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 م ەکەگوتاری ی 

 1ئارمانج«   ە زا کرن ە »بۆ تیرێ ق   - کورد  

 

 

 

 ئارمانج« »بۆ تیرێ قەزا کرنە    - کورد  

  ەریکی شۆردنن و مندااڵن لەکاندا خەدرنێوان چا ە، ژنان لەڵدراوەڵ هشماەدیمان ڕ  ەنەدە شتێکی نێزیک ئەپێد ەل
کرێکاری ەرزەو ەمانەک کورد، گوتی: »ئەڵەچەڕ ەی ب –مال ەشار کەین. ەکەڕۆدا وازی دەر خۆری پێشنیوەب

ئۆتۆبوسدا   ەل ە«. ئێمخوار  ەچیا دێن ەل ەوێندر یهاریکاریموو هاوینێک کورد بۆ ە»ه  ەوەکوردن« و ڕوونی کرد
و  ەئێم مال.ەشار کەو زێدی منداڵیی یەرە، ب2تورکیەاڵتی ەباشووری خۆره ەو گوندی چوکورۆڤا لەرەبووین ب

  ەل رەیکرێکی نووسەڵماڵینی پ ەنگ بۆ ڕووهەئاه ەشداری لەرێکی دۆست بانگهێشت کرابووین بۆ بەند نووسەچ
 . خۆی ی ەکەگوند

 پێش.   ەدێت ەوەم باسی کوردەدەزۆر جار ب ەببینین ک مووەبزنی ەشماڵەڕ ەم جۆرەئ  ەم جار بوو ئێمەکەی ەمەئ

 

 

 رێکی پڕووسی ە فس ە رهاتی ئ ە س ە ب 

اڵنی کوردستانی نێوان  ەکانی شاخەشماڵەڕ ەمێژ  ەل Helmuth von Moltke (1800-91)سوپاساالری پرووسی 
ی گشتی ەرماندەری ف ەفسەک ئەو 1835ساڵی   ،الوی  ەر بەه Moltke ەمۆلتک .ەوەر کردۆتەسەبو فوراتی  ەدیجل

  یەکەش ەرتەڕێکخستن و ڕاهێنانی ئ بۆ سوڵتانهاریکاریی ستی ەبەم ەب 3Friedrich Wilhelm IIIر ەیسەن ق ەالی ەل

 

1 Serçawe: Kaj Falkman. Kurderna - “Mål för ödets pilar”. 

Turkiet - Gränsfursten: utsikter från Svenska palatset i Istanbul. Atlantis 1999. 

نووسەرن، بۆ نموونە گەر نووسرا  نێو ئەم نووسینە بەرهەمی نووسەر و کتێبەکەی  سەرلەبەری چەمک و دەربڕینی - 2
»باکووری کوردستان« یان گوترا »باشووری خۆرهەاڵتی تورکیە«، هەردووک هەر دەربڕینی نووسەرن و لە ڕووی  

دیپلۆماسی و سیاسییەوە واتا و سەنگی خۆیان هەیە لەبەر ئەوە وەک خۆیان، بێ دەستکاری کراونەتە کوردی. هەرچی 
 کوردییەن.پەراوێزە، زادەی ئەم تەرجەمە 

 دا قەیسەری پرووسیا بوو.   1797-1840لە نێوان    Friedrich Wilhelm III 1770)-(1840فرێدریک ویلیەمی سێیەم  - 3
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  ەکانی خۆی »لەرییەوە ی بیرەنامو  ەوەوێ مایەچوار ساڵ ل Moltke. نبوول ەئیست ە ، نێردرایئەورووپیشێوازی  ەب
  .ەووتۆمار کرد Unter dem Halbmond« 4مانگدا وەنی ەسای

 ەکوردی یاخی ل ە شداری هێرشێکی تورکی بوو دژ بەب  Moltke دا 1839و هاوینی  1838هاری ەنێوان ب ەل
کوردان شماڵی ەم تووشی ڕەی ئەکەشکرەدۆڵێکی نێو چیادا ل ەلتی عوسمانی و فارس.  ەوڵەددوو نێوان ی ەناوچ

