�ردووال س�رباز 
ب�ت�کای�وە و ت�نان�ت ل� ک�ش�ی�کی سنووریش ت�پ�ڕ�ت. ل�م کات�دا ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر، 

، پرسی ش�تو�ع�رەب و خ�باتی ع�رەب�کان دژ ب� ئیرسائیل و جوو�ن�وەی ع�راقس�رکۆماری 
). ٣٦٠-٣٥٧، ١٣٨٩م�ال مست�فا بارزانی) پ�ک�وە گر�دا(مهدوی  کوردەکانی (ب� س�رکردای�تی

دواجار ئ�م باب�ت� ب� ن�وانگیری "ه�واری بوم�یدین" س�رۆکی ئ�وکاتی ج�زائیر،  ل� کاتی 
) ل� ج�زائیر، ه�ر دوو وو�ت گ�یشتن� ڕ�کک�وتن�ک ٦/٣/١٩٧٥-٤دانیشتنی وو�تانی ئۆپ�ک(

  �وەی کوردی ع�راق ج�ه�شت.ک� کاریگ�ری ت�کشک�ن�ری ل� س�ر جوو�ن
 

 : ١٩٦٨.کودەتای ٢
کودەتای ب�عسیی�کان ب� س�رۆکای�تی ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر و س�دام حوس�نی ج�گری، 

بوو ک� درز�کیرتی  ١٩٦٨باب�ت�کیرتی ناکۆکی و مشتوم�ی ن�ۆان ع�راق و ئ�ران ل� دوای سالی 
ل� چ�ند ڕووی�ک�وە  ١٩٦٨ی خست� پ�یوەی�ندیی�کانی ه�ر دوو وو�ت. ڕوانگ�ی کودەتای سا�

. دیارترین ع�راقج�گ�ی ت��امان� ب� تایب�تی ک� کاریگ�ری خست�س�ر پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 
ع�رەبی ب�عس و ت��وانین� سۆسیالیستی� توندڕەوان�کانی -�ون� بۆ ئایدۆلۆژیای ن�ت�وەیی

تکاریی�کانی رژ�می نو�ی ع�راق بۆ چارەس�ری ناکۆکیی�کان ل�گ�ڵ وو�تانیرت، س�رکوو 
، ه�روەها ت��وانینی ع�راقو ئ�رانییانی نیشت�ج�ی  ع�راقکودەتاچیی�کان دژ ب� کوردانی 

کودەتاچیی�کان ل� ه�مب�ر جوو�ن�وەی بارزانی و پ�یوەندیی�کانی ل�گ�ڵ ئ�ران و و�ت�کانی 
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 وەک ئ�مریکا و ئیرسائی� دەگ�رای�وە.

ل� کودەتاک�ی دژ ب� ع�بدو�رەح�ن نایف، حیزبی ب�عس ب� س�رکردای�تی ئ�حم�د 
ح�س�ن ب�کر و ع�بدو��ەزاق نایف و ع�بدو�رەح�ن داوود توانیان س�رک�وتن ب�دەست 

توانیان دەس��ت بگرن�دەست و حکوم�تی نوێ دام�زر�نن، ئ�حم�د  ١٧/٦/١٩٦٨به�نن و ل� 
ۆکی ئ�نجوم�نی راب�ڕای�تی شۆڕش دیاریکرا، ئ�م� ل� ح�س�ن ب�کر ب� س�رۆک کۆمار و س�ر 

کات�کدا بوو ک� ل� پشت�وەی ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر، س�دام حوس�ن بوون�کی کاریگ�ری 
سیاسی ه�بوو. حیزبی ب�عس ل� سا�نی دوای کودەتا ل� ب�رامب�ر ئ�راندا سیاس�ت�کی ن�ر�نی 

 ).٥٤، ١٣٨٩ج�ب�ج� کرد(طالع سیاس�تی س�رکووتکردنی  ع�راقو ب�رامب�ر ب� کوردەکانی 
هاتووە ی�ک�مین  ع�راق،ب� پ�ی ئ�و ب��گ�نامان�ی ک� تایب�تن ب� سنوورەکانی ئ�ران و 

پ�ی  ع�راق- ه�نگاو ک� حکوم�تی ع�راق ل� دوای کودەتا ل� ئاستی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران
ش�وەی�ک  ه��سا، دووبارەکردن�وە "مافی خاوەندار�تی ع�راق ل�س�ر ش�تو�ع�رەب" بوو، ب�

ناساند. یاریدەدەری وەزیری  ک� حکوم�تی ب�عس ش�تو�ع�رەبی وەک ڕووبار�کی ناوخۆیی
ش�تو�ع�ڕەب ب� ب�ش�ک ل� خاکی  ع�راقب� با��وزی ئ�ران دە��ت: "دەو��تی  ع�راقدەرەوەی 

 ع�راقخۆی دەزان�ت... پ�ویست� ئ�رانیی�کان ک�شتیی�کان چۆ�بک�ن، ب� پ�چ�وان�وە دەو��تی 
، ١٣٦٨ب� زۆرەمل�، ه�زە دەریایی�کانی ئ�ران ل� ک�شتیی�کانیان دەخات� دەرەوە..."(خارج� 

ب� هۆی ه��وەشان�وەی  ١٩٣٧). ل� ب�رامب�ردا دەو��تی ئ�ران پ�ی�نی سنوریی ١٥٧
وە، ئامادەیی خۆی بۆ ب�ستی پ�ی�ن�کی نوێ ل� س�ر ع�راق�تاکالی�نان� ل� الی�ن حکوم�تی 

ەو��تیی�کان ک� دابینک�ری ماف�کانی ئ�ران ب�ت، ب� ع�راق ڕاگ�یاند. ئ�م� ل� بن�مای ماف� ن�ود
کات�کدا بوو ک� ل� سا�نی ڕابردوودا ئ�ران ڕایگ�یاندبوو ک� ت�نیا "ه��ی تا�وگ" ک� تایب�ت� ب� 

 ).٥٥، ١٣٨٩و ئ�ران ب� ف�رمی دەناس�ت(طالع  ع�راقسنوری ئاوی 
هۆی ک�ش�ی سنوری و ه��وەشاندن�وەی  ل� دوای ئ�م ک�شم�ک�ش� نو�یان�ی ک� ب�

پ�ی�ننام�ی س�عدئاباد ل� پ�یوەندیی�کانی دوو و�ت دروستبوو، کودەتای ب�عسیی�کان ئ�م 
 یت�نگ�ژان�ی قوو�رت کرد و گ�یاندیی� لوتک�، "ب� خ�رایی ت�ش�ن�ی کردە ن�و الی�ن�کانیرت 

�بارەت ب� پار�زگای پ�یوەندیی�کانی دوو و�ت، دەو��تی ع�راق سکا�ی سنوری خۆی س
خوزستان و ب�تایب�تی خوڕەمش�هر ه�نای� ب�رباس، ب�ش�ک ل� هاو�تیانی ئ�رانی دانیشتووی 

دەرکرد" و ش�ڕی ڕاگ�یاندن ل� ن�وان ه�ردووال پ�رەی س�ند. دۆخ�کی نزیک ل� ش�ڕ و  ع�راقی
زیی�کانی پ�کدادان ل� ئ�نجامی ت�نگ�ژەی سیاسی پ�یوەندیی�کان و هاندانی س�رکردە س�ربا

ه�ردووال هات�کای�وە، ب��م مح�م�دڕەزاشا، ئ�رانی ل� پ��هاویشتن� ناو ش�ڕەوە 
). ئ�م کردار و ه�نگاوان�، ج�ک�وت�ی فرەچ�شنی ل� باب�ت� ٣٦، ١٣٨٤ب�دوورگرت(طارمی 

ه�ردووال به گروپ�  پ�یوەندییکردنین�وان دوو و�ت ب�دوای خو�دا ه�نا، ل�وان�  یناکۆک�کانیرت 
تکارەکان�وە، ب�تایب�تی جوو�ن�وەی کوردەکان و پ�یوەندییگرتنی ئ�ران ل�گ�ڵ ب�ره��س
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 ع�راقیبارزانی ئیرت  ١٩٦٥بارزانی و جو�ن�وەی کوردەکانی ع�راقدا (ک� ل� دوای سا�ی 
ب�دوای خو�دا ه�نا. ل�  یج�هشتبوو و پ�نای بۆ ئ�ران بردبوو) ک�شم�ک�ش� سیاسیی�کانیرت 

، پرس�کانی پ�یوەست ب� ملمالن�ی خۆیان ل�گ�ڵ ع�راقو�تی ئ�ران و سا�نی دواتردا ه�ر دوو 
س�رکوتکردنی جوو�ن�وەی کورد، ب�ی�وەک�وە ب�ست�وە و ل� ئ�نجامدا ک�ش�ی سنوری ل�گ�ڵ 

وەک دوو گۆڕدراوی کارت�ک�ر و کارت�کراو ل� دژی ی�کرت ڕۆ��ان  ع�راقجوو�ن�وەی کوردەکانی 
  گ��ا.

 

٣پ راق لت. کوردانی عکانی دوو ویوەندیی: 
" بوون؛ کورد ب� ع�راقهۆکاری ناکۆکی ن�وان ئ�ران و ع�راق، "کوردانی  رتیباب�ت�کی 

ڕاب�رای�تی مست�فا بارزانی ل� ناوچ� سنووریی�کان ب� سوودوەرگرتن ل� ق�ی�انی 
ب� هۆی باب�ت�کانی جیاوازی ئایدۆلۆژیایی و ک�ش�ی سنوری،  ع�راقپ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

چ�ندب�رامب�ر کرد. جو�ن�وەی کوردان  ١٩٧٥-١٩٦٨ه�رش و پ�المارەکانی خۆیان ل� سا��کانی 
ن� ت�نیا سودی ل�و ه�ل�ی ک� بۆی رەخسا بوو بینی، ب��کو هاوکات خودی جو�ن�وەک�ش 

و دواتر ل� س�ر  ع�راقوەندیی�کانی ئ�ران و بووە ب�ش�ک ل�و باب�تان� ک�ش�ل�س�ران�ی پ�ی
 م�زی گفتگۆکان پرس�ک بوو ک� گفتگۆ و ت�که��چوونی ه�ردوو الی ب�دوای خو�دا ه�نا.

ئ�ران س�بارەت ب� ڕاپ�رینی کوردانی ع�راق ت��وانین�کی جیاوازی ه�بوو، کات�ک ک� 
ین کرد، ئ�ران ب�و دەستیان ب� ه��گیرساندنی ڕاپ�ڕ ١٩٦١و ل� سالی  ع�راقکوردەکان ل� 

گ�ژاوەی ک� ع�راق ت�یک�وتبوو د�خۆش بوو و ئ�م د�خۆشیی�ی ل� ڕ�گای ڕاگ�یاندن�کان و 
ب�وەکردن�وەی ه�وا�ی پ�شم�رگ�کانی کورد ل� ڕادیۆکانی ئ�ران�وە پ�خشدەکرد، ئ�م� جیا ل� 

). ٢٤٢، ١٣٧٧هاوکاری�س�ربازیی�کان و دا�دەدانی ه�زە ن�یارەکانی دژ ب� ع�راق(أباالس 
، ر�گای بۆ چاالکی و ١٩٦٨پ�رەس�ندنی ئا�ۆزی و گ�رەوک�ش�کانی دوو و�ت ل� دوای کودەتای 

هاتن�ناوەوەی گروپ� ب�ره��ستکارەکان خۆشکرد. ل�م ن�وەندەدا گرنگرتینی ئ�م گروپان� پارتی 
دیموکراتی کوردستانی ع�راق(پدک) ب� راب�رای�تی مست�فای بارزانی بوو ک� نزیک�ی ه�شت 

ل�وەوپ�ش ڕاپ�رینی دژ ب� ع�راق ڕاگ�یاند و ب�دوای ه�ل�کی نو�دا بۆل�دان و الوازکردنی  ساڵ
ب�غدا دەگ�ڕا ل� ب�رامب�ر ملک�چکردن بۆ خواست و ئامانج�کانی ڕاپ�ڕین�ک�، ک� ک�مرتین 

بوو. پدک چاالکیی�کانی ل� سا�ی  ع�راقداواکاری "ئۆتۆنۆمی" بۆ ناوچ� کوردنشین�کانی باکوری 
). بارزانی ل� دوای کودەتای ٤٨٥- ٤٧٩، ١٣٨٦ژ ب� رژ�می ع�راق دەستپ�کرد(ماکداول د ١٩٦١
، ه�لی ئا�ۆزبوونی پ�یوەندیی�کانی عراق و ئ�رانی ل� دەستن�دا و ب� یارم�تی ئ�ران ١٩٦٨

 ١٩٦٩ل� ناوچ� کوردیی�کان زیادکرد، بۆ �ون� ل� مانگی س�ی  ع�راقه�رش�کانی خۆی دژ ب� 
ب� ع�راق ل� ک�رکوک دەسپ�کرد و چ�ند گورز�کی گ�ورەی ل� کۆمپانیای ه�رشیکی توندی دژ 
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ن�وتی ئ�وێ وەشاند و بووە هۆکاری وەستاندنی ب�ره�مه�نانی ن�وت ل�م ناوچ� ن�وتیی�ی 

) ٢٦٨، ٢٠٠٦ع�راق و بۆ چ�ند ڕۆژ�ک حکوم�تی ع�راق ن�یتوانی ن�وت ه�ناردە بکات(تریب 
بۆ حکوم�تی ئ�ران، ڕوانین�کی دوژمنان� بوو،  ١٩٦٨ڕوانینی حکوم�تی ع�راق ل� دوای سا�ی 

هۆکاری س�رەکیشی بۆ یارم�تیی� دارایی و س�ربازیی�کانی ئ�ران بۆ ب�ره��ستکارانی کورد 
، ئ�رانی ب� یارم�تیدانی کورد و بارزانی (ک� ع�راق ب�  یاخیبووانی ع�راقدەگ�ڕای�وە. دەو��تی 

و ب� دەست�وەردان ل� کاروباری ناوخۆیی وو�ت  باکوری ع�راق ناوی دەبرد) تۆم�تبار دەکرد
). ه�ر ئ�م�ش وایکرد ک� کورد و جوو�ن�وەک�ی بب�ت� ٢٦٣، ١٩٨٩ل�کیدەدای�وە(الحمیدی 

و پ�یوەندیی�کانی ل�گ�ڵ ئ�ران و ل� سا�نی  ع�راقب�ش�ک ل� ق�یرانی حکوم�ت� نو�ی�ک�ی 
هۆکارەکانی ناکۆکی ن�وان دوو دواتردا جوو�ن�وەی کوردستان بووە ی�ک�ک ل� گرینگرتین 

 و�ت ک� زیانی گ�ورەی ب� ه�ردوال گ�یاند.
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  باسى دووەم:

 کورد و حکومتی نوی بعس:
ل� ت��وانینی کوردان�وە، حکوم�تی ب�عس پ�داگرترین و س�رکوتکارترین دوژمنی کوردانی  

بوون ل� توندڕەوترین  ع�راقع�راق بووە؛ س�رکردەس�ربازیی�کانی ب�عس ک� پ�شرت ل� سوپای 
بوون و چ�ند ه�رش�کی توندیان دژ ب� پ�شم�رگ�کانی کورد و  ع�راقس�رکردەکانی سوپای 

 ١٩٦٨ناوچ� کوردنشین�کان ئ�نجامدابوو. ه�ربۆی� گ�ڕان�وەی ب�عسیی�کان ل� دوای کودەتای 
ن�کی بۆ کوردەکان ڕووداویکی شوم بوو. کوردەکان و ب� تایب�تی پدک ب� نیگ�رانی و گوما

قوو��وە ل�گ�ڵ س�رکردەکانی حکوم�ت� نو�ی�کی ع�راق ڕووب�ڕووبوون�وە. دەس��تدارانی 
ب�غدا ل� ترسی ب�وبوون�وەی شۆرش و یارم�تیی�کانی ئ�ران، خۆیان ل� پچ�اندنی پ�یوەندی 
ل�گ�ل کوردەکان ب�دوور دەگرت، ب��م ئ�م� ب� مانای ئ�وە ن�بوو ک� ئ�وان ب� دوای ب�ستنی 

تننام�ی�ک یان ڕیگاچارەی�کی سیاسی بن، ب�پ�چ�وان�وە ب�عسیی�کان ب� دوای ر�کک�و 
دووب�رکینان�وە ل� ن�وان س�رکردەکانی جوو�ن�وەک�دا بوون و ئ�م کارەشیان کرد و 

 کاریگ�ریشی ج�ه�شت. 
ل� سا�ی ی�ک�می حکوم�تی کودەتا، ب�عسیی�کان و ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر س�رۆک 

ش�ڕکردن ل�گ�ڵ کورد ب�دوورگرت و ب�پ�چ�وان�وە ل� دووالوە و کۆماری ع�راق، خۆیان ل� 
ل�گ�ڵ دوو الی�نی کوردی ناو جوو�ن�وەی کوردستانی پ�یوەندی نو�ی سازکرد. ل�الی�ک�وە 
ل�گ�ڵ م�ست�فا بارزانی گفتگۆی دەستپ�کرد و داوای ل�کرد ک� ب� دوو وەزیر ب�شداری ل� 

 ع�راق� هۆی یارم�تیی� ب�رفراوان�کانی حکوم�تی کابین�ی حکوم�ت بکات. ل� الی�کی ترەوە ب
جوو�ن�وەی کوردی ک� با�ی ئیرباهیم ئ�حم�د و ج�الل تا��بانی بوو و  رتیب� الی�ن�ک�ی

ب�شداری پ�کردنیان ل� حکوم�تی نو�ی ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر، بارزانی ل� دانوستان�کان 
�ن بووی�وە. ئامانجی پ�شی ع�راقکشاندەوە و ل� ب�یاری ب�شداریکردن ل� حکوم�تی 

س�رەکی حکوم�تی ب�عس ل�م ه�نگاوە دوول�تکردنی جوو�ن�وەی کورد و دووب�رەکی 
خستن�وەی ناوما�ی کورد بوو ک� ه��ب�ت ئ�م سیاس�ت�ی ئ�نجامی باشی بۆ ب�غدا ه�بوو و 
وایکرد ه�رشی ڕاگ�یاندن و ت�نان�ت ش�ڕی ناوخۆیی ن�وان کورد پ�رەبس�ن�ت. ب�عسیی�کان 

نوابوو دەتوانن ب�مش�وازە و ل� ڕ�گ�ی نان�وەی ش�ڕی ناوخۆیی کوردەوە، ب�ب� پ�یا
دەست�وەردانی ڕاست�وخۆ و ب�ب� ئ�وەی هیچ ماف�کی سیاسی، کلتوری و کارگ��ی بۆ 
کوردستان دابینبکات و مافی ن�ت�وەییش  ب� کورد ن�دات (ت�نان�ت ئ�و مافان�ی ک� دوو 

دا ل�س�ری ڕ�کک�وتبوون ک� داواکاری و ئامانجی کورد و ب�غ ١٩٦٦سالی ڕابردوو و ل� 
س�رەکی جو�ن�وەکانی چ�ند سا�ی دوایی کوردستان بوو) و جوو�ن�وەک�ش 

 ).٣٣٢-٣٣١، ١٣٧٧ل�ناوب�ر�ت(کوچرا 
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بۆ با�ی ناڕازی ل� بارزانی (ئیرباهیم ئ�حم�د و ج�الل  ع�راقل�م ن�وەندەدا یارم�تیی�کانی 
رزانی و جوو�ن�وەک�ی تووشی ئاب�وق�دان�کی قورس کرد، تا��بانی) زۆرتر بوو، ئ�م�ش با

ه�ربۆی� بارزانی بۆ ئ�وەی جوو�ن�وەک�ی ل� ناون�چ�ت دەبوای� بیری ل� پا�پشتی و 
دارایی بکردای�ت�وە ک� ئ�ویش ئ�ران بوو ک� دەیتوانی ل� ڕووی س�ربازی،  رتیس�رچاوەی�کی

بارزانی دەیوست ل� ڕ�گ�ی ئ�و ک�ل�ن و  دارایی و ت�نان�ت پ�وپاگ�ندەوە، یارم�تیدەری ب�ت.
دا دروست بووبوو، سود وەربگر�ت و ع�راقق�یران� نو�ی�ی ک� ل� پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

پ�یوەندیی�کانی ل�گ�ڵ ئ�ران در�ژە پ�بدات. کات�ک ش�ڕی بارزانی ل�گ�ڵ ب�غدا دەستپ�کرد، 
ت� یارم�تی ب�و ڕادە ب�رفراوان�ی یارم�تیی�کی ب�رچاوی ل� ئ�ران وەرگرت، ب� جۆر�ک تا ئ�و کا

  ل� هیچ وو�ت�کیرت ب�دەست ن�گ�یشتبوو.
 