 بن:ەد

 ڕدێنێکی ماشوبرنجی ەب ەپیاوێکە کات، پیرەدمیوان  ەشماڵدا پێشوازی لە ترین ڕەورەگ ەئاغا ل
  سپ، هوشتر، مانگاەک تێیدا میوان، ژنان، ئەیەند هۆبەچ ەتەکراو 5یمان ەت ەب ەکەچادر.  ەوەجوان
تی نان،  ەداو. ئاغا  ی دێتەنددا بڵێسەنێو ەل ەورەئاگرێکی گ  .ەیەرخانی خۆیان هەبزن شوێنی تو 

م. ەکە تا من داوای لێ نەه  ەوەخواتەد ەخوات و نەد ەکات. خۆی نەنیرم دەنگوین و پەشیر، ه
ی تاوان ەڵگەر بەگ. ەوەڕێتەرمانیشی ناگە. ف ەوایەخێزاندا ڕ 600ر  ەسەرمانی بەف  ەم ئاغایەئ

ندامێکی ەر ئەسەرگ بەرمانی مەف  ەیەم بۆی هەخێڵ، ئ پیرانی ەپاش ڕاوێژ ب ،ئاشکرا بێت
. ەوەکاروباری نێوخۆی کورد ەست خستنەد ەل ەپارێزەاڵتی تورکی بەسەدپێنێت. ەدا بسەکەخێڵ

 ڵبژاردن.ە ه ەمان خێزاندا دێتەنێو ه ەل ەمیشەجێنشینی ئاغا ه
 

Moltke ، پێشان  دازیندوونی زۆر  ەدیم ەل ،رشێتداەمی سەڕووبار و چ ەورازی چیا و بەه ەبدژوار سواریی
نیگاری   ەبنە د Moltkeالی  ەوەفرینەر چیای بەسەمێرگ و گزینگی خۆر بەهارەوچانی نێو گوڵزاری ب. داتەد

  40 ەخۆ پاراستن ل ،خۆرداەر هاوینەی بنەڕووت شتیەد ەل اڵمەرما، بەس ەل ەستەربەب ەمیشەئاگر ه .ئامێزهەڵبەست
 یار.ەم نەم دۆست و هەتووشی کورد دێت، ه Moltke  .ەئاسان نییرما،  ەگ ەپل

Helmuth von Moltke ەبێهودگۆ.  ەکان دێتەتورک ەرەفسەفتاری ئەر بڕیار و ڕەرانبەب ەگرانەخنەزۆر جار ڕ 
 کان:ەرمانی کوردەسووتاندنی گوند و خ  ەدات ڕێ بگرێت لەوڵ دەه

ژن و منداڵی   ەکدار بگرەنێ چەک تەنژیانی ، ەوەدسی کوژانەزاران کەکان ژیانی هەهێرشی تورک
م ەمرۆڤ خوتاند. ەندین ساڵی ف ەنجی چەی وێران کرد و ڕەزاران گوند و کێڵگەتانیش، هەرەبێد

پاش  ەکین، لەری کاتەک زۆر جاری پێشووتر داگیرکەو ]تورک[ ەمانەی ئەوەگرێت لەدای د
 تی.ەیەکورد خۆی ه یەرمانییەو خۆف ەک جێ ناهێڵن باشتر بێت لەیفەرمانداریخۆیان 

 

کوردیان   ەمانەو تورک. ئ عەرەب، فارس، ەکانی خۆیدا بووەهێزترەوسێ بارەستانی دەژێر پ ەم لەردەکورد ه
وامدا بۆ ڕاگرتنی ەردەوڵی بەه ەکانی کورد لەخێڵکتر. ەهێرشی ی ەبۆ خۆ پاراستن ل ەکار هێناوەڵغان بەک ق ەو

می  ەرهەب ەبێتەی دەوتانەستکەد رج وەو مەک و ئ ەالی ەرازیی خۆیان لەرف ە نگیی نێوان خواستی سەهاوس
 ەی دیکارێکجبوون و  ەاڵتەسەم دە، جارێک پشتیوانی ئەوەکی دیکەالی ەر لەرانبەاڵتی هێزی ب ەسەلماندنی دەس
 .الوەئ

 