 و یارمتییکانی ئیران ١٩٧٠ئۆتۆنۆمی بئاکامی .١

گ�یشتن� دەس��تی ب�عسیی�کان، ن� بووە هۆی باشرتبوونی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 
ع�راق و ن� کۆتایی ب� جوو�ن�وەی کوردی ع�راق ه�نا. سا��ک ب�س�ر دەس��ت وەرگرتنی 

ش�ڕی دژ ب� کوردەکان ڕاگ�یاند. ل�مکات�دا  ع�راقب�عسیی�کان ت�ن�پ�ڕیبوو ک� حکوم�تی 
زیاتری کوردەکانی دا، ئ�م� کات�ک ڕوویدا ک� گفتگۆکانی ن�ۆان کورد شای ئ�ران هاوکاریی�کی 

و ب�غدا ل� دوای چ�ند خول�ک و ب�هۆی ئامادەن�بوونی ب�عسیی�کان ب� پ�دانی ئۆتۆنۆمی  ب� 
کورد، دانوستاندن�کان ب�ئ�نجام بوون و ه�ردووال چوون� ناو ش�ڕیان ل� گفتگۆ ب�ئ�نجام�کان 

 ب� باشرت زانی.
و چ�سپاندنی ئۆتۆنۆمی ل�  ١٩٧٠ەکی ناچاربوونی عیراق ب� ر�کک�وتننام�ی هۆکاری س�ر 

 دا بوو.١٩٦٩ن�وان کورد و ب�غدا، شۆڕشی کورد و پشتیوانی�کانی ئ�ران بۆ کورد ل� سالی 
ه�رش بک�ن� س�ر ناوچ�کوردنشین�کانی ژ�ر دەس��تی  ع�راقپ�شئ�وەی ه�زەکانی 

، ١/٣/١٩٦٩س�ر چا��ن�وتیی�کانی ک�رکوک ل� بارزانی، چ�کدارانی کورد ب� ه�رشکردن� 
گورز�کی گ�ورەیان وەشاندە کۆمپانیای ن�وت و حکوم�تی ع�راق، ب� ش�وی�ک ل�م ه�رش� 

نزیک�ی  ع�راقملیۆن دۆالری ئ�مریکی ب�ر کۆمپانیای ن�وت ک�وت و  ٢زیان�کی نزیک�ی 
(ب�رپرسی ئ�وکات�ی ). م�سعود بارزانی ٣٤٦، ٢٠٠٧% ب�ره�مه�نانی خۆی داب�زاند(نوری ٧٠

دەزگای پاراستنی پدک) ک� رۆ��کی گ�ورەی ل�م ه�رش�دا گ��ا، س�بارەت ب� ئامانجی ئ�م 
کردەی� ل� کت�ب�ک�یدا دە��ت: "ئامانج ل�م کردەوەگ�ل� ئ�وە بوو کار�کی واتایی بک�ین� س�ر 

رد بۆ ڕ�ژیم ورەی ڕ�ژیم زیاتر ل�وەی ک� زیانی مای�کیی پ� بگ�ی�نین. نام�ی�کی ئاشکرامان نا
ک�وا شۆڕشی کورد دەتوان�ت دەستی خۆی بگ�ی�ن�ت� گ�ورەترین س�رچاوەی�کی ئابووری 
ژیواری پشت پ�ب�سرتاو"، ه�روەها دە��ت ئ�م چاالکیی� تا ماوەی�کی زۆر س�رنجی 
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ڕاگ�یاندن�کانی دەرەوەی ب�خۆوە س�رقاڵ کردبوو و تا ڕادەی�ک الی�ن�کانی هاوپ�ی�نی 

�داچوون�وەی�ک ب� ه��ویستی خۆیان و پ�یوەندیی�کانیان ل�گ�ڵ ع�راق ی ناچارکرد پع�راق
 ).     ٢٦٠، ٢٠٠٤بچن�وە و ئاوڕ�ک ل� جوو�ن�وەی کوردستان بدەن�وە(م.بارزانی 

ه�زەکانی بۆ ش�ڕ�کی س�رانس�ری  ١٩٦٩ل�ب�رامب�ردا حکوم�تی ع�راق ل� مانگی س�ی 
لیوای س�ربازی و ١٢ه�زار ک�سی و پ�کهاتوو ل� ٦٠دژب� کوردەکان ئامادەکرد و ب� سوپای�کی 

دەستپ�کرد، کورد ل�م کات�دا  ع�راقب� س�رۆکای�تی خودی س�رکۆمار، ش�ڕی ل� باکوری 
، ١٩٩٩ب� یارم�تی ه�ز�کی دەرەکی، ل�م ش�ڕە دەربازیان ب�ت(دیش� ت�گ�یش� ک� ناتوانن ب�

). ئامانجی ئ�م پرۆس�ی� گ��ان�وە و دەستب�س�راگرتنی ناوچ�ی�ک بوو ک� دەک�وت� ن�وان ٢١٣
پار�زگای سل��نی و ڕواندزەوە. س�رەتا ه�زەکانی ع�راق توانیان ب�ش�ک ل� ناوچ�کانی ژ�ر 

ن، ب��م دواتر کوردەکان ب� چ�ند ه�رش�ک توانیان دەس��تی کورد وەک ق�الدزێ بگر 
 ع�راقجار�کیرت ئ�و ناوچان� بخ�ن� ژ�ر دەس��تی خۆیان. گرژبوونی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

باشرت ب�رگری  ع�راقدەرف�ت�کی زیاتری ب� کورد ب�خشی تا بتوانن ل� ب�رامب�ر ه�زەکانی 
ان ل� ناوچ� سنوریی�کان بووەهۆی ئ�وەی بک�ن، ل�الی�کیرتەوە چ�بوون�وەی ه�زەکانی ئ�ر 

 ).٥٧، ١٣٨٤ه�رش�کانی بۆ ناوچ� کوردیی�کان ڕابگر�ت(طارمی  ع�راقدەو��تی 
ئامانجی مح�م�دڕەزاشا ل�م پشتیوانیکردن�ی کورد ل�ژ�ر کاریگ�ری ئ�و سیاس�ت� 

زیاتر بکات، ل�  گشتیی�دا بوو ک� ئ�ران دەیویست دەست�ویشتوویی خۆی ل� ک�نداودا
انکاتدا ڕژ�می نو�ی ب�عسیش ل�ناوب�ر�ت. ئ�ران بۆ گ�یش� ب�م ئامانجان� پ�ویستی ب� ه�م

تیچوون و ج�نگ�کی راست�وخۆ ن�بوو، یارم�تیدانی بارزانی ئ�م ه�ل�ی بۆ دەڕەخساند و 
ش دەیتوانی -دەیتوانی ل�م ڕ�گ�ی�وە ن�یارەک�ی بخات� ژ�ر فشارەوە و ل�الی�کیرتەوە بارزانی

و هاوکاریی� دارایی و ع�راق دروستبووی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و  سوود ل� ک�ل�نی
 س�ربازیی�کانی ئ�ران وەربگر�ت.

 ع�راقه�زەکانی کورد ب� هۆی یارم�تیی�کانی ئ�ران�وە توانیان پ�ش�ەویی�کانی سوپای 
ن�مابوو و ب� ئامانج�ک�ی خۆی ن�گ�شت و  یتوانای ه�رشکردنیرت  ع�راقڕابگرن؛ سوپای 

وە ل�بری ه�رشربدن، پ�نای بۆ ش�ڕی ب�رگریکاران� برد، چونک� ل� پ�ش�ەوی ب�پ�چ�وان�
ل�م پرۆس�  ع�راقدەترسا. ب� گشتی حکوم�تی  ع�راقه�زەکانی کورد بۆ ناوچ�کانی ناوەڕاستی 

س�ربازیی�ی ک� ب�رنام�ی بۆ دانابوو شکستی ه�نا، ل�کات�کدا زانیاریان ه�بوو ل� ناوخۆشدا 
ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر و س�دام حوس�ن بۆ ئ�نجامدانی کودەتا ه�ی�، ه�و��کی فراوان دژ ب� 

ک� ل� الی�ن ب�ره��ستکارانی دژ ب� ب�عس و ب� هاوکاری ئ�ران پالنی بۆ دار�ژرابوو. ئ�م� 
حکوم�تی ع�راق ل� دوای ئ�و شکست و زیانان�ی ک� ل� نیوەی  ١٩٦٩وایکرد ل�ه�مان سا�ی 

، بۆی� بۆ کۆتاییه�نان ب� ش�ڕی کورد بیری ل� تووشی ه�زەکانی بوو ١٩٦٩ی�ک�می سا�ی 
گفتگۆ و دانوستاندن�کانی ب�  یڕ�گاچارەی�کی ئاشتیان� کردەوە و پ�شنیاری خول�کیرت 



  ٢٠١٨املجلد (األول) العدد (صفر) آذار               ١٠٥              األمنية السياسية و مجلة الدراسات

 
س�رکردەکانی کورد دا و تاکالی�نان�ش  ئاگرب�ستی راگ�یاند. حکوم�تی ب�غدا پ�شنیاری 

ب�غداوە گ�یاندە بارزانی گفتگۆکردنی ل� ڕ�گای چ�ند خو�ندکار�کی کوردی زانکۆی موس� و 
 ).٢٦١، ٢٠٠٧و گفتگۆکان دەستیانپ�کرد(عقراوی 

ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر، جیا ل�وەی ئامانجی ل� خۆنزیککردن�وە ل� کورد، کۆتاییه�نان ب�  
رۆ�ی ئ�ران ل� پا�پشتی ئ�م ه�زە بوو، ئامانج�کیرتی ئ�وەبوو جار�کیرت بتوان�ت خۆی وەک 

بۆ ئ�م م�ب�ست�ش ل�گ�ڵ چ�پ�کانیش چووە ناو گفتگۆوە. بۆ "باوکی گ�ل" و�نا بکات و ه�ر 
گ�یش� ب� چارەس�ر ل�گ�ڵ کورد، "ع�زیز ش�ریف" ب� ش�وەی�کی نه�نی و وەک ن�ردراوی 
تایب�تی ئ�حم�د ح�س�ن ب�کر س�ردانی بارزانی کرد. ل� ئ�نجامی ئ�م گفتگۆ نه�نیان� و چ�ند 

 ١٩٧٠ئازاری  ١١کک�وتننام� یان ب�یاننام�ی خول�ک ل� گفتگو و دانوستاندن�کان، دواجار ڕ�
 ).١٩٢، ١٣٧٩هات�کای�وە(کندال، وانلی و نازدار 

دەرئ�نجامی خ�بات�کی دوورودر�ژی  ١٩٧٠ئازاری  ١١هاتن�کای�ی ئاشتی و ڕ�کک�تننام�ی 
 ع�راقکوردەکان بوو ک� ب� هۆی یارم�تی دەو��تی ئ�ران و ل� ئ�نجامی گفتگۆ چ�ەکان ل�گ�ڵ 

هات�کای�وە. ئ�م ماوەی� ت�نها قۆناغ�ک بوو تیایدا کورد توانی ل� س�ر داوای�کی ن�ت�وەیی ک� 
بگ�ن� ڕ�کک�وتن، ه�رچ�ندە ک�  ع�راقب���نی ئۆتۆنۆمی بۆ ناوچ� کوردیی�کان بوو، ل�گ�ڵ 

ل� دوای ت�پ�ڕبوونی چوار ساڵ ب���ن�کانی ب�ج�ن�گ�یاند. س�بارەت ب�  ع�راقدەو��تی 
م�کداول پ�یوای�: "ن�ت�نها باشرتین مام���ی�ک بوو خرای� ب�ردەم  ١٩٧٠ام�ی ر�کک�وتنن

کوردەکان، ب��کو ه�شتا ل�الی کوردەکان وەکو بن�مای�ک ک� پ�ویست� بب�ت� بناغ� و بن�ڕەتی 
 ). ٥١١، ١٣٨٦دا، ماوەت�وە"(ماکداول ع�راقپ�یوەندیی�کانی کورد ل�گ�ڵ خ��کی 
 خاڵ، گرنگرتینیان:١٤ننام�ی� بریتی بوون ل� مادەبن�ڕەتیی�کانی ئ�م ر�کک�وت

. زمانی کوردی ل�گ�ڵ زمانی ع�ڕەبی، زمانی ف�ڕمی ئ�و ناوچان� دەبن ک� زۆرین�ی ١ 
 دانیشتوانی کوردن و ه�روەها زمانی کوردی دەب�ت� زمانی پ�روەردە و ف�ربوون.

ۆست� ه�ستیار . کوردەکان ب� ت�واوی ب�شداری ل� دەو��ت دەک�ن، ئ�م ب�شداریکردن� پ٢ 
 و با�کانی حکوم�ت و سوپا دەگر�ت�وە.

 . کوردەکان و ع�رەب�کان بۆ شو�ن�کانی نیشت�ج�بوونی پ�شووتریان دەگ�ڕ�ن�وە.٨
. دەستوری ع�راق ب�مجۆرە ڕاستدەکر�ت�وە: گ�لی ع�راق بریتین ل� دوو ن�ت�وە: ١٠

 ن�ت�وەی ع�رەب و ن�ت�وەی کورد.
بۆ ی�کخستنی پار�زگا و ی�ک�کارگ��یی�کانی ئ�و . گرتن�ب�ری ڕ�وشو�نی پ�ویست ١٤

، ٢٠١٠ناوچان�ی ک� زۆرین�یان کوردن ب� پ�ی س�رژم�ریی�کی ف�ڕمی(الزاریف و ئ�وانی تر 
 ). ١)(بۆ زانیاری زیاتر ب�وان� پاشکۆی ب��گ�نام�کان، ب��گ�نام�ی ژمارە ٥٠٦-٥٠٢
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 ئران؛ ھاوکاری کورد بۆ تھچوونوە. ٢
دەرئ�نجام�کی سیاسی ئ�و ڕۆژگارە و پ�ویستیی�کی  ١٩٧٠زاری ڕ�کک�وتننام�ی ئا

و ل�ئ�نجامی  ع�راقس�ردەمی کۆم��گ�ی ع�راق بوو؛ ب��م حکوم�تی ب�عس ل�ناو 
کاردان�وەکانی ڕ�کک�وتننام�ی ئازار، دۆست�کی سیاسی بۆ ن�ماوەی�وە و ئ�م هۆکارەش بووە 

کورد ج�ب�ج� بکات و پشتیوانی  هۆی ئ�وە ر�کک�وتننام�ک� ن�توان�ت داواکاری س�رەکی
ع�راق مسۆگ�ر بکات. ب�رەب�رە دوای ت�پ�ڕبوونی ک�مرت ل� سا��ک،  یالی�ن� سیاسی�کانیرت 

بارزانی ل� ه�و��کی  ٢٩/١٢/١٩٧١مت�ن�ی ه�ردووال زیاتر تووشی ئاست�نگ بوو. ل� 
ی ک� حیزبی تیرۆرکردن رزگاری بوو، ئ�م ڕووداوە کوردەکان و بارزانی گ�یاندە ئ�و ب�وای�

ب�عس نای�و�ت ریز ل� ڕ�کک�وتننام� و پ�دانی ئۆتۆنۆمی بگر�ت. ل� راستیشدا وابوو، چونک� 
دەق�کی پ�داچوون�وەکراوی یاسای تایب�ت ب� ئۆتۆنۆمی خرای�ڕوو،  ١٩٧٠کات�ک ل� سا�ی 

ک�مرت ل� نیوەی ناوچ�ی ج�ناکۆک ب� کورد درا و هیچ باس�کیش ل� ڕ�کخستنی هاوب�ش بۆ 
 ).٢٠٨، ١٣٨٧کانی فرۆشتنی ن�وت ن�کرابوو(حاجی یوسفی و سلطانی نژاد داهات�

، ب�رەب�رە ١٩٧٠، بۆ ه�ردووال ئاشکرا بوو ر�کک�وتننام�ی ئازاری ١٩٧٢ل� دوای سا�ی 
ج�ب�ج�کردن�ک�ی دەچ�ت� ژ�رپرسیارەو و ه�ردووال بیریان ل� ڕ�گاچارەیرت دەکردەوە بۆ�ون� 

، ن�وتی ک�رکووکی خۆما�یکرد و ١/٦/١٩٧٢ل�  ع�راقەوە ه��گیرساندن�وەی ش�ڕ. ل�الی�کیرت 
دەستی گ�یشت� س�رچاوەی�کی زەب�الحی دارایی. ئ�م ڕووداوە نیگ�رانی و ترسی کوردی 
ب�دوای خو�دا ه�نا. ڕ�گ�چارەی کورد، جار�کیرت وەستان�وە دژ ب� حکوم�تی ع�راق و دووبارە 

�کردن�وەی پ�یوەندیی�کان ل�گ�ڵ دەو��تی گ�ڕان�وە بۆ الی ئ�ران و وەرگرتنی یارم�تی و نو 
 ع�راقئ�ران و خۆنزیکردن�وە ل� مح�م�دڕەزاشا بوو. واژووکردنی پ�ی�نی دۆستای�تی ل� ن�وان 

و ی�ک�تی سۆڤیی�ت، بیانوو و هۆکار�کیش بوو تا بارزانی بتوان�ت یارم�تیی�کی زۆر ل� 
 .دوژمن�کانی ع�راق (ئ�ران، ئیرسائیل و ئ�مریکا) وەربگر�ت

و سۆڤیی�ت ه�راسان بوو، بۆی�  ع�راقو پ�ی�ن�ک�ی  ١٩٧٠شای ئ�ران ل� ڕ�کک�وتننام�ی 
هاوکاریی�کانی خۆی زیاتر کرد. بۆ ئ�ران، کوردەکان ه�شتا ئ�و کارت�فشارە بوون ک� دەیتوانی 
دەو��تی ع�راقی پ� الواز بکات. ل�الی�کیرتەوە ئ�مریکاش ئامانجی ئ�وە بوو ل�ب�رامب�ر 

ب�ردەوامی سۆڤیی�ت ل� ناوچ�ک�دا پشتگیری ئ�ران بکات. ئ�ران و ئ�مریکا ه�ژمونی 
ب�هۆی ئ�و دۆخ� چ�قب�ستووەی ک� ل� ناوخۆدا و ل� ئ�نجامی  ع�راقئۆم�دەواربوون 

خۆدزین�وە ل� پ�دانی ئۆتۆنۆمی ب� کوردەکان تووشی بووبوو، باشرتین سود بۆ الوازکردنی 
یکا و ئ�ران پ�یان باشبوو ئ�م ک�ش�ی� ب� زیاتری وەربگرن، ل� بن�ڕەتیشدا ئ�مر

 ).٥١٦، ١٣٨٦چارەس�رن�کراوی ��ن�ت�وە(ماکداول 
بارزانی بۆ ب�ه�زکردنی چ�کدارەکانی خۆی و ئ�گ�ری ڕوب�ڕوبوون�وەی نوێ ل�گ�ڵ 
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، دەیویست زۆرترین یارم�تی دارایی ل� ئ�ران و ئ�مریکا و ئیرسائی� وەربگر�ت و ع�راق

 ع�راقهیوای�کی گ�ورەی ل�س�ر سوودوەرگرتن ل� یارم�تیی�کانی ئ�م س� وو�ت� دژ ب� 
 ).٤٥٦، ٢٠١٢ه��چنیبوو(بارزانی 

 ک�، ٣٠/٥/١٩٧٢ل� گ�شت�ک�ی نیکسۆن (س�رکۆماری ئ�مریکا) بۆ ئ�ران و ل� ڕ�کک�وتی 
ل� دوای گ�شت�ک�ی بۆ رووسیا ئ�نجامیدا، شای ئ�ران بۆ گ�یش� ب� ئامانج�کانی خۆی داوای 

و سۆڤیی�ت، پشتگیری بارزانی بکات.  ع�راقل� نیکسۆن کرد ل�ب�رامب�ر پ�ی�نی دۆستای�تی 
س�رکۆماری ئ�مریکا ڕەزام�ندی ل�س�ر ئ�م داواکاریی�ی ئ�ران پیشاندا و دواتر لیژن�ی�کی بۆ 

ین�وەی پ�شنیاری پا�پشتی ل� جوو�ن�وەی کورد و چۆن�تی گ�یاندنی یارم�تیی�کان ل�کۆ�
 پ�که�نا.