 نەومانگ: مانگی دەمەداس، هیالل. -4

 تەیمان: پەرژینی زەل و قامیش. - 5
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هان و  ەسفەورێز، ئەکانی ت ەورەگ  ەی شارەوەر ئەبەهی تورکان، ل ەل  ەست بووەرهەی فارس زیادتر بفەرمانداری
ڕێ  ەراسو  ەفتەندین هەچ ەنبوولەرچی ئیستەبوون، ه دوور ەوەکوردستان ەلڕێ ەڕۆژێکی سوارند ەنها چەتاران ت
رهۆزی  ەخێڵ و سرەسڕێی  ەی لفەرمانداریر ە ب  ەرنەنا ب ەتورک ناچار بوون زیادتر پ ەیەوەر ئەبەل. ەدوور
 ەکوردی ژێر ڕکێفی عوسمانی ب ەوانتری دا بەکی فرەیش ئازادییەمەئ وخۆ.ەی ڕاستفەرمانداریک ەن ەکەناوچ

 ەربەرمی سەف  ەکان زۆر جار پێیان باشتر بوو بەرخێڵەس ەیشەوەر ئەبەاڵتی فارسدا، لەسەڵ دیوی دەگەراورد لەب
 شکری عوسمانی.ەل ەنەسپ بدەکاتی پێویستدا پیاو و ئ ەمان لەبا ئەش د ەوەر ئەرانبەبسوڵتان بن. 

نا سنووری  ە، پە یەوەودیو چیای تۆرۆسە، لەوەمال ەشار کەنێزیک گوندی منداڵیی ی ەوێتەکەد 6Nizipشاری 
 ەشکری میسری بەل ەبوو دژ ب ەورەشداری هێرشێکی گەب  Helmuth von Moltkeوێ بوو ەسووریا. ل

ن و  ەتی عوسمانی ڕزگار بکەوڵەست دەد ەیانویست خۆیان لەکان دەمیسریی. رمانداریی ئیبراهیم پاشاەف 
ی  ەزیکنێری زیادتر بوو، ەنگاوەشکری سوڵتان جەل الماردانی تورک. ەبۆ پ داسییان ساز ەزار کەه 45شکرێکی ەل

رباز و ەسکز بوو، ردوو ال ەه ەل ەرانەنگاوەی ج ەی الوازتر. ورەتۆپخان ەاڵم بەبوو، بەسی هەزار کەه 70
 هاتن.ە ڵدەرێکی زۆر هەفسەئ

هۆی  ەبشکر، ەی لەزۆری کورد بوو. کاتێک ژمارەربازگیریی بە، سکاتەدراسان ەی زۆر ه Moltkeی ەوەئ
. دانیشتوان نشینکورد یگوند ەکردەدڕوویان  شکرگیریەتورک بۆ ل، ەنیو ەهاتەد  ەوەاڵتنەرگ و هەخۆشی، مەن
کران و ەت دەگیران، پەوان، زۆر جار منداڵ دەوجەکران، نەگ ڕاو دەس ەاتن، بهەڵدەکانی خۆیان هەگوند ەل
 ڕفێنران. ەد

  یکرا، زمانەڵ دەگەفتاریان لەک زیندانی ڕەر وەه ەمانەربازیش بوون ئەس ەت کەنانەت
ی ە رەب ەل ەوەکەسپ و چەئ ەس بەک 50بوو ەها هەوانی وەشیشتن.  ەگەدەتێنکان ەرماندەف 
دوو   ە، لەرمیشی بدرایەت خۆراکی باش و پۆشاکی گەنان ەهات. هیچ کوردێک، تەڵدەنگ هەج

 کرد. ەرباز دەمرد یان خۆی دەدیان ، ەخۆشخانەن ەهاتەما. دەدەشکردا نەل ەساڵ زیادتر ل

 

ی  نیاز ەب ەفریو ەمەئ یزانیەد Moltkeاڵم ەبکات، ەد  ەکشەپاش گۆیا ،ی گۆڕیەئاڕاستناکاو  ەلشکری میسری ەل
بۆ   ەکشەپاش ەرمان بدات بەکرد ف ی ەکەتورک ەرماندەئامۆژگاریی ف  Moltke ەوە ر ئەبە. ل7نیشتار ەالماردانی تەپ
ی ەوەر ئەبەر لەک هەلماند، نەیسەشکر نەی لەرماندەاڵم ف ە. ب ەو نێزیکانەمینتر ل ەرێکی باشتر و ئەنگەس