(ک� ب�پ�ی گ��ان�وەی کت�بی "سنوات املحن� فی کردستان" ل� نووسینی ش�کیب ع�قراوی
هاتووە: بوو)  ع�راقج�گری ئ�وکات�ی دەزگای پاراستنی پارتی دیموکراتی کوردستانی 

ل� نام�ی�کدا ک� بۆ بارزانی ناردووە ت�یدا ه�وا�ی ڕەزام�ندی  ٢٢/٦/١٩٧٢مح�م�دڕەزا شا ل� 
نیکسۆن و پشتیوانیکردنی ئ�مریکا و یارم�تیی�کانی بۆ شۆرش پ��ادەگ�ی�ن�ت. ل�ب�رامب�ردا و 
ل�دوای ه�فت�ی�ک وەفد�ک ل� الی�ن بارزانی و ب� ئ�ندام�تی ئیدریس بارزانی و م�حمود 

گ�ڵ شای ئ�ران دیدار�ک ئ�نجامدەدەن. ل� دوای باشبوون�وەی عوس�ن دەن�ردر�ت� تاران و ل�
ب�رەوە ئ�مریکا دەڕۆن و ل�وێ  ٥/٧/١٩٧٢پ�یوەندیی�کانی ئ�ران وئ�مریکا ه�مان وەفد ل� ل� 

ب� وەفدی کورد دە��ت: "ب� هۆی داواکاری چ�ندین جارەی CIAریچارد هیلمز، ب�ر�وب�ری  
دوای گ�ڕان�وەی وەفدەک�، م�ال مست�فا مانگان�  شای ئ�ران، یارم�تی بارزانی دەدەین". ل�

ه�زاری دوالری وەک "یارم�تیی�کانی ئ�مریکا" وەردەگرت، ئ�م یارم�تیان� ب� ئاشکرا ن�بوو ٣٠٠
ب��کو ل�ڕ�گ�ی دەو��تی ئ�ران و ل� س�ر داوای ئ�و دەدرای� کورد. پ�یوەندی کورد و ئ�مریکا 

). ج�ی ٣٣٧-٣٣٢، ٢٠٠٧ب�ردەوام بوو(عقراوی  ١٩٧٥تاوەکو  ١٩٧٢ل� ڕ�گای ئ�ران�وە ل� سا�ی 
ەوە CIAئاماژەی� پ�یوەندیی�کانی بارزانی و ئ�مریکا زیاتر ل� ر�گای ه�ن�ی کس�نج�ر و 

 ).٥٩، ١٣٩١ڕ�کدەخرا(یلدز 
یارم�تیدانی ئ�مریکا بۆ کورد ب�هۆی داوکاری ئ�ران ل�م وو�ت�، دەرخ�ری ئ�و ڕاستیی� 

نبدات ئ�مریکا (وەکو ی�ک�ک ل� زله�زەکان) پا�پشتی کورد بوو ک� ئ�ران دەیویست وا نیشا
 ١٩٧٠دەکات ل� پ�ناو ئ�وەی ک� کورد هانبدات تا ل� ع�راق ب�من�ت ب�ت و ڕ�کک�وتننام�ی 

ه��بووەش�ن�ت�وە، ل�الی�کیرتەوە ل� ڕ�گ�ی ب�ه�زکردنی کوردیش�وە دەو��تی ع�راق 
ات، چونک� یارم�تیی�کانی ئ�مریکا بۆ کورد الوازبکات و پ�ی�ننام�ک�ی ل�گ�ڵ ڕوسیا ب�ب�ها بک

زیاتر ل�وەی ک� دەرئ�نجامی ب�رنام�ی�کی دیاریکراو و سرتاتیژ�کی ن�خش�بۆدار�ژراوی کورد 
ب�ت، ل� س�ر داوکاری ئ�ران وەک هاپ�ی�ن�کی ناوچ�یی ئ�مریکا ئ�نجامدرابوو. ئ�وەی ئ�م 

بوو ل� سا�نی دواتر و ب� تایب�تی ل� گری�ن�ی�ی ب�ه�زدەکات "پشتت�کردنی ئ�مریکا ل� کورد" 
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دوای پ�ی�ننام�ی ج�زائیر، ک� گ�واهی ئ�وە بوو داڕ�ژەری س�رەکی بۆ یارم�تیی�کانی 
ئ�مریکا بۆ کورد، ت�نیا شای ئ�ران بووە و ل� بن�ڕەتدا ئ�مریکا و ئیرسائی� ل� سیاس�ت�کانی شا 

 پشتیوانیان کردووە ن�ک ل� ج�نگاوەرانی کورد.
هاوکاریان�ی ئ�مریکا، ئ�ران زیاتر پ�رەی ب� یارم�تیی� س�ربازیی�کانی خۆی بۆ ل�گ�ڵ ئ�م 

کورد دا، ل�م پ�ناوەدا چ�ک� نیوەقورس و قورس�کانی خۆی وەک هاوەن و چ�کی دژەدەباب� و 
تۆپی گ�یاندە ه�زەکانی بارزانی. ل� ه�موو ئ�مان� گرنگرت ئ�وەبوو ه�زەکانی ئ�ران "ب� جلی 

دەج�نگان و ی�ک�کانی تۆپخان� و ب�رگری  ع�راقی پ�شم�رگ�کان دژی کوردیی�وە" هاوشان
). ب� ٥٨، ١٣٨٤دژەئاس�نی ئ�ران پشتیوانی ه�زە کوردی و ه�زە ئ�رانیی�کانیان دەکرد(طارمی 

ووت�ی ع�لی س�نجاری، ی�ک�ک ل� ب�رپرس� با�کانی ئ�و کات�ی جو�ن�وەک�، جیا ل� یارم�تیی� 
ملیۆن دۆالری پ�شک�ش ب� کورد کرد. س�بارەت ب� کۆی ئ�و  ٨ی س�ربازیی�کان، ئ�ران نزیک�

هاوکاریان�ی ک� ب� کورد درا، م�حمود عوس�ن، ل� س�رکردەکانی جو�ن�وەک� و ڕاو�ژکاری 
ملیۆن دۆالری ئ�مریکی یارم�تی ٤٨بارزانی دە��ت ب� کۆی گشتی جو�ن�وەی کوردی ب�ر�ژەی 

 ).٢١٦-٢١٥، ٢٠١٣بانزادە ل� ئ�ران، ئ�مریکا و ئیرسائیل وەرگرت(با
ل� کۆتاییدا ب� هۆی ب� مت�ن�یی دوو الی�نی کوردی و ب�عس ب� ی�کرت و خراپرتبوونی 

دەریچ�ی�ک ن�بوو بۆ گ�یش� ب�  ١٩٧٠، چیرت ڕ�کک�وتننام�ی ع�راقپ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 
�پ�ریبوو، ر�گاچارەی کۆتایی ک�ش�کان، ه�روەها ماوەی چوار ساڵ ب�س�ر ر�کک�وتننام�ک� ت

ب��م ه�شتا ئ�و ب�ڕ�وبردن�ی ک� کورد چاوەڕ�ی دەکرد، ج�ب�ج�ن�کرابوو. حکوم�تی ع�راق 
ل�کدان�وەی خۆی بۆ خا��کانی ر�کک�وتننام�ک� ه�بوو، ئامادەبوو ت�نها ل� س� پار�زگای 

ب� ک�رکوک، دەس��تی ئۆتۆنۆمی بدات ب� کورد ک� ئ�م�ش الی بارزانی  ع�راق""باکوری 
بارزانی ئیرت ل� ڕ�کک�وتننام�ک� ب�ئۆم�د بوو و  ١٩٧٢راو ن�بوو. ه�ر ل� دوای سا�ی پ�س�ندک

ب� وەرگرتنی یارم�تیی� دارایی�کان ل� ئ�ران، ئ�مریکا وئیرسائ�ل، پ�شبینی دوبارەبوون�وی ش�ڕی 
بۆ دوایین جار، جو�ن�وەی کورد وەفد�کی ب� س�رۆکای�تی ئیدریس  ٨/٣/١٩٧٤کردبوو. ل� 
ب�غدا نارد ک� ئامانجیان ه�و�دان بوو بۆ خۆدوورخستن�وە ل� ش�ڕ�کی تر و  بارزانی بۆ

. ئیدریس بارزانی ب� س�دام حوس�نی ١٩٧٠ج�ب�ج�کرنی خا��کانی ر�کک�وتننام�ک�ی 
ک� کورد ل�گ�ڵ ناوەڕۆک�ک�یدا هاوڕا  - ڕایگ�یاند ب�وکردن�وەی تاکالی�ن�ی یاسای ئۆتۆنۆمی 

خات و ئ�م�ی ل� ش�ڕکردنی ب� باشرت دەزانی، ب��م حکوم�تی دواب ١١/٣/١٩٧٥تاوەکو   -ن�بوو
ئ�نجوم�نی س�رکردای�تی شۆڕشی  ١١/٣/١٩٧٤ل�س�ر ه�نگاوەکانی ب�ردەوامبوو، ل�  ع�راق

ب�عس، یاسای تایب�ت ب� ئۆتۆنۆمی ب�وکردەوە. ڕۆژ�ک دوای ئ�وە پارتی دیموکراتی 
�ی�کدا ڕەخن�کانی خۆی خست�ڕوو. ، یاساک�ی ڕەتکردەوە و ل� ب�یاننامع�راقکوردستانی 

گرنگرتین ل�مپ�رەکانی ن�گ�یش� ب� ئ�نجام�ک ل� دوایین گفتوگۆی وەفدی کوردی و ب�عس، 
دیاریکردنی سنوری ناوچ�ی ئۆتۆنۆمی، چارەنووسی ک�رکوک و سیاس�تی ع�رەباندنی(تعریب) 
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بارە ناوچ�کوردیی�کان بوو. ئ�مان� بوون� هۆکار�ک ک� چیرت بیانووەی�ک بۆ دوو 

 ).٢٠٦-٢٠٥، ١٣٧٩ه��گیرسان�وەی ش�ڕ ل� ن�وانیاندا ن�م�ن�ت�وە(کندال، وانلی و نازدار 
ل� ه�مان سا�دا ش�ڕ دەستی پ�کرد و کورد ب� پشتیوانیی�کی زۆری ماددیی و س�ربازی 

زۆر زوو ق�بارە و توانای  ع�راقوەستای�وە، سوپای  ع�راقئ�ران و وو�تانی تر ڕوب�ڕوی سوپای 
ایش کرد. ب�ش�ک ل� بارەگا س�ربازیی�کانی ک� ل� ژ�ردەستی ه�زەکانی کورددا بوون خۆیان �

دەستی ب�س�ردا گرت�وە، ل� میحوەری س�رەکی پرۆس�ک�دا تا پاییزی ه�مان ساڵ ئام�دی، 
دەس��تی ب�س�ر ب�شی  ع�راقئاکرێ، ڕەواندز، ڕانی� و ق��دز�ی گرت�وە، ئیرت دەو��تی 

 س�پاند.  اقع�ر ه�رەزۆری کوردستانی 
، ئ�و ئۆم�دەی الی ئ�ران زیندووکردەوە ک� ع�راقه��گیرساندن�وەی ش�ڕی ن�وان کورد و 

بب�ت� هۆکاری کودەتا ب�س�ر حکوم�تی ب�عس، ه�ر ئ�م�ش  ١٩٦٣ل�وان�ی� وەکو سا�ی 
وایکرد ئ�ران ب� ئاشکرا پا�پشتی کورد بکات. ئ�ران ن� ت�نها کوردەکانی ئ�رانی بۆ یارم�تی 

ی ب� جلی کوردیی�وە بۆ ه�زەکانی بارزانی نارد، ب��کو ی�ک� س�ربازیی� ر�کخراوەکانیش
)، ١٩٧٤-١٩٧٢رەوان�کرد. جیا ل� یارم�تیی�کانی ڕابردوو( ع�راقناوچ�کانی کوردستانی 

 ١٧٥ملم) و تۆپخان�ی دوورهاو�ژ( ١٣٠و  ٧٥ئ�مجارەیان ئ�ران تۆپخان�ی سووک و مامناوەند(
ملم) ک� ل� ناو خاکی ئ�ران�وە ب� ئاسانی دەیتوانی ق��دزێ بخات� ژ�ر ئاگری تۆپ�کانی، خست� 

ە، موش�کی جۆری هۆکی ئ�مریکی توانیان فرۆک�ی�کی خزم�تی کورد. ل� ڕووی دژەئاس�نیی�و 
 ).٥٢٦، ١٣٨٦ی ه�زی ع�راقی بخ�ن�خوارەوە(ماکداول ٢٣میک

ی�ک�ک ل� ل�ک�وت�کانی هاوکاریی� ب�رفراوان�کانی س�ربازیی ئ�ران و ئ�مریکا و ئیرسائیل 
گ�ڵ بۆ ه�زەکوردیی�کان، وەرچ�رخان�ک بوو ک� ل� ش�واز و توانای ش�ڕکردنی کوردەکان ل�

سوپای ع�راق هات�کای�وە. پ�شرت ه�زەکانی کورد ش�وازی پارتیزانییان ب�کاردەه�نا، ب��م ب� 
گ�یشتنی یارم�تیی� س�ربازیی�کان و هاتن�پا�ی سوپایی�کانی ئ�ران ک� هاوشانی کوردەکان دژ 

 دەج�نگان، ئیرت س�نگ�ری ج�گیریان ل�دەدا. ه�روەها ب� هاوەن، تۆپخان� و ع�راقب� سوپای 
دژەئاس�نی ئ�رانی ش�ڕیان دەرکرد، ش�وازی ش�ڕی کورد گۆڕانی ب�س�رداهات و ت�نان�ت 

 ).   ٥٩، ١٣٨٤ئ�مجارەیان ه�رشیان دەبرد(طارمی 
خست�ژ�ر فشار�کی زۆرەوە، ب�  ع�راقیدەرئ�نجام ئ�ران ب� یارم�تیدانی کورد، حکوم�تی 

ڕەزام�ندی  ع�راقفتگۆیان�دا وەفد�کی بۆ گفتگۆکردن ناردە ئ�ران. ل�م گ ع�راقرادەی�ک 
پ�دانی ه�رجۆرە ئیمتیاز�کی بۆ ئ�ران دەرب�ی ب�م�رج�ک ئ�ران هاوکاریی�کانی بۆ کورد 
ڕابگر�ت و سنورەکان دابخات. ئ�میر ع�باس هوەیدا، س�رۆک وەزیرانی ئ�ران ئ�وکات، 

وت: من ب�وانم ووت ئ�م�  ع�راقیس�بارەت ب� م�رجی داخستنی سنوورەکان ب� وەفدی 
 ناتوانین سنوورەکان دابخ�ین، ئ�گ�ر ئ�وە دەتوانن، دایبخ�ن.
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 ڕەنگدانوەی پیماننامی جزائیر ل سر جونوەی کورد:. ٣
ک� ل� ڕاپۆڕتی  ٢٢/٣/١٩٧٤) ڕۆژی CIAب� پ�ی نوورساو�کی دەزگای ه�وا�گری ئ�مریکا(

� مانگی فربای�ر ئامادەکراوە و دەق�کی چاککراوی ل ١٩/٦/١٩٧٦) ڕۆژی Pike reportپایک(
ب�وبۆت�وە، شای ئ�ران سیاس�تی "پا�پشتیکردنی کوردی وەک کارت�ک دەبینی ک� پ�ویست بوو 
ل� ڕکاب�رای�تی دراوس�کانی ب�کاریبه�ن�ت". سی ئای ئ�ی ل� در�ژەی ڕاپۆڕت�ک�یدا دە��ت: 

رددا "ئ�م� ب�وامان وای� شا ب� هیچ ش�وەی�ک ل�گ�ڵ دام�زراندنی حکوم�ت�کی ئۆتۆنۆمی کو 
نیی�.  ئ�ران و ئ�مریکاش ئۆم�دەواربوون ل�م دۆخ�ی ک� قابیلی چارەس�ر نیی� ک� ل� ئ�نجامی 

الواز بک�ن و سوودی  ع�راقدەسته��ن�گرتنی کورد ل� دۆخ و پ�گ�ی نیوەئۆتۆنۆمی خۆیان�، 
خۆیان ل�و دۆخ� بب�ن. ن� ئ�ران و ن� ئ�مریکاش هیچ ی�ک�کیان قایل نین ک�ش�ک� ب�مش�وەی� 
چارەس�رب�ت".  بۆ ه��ی کیسنج�ر ئ�م سیاس�ت� "ت�نیا ک�رەست� و ئامراز�ک بوو بۆ 

-٢١٦، ١٣٧٩ل� ه�ر جۆرە کردار�کی س�رک�شان�"(کندال، وانلی و نازدار  ع�راقب�رپ�گرتنی 
٢١٧  .( 

و خۆڕاگری ه�زەکانی پ�شم�رگ� ل� ب�رامب�ر  ١٩٧٤ل� کۆتاییدا ل� دوای ش�ڕی هاوینی 
ب�دوای  ع�راقب� سوودوەرگرتن ل� هاوکاریی� دارایی و س�ربازیی�کانی ئ�ران،  ع�راقسوپای 

چارەس�ر�کی جیاواز ل� پرۆس�ی س�ربازی دەگ�ڕا، ل� ئ�نجامدا س�دام حوس�ن ج�گری 
ئ�وکات ب� ئۆم�دی کۆتاییپ�ه�نانی ک�ش�کان، ب� پ�نابردن� ب�ر چ�ند ڕ�گای�ک، س�رکۆماری 

پ�شنیاری گفتگۆی ب� ئ�راندا. ئ�م ه�نگاوە زۆر ب� وریایی و نه�نیی�وە ل� ڕ�گای میرس و 
، ١٩٧٤ج�زائیرەوە ئ�نجامدرا و ل� کۆنفرانسی گ�النی موس��ن ل� ریبات ل� ئۆکتۆب�ری 

کرا. ل�گ�ڵ ئ�م�شدا ڕای�کیرت ئ�وەی� ک� پ�دەچ�ت  ع�راق�وەئ�ران و  پ�یوەندی ب� نو�ن�رەکانی
پ�شنیاری گفتوگۆ ل� الی�ن شای ئ�ران�وە بووب�ت و پشتیوانی ه��ی کیسنج�ری ل�گ��دا بووە، 
چونک� ه�ردووال پ�یانوابوو کورد ل�م مام���ی�دا ت�نها "دەبن� ئامرازی گ�م�ک�"(س�رچاوەی 

 ). ٢٢٠و  ٢١٨-٢١٧پ�شوو، 
ل� دوای گۆڕانکاریی�کان، ع�بباس خ�لع�تب�ری و شازل تاق�، وەزیرانی دەرەوەی ئ�ران و 

ل� پ�راو�زی دانیشتن�کانی ن�ت�وەی�کگرتووەکان ل� نیویۆرک، ل�گ�ڵ  ١١/١٠/١٩٧٤ل�  ع�راق
ی�کرت دیداریان کرد. ئ�م� ی�ک�مین دیداری وەزیرانی دەرەوەی دوو وو�ت بوو ک� بووە هۆی 

�وەی پ�یوەندیی� سیاسیی�کانی ه�ردووال و ل� دوای مانگی ئۆکتۆب�ر جار�کیرت دەستپ�کردن
ل� ئیست�مبوڵ کۆبوون�وە. دواجار  ٢٠/١١/١٩٧٥-١٦وەزیرانی دەرەوەی دوو وو�ت ل� ماوەی 

ل� ئ�نجامی ئ�م ه�و�ن�دا، مح�م�دڕەزاشا ل� کۆبوون�وەی سا�ن�ی وو�تانی ئۆپ�ک ل� 
راو�زی کۆبوون�وەک� مح�م�دڕەزاشا و س�دام حوس�ن(ج�گری ج�زائیر ب�شداریکرد. ل� پ�

س�رکۆماری ع�راق) ک� ب� س�رۆکای�تی وفد�کی نو�ن�ری ع�راق ب�شداری کردبوو، ل� ڕ�گای 
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ن�وانگیری ه�واری بوم�یدین س�رکۆماری ج�زائیر، ک�وتن� دانوستان. ل� دانیشتنی کۆتایی 

: "خۆشحا�م پ�تانی ڕابگ�ی�نم ک� ڕۆژی کۆبوون�وەی ئۆپ�ک، ه�واری بوم�یدین رایگ�یاند
ڕابردوو، ر�کک�وتن�کی گشتی ل� ن�وان دوو وو�تی برا ئ�ران و ع�راق، بۆ کۆتاییه�نان ب� 

 ).٦٦، ١٣٨٩ناکۆکیی�کانیان هات�کای�وە"(طالع 
 ئ�و خا�ن�ی ل� ڕاگ�یاندن�ک�ی ه�ردووالدا هاتبوو، بریتیبوو ل�:

نیی�کانی ه�ر دوو و�ت ب� پ�ی پرۆتۆکۆلی نیشان�کردنی ی�کجارەکی سنوورە وشکا .١
 نو�بکر�ت�وە. ١٩١٣
 ئ�ران و ع�راق سنورە ئاویی�کانی خۆیان ب� پ�ی ه�لی تالوگ(خط القعر) نو�بک�ن�وە.  .٢
ه�ردوو وو�ت ب���ندەدەن چاود�ری(کۆنرتۆڵ) کاریگ�ر ل� سنورە هاوب�ش�کانیان  .٣

 مانجی ت�کدەران�ی ه�ب�ت.بک�ن ب�م�ستی ڕ�گریکردن ل� ه�رجۆرە دزەکردن�ک ک� ئا
ه�ردووال ب�یاڕیاندا ک� دراوس�تی و دۆستای�تی ن�وانیان ل� ڕ�گ�ی پ�یوەندی  .٤

)(ب�وان� پاشکۆی ب��گ�نام�یی، ب��گ�نام�ی ٢٦٦، ١٩٨٩ب�ردەوام�وە نو�بک�ن�وە(الحمیدی 
 ).٣ژمارە

و؛ بۆ ئ�ران دەرهاو�شت�کانی پ�ی�ننام�ی ج�زائیر ل� خا��کانیدا ب� ئاشکرا خۆی نیشاندابو 
ڕەزام�ندی نیشاندا ک� ه��ی تا�وگ ب�ف�رمی بناس�ن�ت و  ع�راقگرینگرتین باب�ت ئ�وە بوو 

ئامانج�ک�ی هات�دی کات�ک  ع�راقئ�م� بۆ ئ�ران دەسک�وت�کی گ�ورە بوو. ل� ب�رامب�ردا 
ئ�ران ناڕاست�وخۆ ب�وە رازیبوو واز ل� پا�پشتی بارزانی به�ن�ت و جوو�ن�وەی کورد ب� 

ت�کدەر" بناس�ن�ت. کاریگ�ری پ�ی�ننام�ی ج�زائیر و خا��کانی تایب�ت ب� کورد، زیانی "
گ�ورەی ب� جو�ن�وەک�ی گ�یاند، ڕۆل�کی گ�ورەی ل� دامرکاندن�وەی جو�ن�وەک� بینی، پاش 

وەستای�وە و  ع�راقئ�وەی نزیک ب� چواردەساڵ ب�رامب�ر حکوم�ت� ی�ک ل�دوای ی�ک�کانی 
 دروستکرد. ع�راقەی بۆ دەس��تی ب�غدا و ی�کگرتوویی خاکی ه�ڕەش�ی�کی گ�ور 

 ئ�ران ل�گ�ڵ ب�ینی هاوکاریی�کانی بۆ کورد، ب� کوردیشی ڕاگ�یاند ک�: 
 سنورەکان ل� ب�رامب�ر ه�ر جوو�ن�وەی�ک و هاتووچۆی ب�ردەوامدا دادەخر�ت. .١
 چیرت هیچ چاوەڕوانیی�کتان ل� هاوپ�ی�ن�تی ئ�م� ن�ب�ت. .٢
"دوژمنی هاوپ�ی�نی ئ�م�"(ع�راق) ب� ه�ر ش�وەی�ک ک� گونجاوب�ت دەب�ت ل�گ�ڵ  .٣

 ).٤٠٨، ١٣٩٢بگ�ن� ر�کک�وتن(ازغندی 
، س�رسوڕمان�کی زۆری ب�دوای خو�دا ه�نا و ع�راقپ�ی�ننام�ی ج�زائیر بۆ کوردستانی 

نائۆم�دیی�کی گ�ورە با�ی ب�س�ر س�رکردە و چ�کدارانی جوو�ن�وەک� و خ��کدا ک�شا. کات�ک 
� شا ل� ج�زائیر گ�ڕای�وە، بارزانی ک� ل�س�ر داوای ب�رپرسانی ئ�ران ل� تاران بوو، بۆ ک

ج�ب�ج�بوونی پ�ی�ننام�ک� و چارەنووسی کورد تیایدا س� ڕ�گای ل� ب�ردەم بارزانیدا دانا: 
"پ�ش ت�واوبوونی ماوەی ل�خۆشبوونی گشتی ک� ب�غدا ڕایگ�یاندبوو، خۆی بدات ب�دەست�وە، 
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پ�ناب�ر ل� ئ�ران ب�ت یان ل�گ�ڵ سنورەداخراو و چاود�ری ل�س�رەکان ل� الی�ن ئ�ران یان وەکو 

و ج�زائیر وەک ئ�وەی ل� پ�ی�ننام�ک� هاتبوو، در�ژە ب� ش�ڕکردن بدات". دوای   ع�راقو 
و گ�یاندنی پ�یام�ک�ی شا ب� م�کت�ب سیاسی پارتی دیموکراتی  ع�راقگ�ڕان�وەی بارزانی بۆ 

بارزانی ل� کۆبوون�وەی�ک ل�گ�ڵ م�کت�ب سیاسی  ١٨/٣/١٩٧٥کوردستان، ل� ش�وی 
حیزب�ک�ی و س�رکردە س�ربازیی�کانی، ب�یاڕی وەستاندنی ش�ڕ و کشان�وەی بۆ ئ�راندا و 

ام دەبن، ب��م زۆرین�یان ب�یارەک�یان پ�ی�اگ�یاندن ئ�وان ئازادن ئ�گ�ر ل� ش�ڕکردن ب�ردەو 
پ�س�ندکرد. کۆچی دەست�ی س�رکردای�تی جو�ن�وەک� و ئ�ندامانی پدک بۆ ئ�ران ل� 

پ�شین�ی کاری کارگ��ی دەستیپ�کرد و چ�ک�کانیان ل� ناوبرد و ب��گ�نام� و   ٢٢/٣/١٩٧٥
د ڕۆژدا گ�یشت� زیاتر ب�ردەستیان سووتاند. ر�ژەی کوردە پ�ناب�رەکان بۆ ئ�ران ل� ماوەی چ�ن

ه�زاریان پ�شم�رگ� بوون. چ�ندین ه�زار پ�شم�رگ� ٤٥بۆ  ٣٥ه�زار ک�س، ل�م ڕ�ژەی� ٣٠٠ل� 
کرد و ب�ش�کیرتیان ل� ک�وەکانی  ع�راقگ�ڕان�وە و خۆیان ڕادەستی ه�زەکانی  ع�راقبۆ 

 ).٢٢٣-٢٢١، ١٣٧٩خۆیان ح�شاردا(کندال، وانلی و نازدار  ع�راقسنوری کوردستانی 
ب� پشت و پ�نا مان�وە،  ع�راقل� ئ�نجامی پ�ی�ننام�ی ج�زائیر کوردەکانی 

پ�شم�رگ�کان ب�ب� ئ�وەی توانای ب�رەنگاربوون�وەی چ�کدارییان ماب�ت، س�رگ�ردان بوون. 
ه�زار کورد ٣٠٠ناوچ�ی ئۆتۆنۆمی راگ�ی�ندراو ت�نها نیوەی کوردستانی دەگرت�وە و زیاتر ل� 

کۆچ�ندران. ع�رەب�کان دەستیان ب�س�ر  ع�راقانی دوور ل� باکوری بۆ پار�زگا ع�رەبنشین�ک
زۆر�ک ل� الدێ کوردیی�کانی ئ�و ناوچان�دا گرت ک� ج�گ�ی ناکۆکی ب�غدا و جو�ن�وەی کورد 
بوون. سنووری ئ�و ناوچان� بۆ دابینکردنی گرەنتی ل�ب�رژەوەندی ع�رەب و حکوم�تی ع�راق، 

 ).٦١، ١٣٩١شکران�وە (یلدز دووبارە ل� روی کارگ��یی�وە داب�
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 دەرئنجام:
، ب�ردەوام بۆ گ�یش� ب� ئامانج� سیاسیی�کانی خۆیان گروپ و الی�ن� ع�راقئ�ران و  .١

ب�ره��ستکارەکانی ی�کرتیان وەک ئامراز�ک ب�کاردەه�نا. ئ�ران جوو�ن�وەی کوردی وەک 
دارایی و س�ربازیی�کانی بۆ ئامراز�ک ب�ه�ز دەکرد، ل�م پ�ناوەدا هاوکاری و پشتیوانیی� 

ت�نیا بۆ زیادکردنی فشار بوو دژ ب� ڕژ�می ب�عس، بۆ ئ�وەی  ١٩٧٥- ١٩٦٨کورد ل� سا�نی 
ل�م ڕ�گای�وە ب�عسی�کان ناچار بکات دان ب�دیاریکردن و نو�کردن�وەکانی سنورەکانی 

ڕمی بن�ت و ه��ی تا�وەگ ب� ف� ١٩١٣دوو و�ت ل� س�ر بن�مای دانوستاندن�کانی سا�ی 
، ئ�م ئامانج� ١٩٧٥-١٩٦٨بناس�ن�ت. پ�یوەندیی�کانی ئ�ران ل�گ�ل کورد ل� سا��کانی 

 گ�ورەی�ی ئ�رانی ه�نای�دی.
، ع�راقو ئایدۆلۆژیای حیزبی ب�عس و ت�روانینی بۆ پرسی کورد ل�  ١٩٦٨کودەتای  .٢

 بۆ الی دەو��تی ئ�ران بینی. ع�راقڕۆل�کی گ�ورەی ل� نزیکبوون�وە و م�یلی کوردی 
پا�پشتی شای ئ�ران بۆ جو�ن�وەی کورد، زیاتر بۆ ب�الڕیربدن و ب�ب�هاکردنی  .٣

(ب�یاننام�ی ئازار) بوو؛ گ�یشتنی کوردی ع�راق و ب�عس ١٩٧٠ڕیکک�وتننام�ی 
ب�ر�کک�وتن�ک ک� ئۆتۆنۆمی ناوچ�کوردەکانی ب�دوای خو�دا دەه�نا، ئ�رانی نیگ�ران 

ی ناوچ�یی و ئاسایشی ن�ت�وەیی ئ�ران و کردبوو. ئ�م ڕ�کک�وتن� دەیتوانی ب�رژەوەند
ی�کپارچ�یی خاکی ئ�ران ل�الی�ن کوردەکان�وە (ک� چ�ندین پار�زگای کوردی ه�ی� و 
داوای مافی ن�ت�وەیی دەک�ن) ل� دواڕۆژدا بخات� م�ترسیی�وە و ئ�ران تووشی دۆخ�کی 

تی کوردەکان ناج�گیر بکات. ه�ربۆی� ئ�ران هاوکاری گ�ورە و ت�چوون�کی زۆری بۆ پا�پش
 ١٩٧٠ب�سرتا و ر�کک�وتنی ئازاری ١٩٧٥ب�کاره�نا تا ئ�و کات�ی ک� پ�ی�ننام�ی ج�زائیر 

 ب�ب�ها کرا.
، چ�ند و�ت�کیرت ڕۆ�ی خۆیان ل� پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و کورد بینی، ع�راقجیا ل� ئ�ران و  .٤

ک�تی ب� تایب�تی ئ�و وو�تان�ی ک� دژەکۆمونیست بوون و ل� دەست�و�شتوویی ی�
سۆڤیی�ت ل� ناوچ�ک� نیگ�ران بوون. ئ�مریکا و ئیرسائیل ل� پ�ش�وەی ئ�م وو�تان� بوون 
و ڕۆل�کی ی�کالییک�رەوەیان ل� پ�یوەندییکان ئ�ران و کورد و پ�شک�شکردنی یارم�تی 
دارایی و س�ربازی بۆ کورد بینی و دواجار ه�ر ئ�وانیش بوون ک� ڕەزام�ندیان ل�س�ر 

 پ�شاندا. ١٩٧٥ئیرپ�ی�ننام�ی ج�زا
ب� ب�راورد�ک ل� ن�وان پ�یوەندیی�کانی دەو��تی ئ�ران(پ�هل�وی دووەم) و دەو��تی  .٥

، ئ�ران توانی قازانجی باشرت ب�دەستب�ن�ت. ع�راقب�کر) ل�گ�ڵ کوردی  -ع�راق(ب�عس
و ن�یتوانی بگات� ئاواتی  ع�راقکورد بووە قوربانی گ�م�ی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

ک� ئ�وکات ل� ئۆتۆنۆمیدا خۆی دەبینیی�وە. ب�مش�وەی� پ�ی�ننام�ی سیاسی خۆی 
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ج�زائیر پ�یوەندیی� باش�کانی ئ�ران و کوردی کا�کردەوە و بۆ کورت م�ودا جوو�ن�وەی 
کوردستانی دژ ب� حکوم�تی ع�راقی ل� خشت�برد و کاریگ�ری قوو�ی ل�س�ر ئاڕاست� 

 ب�ج�ه�شت. ١٩٧٥سیاسیی�کانی دوای سا�ی
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 سرچاوەکان:تى ليس
 .١٣٧٧اباالس، ادگار، جنبش کردها، ترجمه اس�عیل فتاح قاضی، تهران: انتشارات آگاه،  .١
 .١٣٩٢، تهران: نرش قومس، ١٣٥٧-١٣٢٠ازغندی، علیرضا، روابط خارجی ایران  .٢
الحمیدی، جعفر عباس و احمد، ابراهیم خلیل، تاریخ العراق املعارص، موصل: دارالکتب للطباع�  .٣

 .١٩٨٩النرش، و 
حاجی یوسفی، امیر احمد و سلطانی نژاد، احمد، سامان سیاسی در عراق جدید، تهران:  .٤

 .١٣٨٧انتشارات وزارت امور خارجه، 
بابانزادە، کام�ران، ڕ�کک�وتننام�ی ج�زائیر و ڕەه�ندەکانی ل�س�ر ک�ش�ی کورد، سل��نی:  .٥

 .٢٠١٣چاپ و ب�وکردن�وەی سل��نی، 
حرک� التحریری� الکردی� و رصاع القوی االقلیمی� و الدولی�، جنیف: دارالنرش بارزانی، ایوب، ال .٦

 .٢٠١٢حقائق املرشق، 
بارزانی، مسعود، بارزانی و بزوتن�وەی ڕزگاریخوازی کورد، ب�رگی س�ه�م، ب�شی ی�ک�م، ه�ول�ر:  .٧

 .٢٠٠٤ئاراس، 
یاسی و اقتصادی حزب بعث و تاثیر آن بر روابط س ١٩٦٨بهمنی قاجار، محمدعلی، "کودتای  .٨

 .١٣٨٣، تابستان ١٩ایران و عراق"، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، ش�رە 
تریب، تشارلز، صفحات من تاریخ العراق، ترجم� زین� جابر ادریس، بیروت: الدارالعریب� للعلوم،  .٩

٢٠٠٦. 
املللی، وزارت امور خارجه، گزیدە اسناد مرزی ایران و عراق، تهران: دفرت مطالعات سیاسی و بین  .١٠

١٣٦٨. 
دیش�، گوینرت، کورد: گ�لی ل�خشت�براوی و غ�درل�کراو، وەرگ�ران حم�کریم عارف، ه�ول�ر:  .١١

 .١٩٩٩وەزارەتی ڕۆشنبیری، 
طارمی، کامران و ابوالحسن شیرازی، حبیب الل�، نقش گروههای معارض در روابط ایران و عراق  .١٢

 .١٣٨٤، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، ١٣٧٨- ١٣٧٥
 .١٣٨٩طالع، هوشنگ، قرارداد الجزایر و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سمرقند،  .١٣
 .٢٠٠٧عقراوی، شکیب، سنوات املحن� فی کردستان، اربیل: مطبع� منارە،  .١٤
کندال، وانلی و عصمت رشیف و نازدار، مصطفی، کردها، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران:  .١٥

 .١٣٧٩روزبهان، 
 .١٣٧٧، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: انتشارات آگاه، کوچرا، کریس، جنبش ملی کرد .١٦
 .١٣٨٦ماکداول، دیوید، تاریخ معارص کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نرش پانیذ،  .١٧
 .١٣٨٩هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران: نرش پیکان،  .١٨
 .٢٠٠٧نوری، فریدون، بزاڤی بارزانی، ه�ول�ر: ئاراس،  .١٩
یلدز، کریم، کردهای عراق(گذشته، حال، آینده)، ترجمه سیروس فیضی، تهران: انتشارات توکلی،  .٢٠
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١٣٩١. 

ییالقی، رح�ن، حمله نظامی امریکا به عراق و تاثیر آن بر شکاف های قومی/مذهبی، تهران:  .٢١
 .   ١٣٩٠انتشارات فکرآژین، 

، بغداد: دارالعربی� للموسوعات، ٢مجلدالعانی، خالد عبداملنعم، موسوع� العراق الحدیث،  .٢٢
١٩٧٧. 

 
 پوخت�:

ل�  ١٩٧٥- ١٩٦٨پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و جو�ن�وەی سیاسی کورد ل� ع�راقدا ل�ن�وان سا�نی 
و گۆڕینی  ١٩٦٨ل� دوای کودەتای ب�عسیی�کان ل� سالی  ع�راقژ�رکاریگ�ری پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

ه�ورازونش�وی ب�خۆوە بینیوە.  ع�راقدابووە، ل� چ�ند قۆناغ�کی جیاوازی  ع�راقحکوم�تی 
و پ�یوەندیی�کانی ل�گ�ڵ ئ�ران  ع�راقناوەڕۆکی ناکۆکیی�کان ت�نیا بۆ ئامانجی سیاسی کوردی 

ن�دەگ�ڕای�وە، ب��کو ل� ژ�رکارت�کردنی ئایدۆلۆژیا جیاوازەکانی ئ�ران و ع�راقیشدا بووە. ه�رکات�ک 
ئایدۆلۆژیایی ک�مرت بووب�ت�وە، ه�ماه�نگی سیاسی با�ی ب�س�ر پ�یوەندیی�کانی ن�وانیان ک� ناکۆکی 

ک�شاوە و سنورەکانی ن�وانیان ئارام و پ�کدادان�کان ک�مرت بووەت�وە. ل�م ن�وەندەدا و�تانیرت ب� 
ان ل� تایب�تی ئ�مریکا و ئیرسائیل ب� هۆی سرتاتیژ و ب�رژەوەندیی� تایب�ت�کانیان ڕۆ��کی گرنگی

دا بینیوە. جیا ل� ئامانج� سیاسیی�کانی جو�ن�وەی کورد، ع�راقپ�یوەندیی�کانی ئ�ران ل�گ�ڵ کورد و 
بووە هۆی ئ�وەی سوود ل� ئامرازگ�ل�ک و  ع�راقناکۆکی و دوژمنای�تی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 

ران ب�ش�ک ل� ئامرازە بۆ ئ� ع�راقکارتی جیاواز بۆ الوازکردنی ی�کرت ببینن. جوو�ن�وەی کوردی ل� 
سیاسی وس�بازیی�ک�ی بوو. ئامانجی ی�ک�می ئ�م تو�ژین�وەی�، ل�کدان�وەی پ�یوەندیی�کانی کوردی 

و ڕۆ�ی ئ�ران ل�م جوو�ن�وەی کوردی ب� س�رۆکای�تی  ١٩٧٥- ١٩٦٨ل�گ�ڵ ئ�راندای� ل� سا�نی  ع�راق
ۆن�تی و هۆکارەکانی پا�پشتی ئ�ران بۆ م�المست�فا بارزانیی�، ئامانجی دووەم ل�کۆ�ین�وەی� ل� س�ر چ

ل�م باب�ت�دای�. ه�ر بۆی� پرسیاری س�رەکی  ع�راقکورد و ڕۆلی پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و 
- ١٩٦٨ل� سا�نی  ع�راقچ ڕۆل�کی ل� پ�یوەندیی�کانی ئ�ران و  ع�راقتو�ژین�وەک� ئ�وەی� ک� کوردی 

شیکاری، ئ�م ئ�نجام� -ی م�ژوویی وەسفیگ��اوە؟ ل� کۆتاییدا و ب� سودوەرگرتن ل� میتۆد ١٩٧٥
هات�دەست ک� ئ�ران، جوو�ن�وەی کوردی ل� ع�راقدا وەک ئامراز�کی سیاسی ب�کاردەه�نا و پا�پشتی 

، ئامانج� سرتاتیژی و سیاسی و ع�راقدەکرد بۆ ئ�وەی ل� ڕ�گای خستن�ژ�رفشاری دەو��تی 
ئاوی ن�وانیان و ب�الڕ�ربدنی  ئابووریی�کانی ک� خۆی ل� دیاریکردنی سنووری ووشکانی و

ڕ�کک�وتننام�ی کورد و ع�راق و ر�گریکردن ل� دروستبوونی ناوچ�ی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد دەبینی، 
و خا��کانی، ئ�رانی ب� ئامانج�کانی گ�یاند و  ١٩٧٥ب�دەستبه�ن�ت. ب�ستنی پ�ی�ننام�ی ج�زائیر 

  دەسک�البوونی کوردی وەک ئامراز�ک دەرخست.