کز   ەڕی هێندەی باوەوەر ئەبەش بترازێت، لەوەل ەکات، بگرەو سوڵتان زیز د ەیەزارانەرمەکارێکی ش  ەکشەپاش
 .ەی ڕووخانی ورەمای ەبێتە دک ەیەکشەموو پاشەیزانی هەی خۆی، دەکەشکرەل ەبوو ب

کدا ەالی ەک بەر یەشۆکا و هەشکر پەهات، ل ەوەنیشتارەت ەچووبوون: کاتێک هێرش لردووکیان باشی بۆەه
 اڵت: ەه

 ەزیادتر ل  ەک –کان ەکورد. ەوەشایەڵوەهک ەیەشیرازموو ەدا، هەکشەستپێکی پاشەڵ دەگەل
 کانی خۆیانەربازەر و سەفسەئدوژمنی خۆمان.  ەبوون –هێنا ەیان پێک دەشکری ئێمەی لەنیو

 

 ڕۆژگارەیە.ی سەر بە ئوستانی »دیلۆک« )غازی ئەنتاب( ی تورکیەی ئەم   -بەلقیس  - 6

تەنیشتار: التەنیشتی باس یان بابەتێک. »پێشار و پشتاری لەشکر« بۆ بەشی پێشەوە و بەشی پشتەوەی لەشکر.   - 7
 www.mamosta.net»زاراوەسازیی پێوانە«، سایتی مامۆستا:  -سەرچاوە: مەسعوود محەمەد 
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کانی ەرماندەالماری ف ەپند جارێک ەچو داگیر کرد کانیان ەشاخاویی ە، ڕێچکەر گوللەب ەدای
 ەوەم سترانچڕینەدە، بربازییان فڕێ داەشاکی سکیان فڕێ دا، پۆەیان چەشێکی دیکەخۆیان دا. ب

 ر. ەب ەکانی خۆیان گرتەڕێی گوند ەوەشادیی ەب
 

تانی  ەوڵەتی عوسمانی ڕما و دەوڵەوجا دەمی جیهانیی خایاند ئەکەنگی یەو کۆتای جەمەتا دەاڵم هەبتورک شکا. 
  ەهاتەزراند. چ کوردستانێک نەتانی نوێی عیراق و سووریایان دامەوڵەد ەوتوو، بریتانیا و فرانسەرکەس

ی  ەو سنوورانەئ، ئێران، عیراق و سووریا. تورکیەش کران: ەتدا دابەوڵەنێوان چوار د ەڵکوو کورد لەزراندن، بەدام
لی ەی مێگەڕانی ئازادانەگ ەست لەکۆسپی جێگیر و ڕێب ەوجا بوونەبوون، ئ کرچوکاڵ  ەمیشەه ەمەو دەتا ئەه

 ی باشدا. ەڕگەوەدوای لەکوردان ب

 زراندن؟ەدام ەهاتەن بۆ رێ کوردستانێکی ئازاد ەئ

 

 

 8»کلیلی سنووران« 

اڵم دوور  ە، بەهاتوو  ەوەانلجووق ەسن ەالی ەل داەی دوازدەدەس ەکی جیۆگرافی لەی ەک پێناسەکوردستان وناوی 
نی خۆیان ەنشیم ەم خاکەئ ەیەی هەتەوەڵێن ئەکانی کورد دەفسانەئدێرینتر بێت.  ە وەالی کورد خۆی زۆر ل ەنیی
دێوی  زوهاکی ست ەد ەن لەلە منداڵگ وەی ئەوە ی کورد: نەی ڕیشەربارەد ەی ەجۆر هەمەی هەفسانە. ئەبوو

  ەری ئیبراهیمن. لەی هاوسەی سارا کوردەوەیمانن، یان نەشا سولکانی  ەنیزەی کەوەچیا، ن  بۆاڵتن ەه ،دڵخۆر
ها ەی وەفسانەئ ەتەڵبە ه. ەو چیا ڕاو ناوەی ڕووەت ەم میللەئ ی ترسناکدێو وکاندا شا ەفسانەگشت ئ

 تورک.و  عەرەبهێزی فارس، ەشا و خانی ب ەدراو بوون بەورەم دەردە، هەوارییە زموونی کوردەی ئەوەنگدانەڕ

 ەدی خانی لەحم ەکۆ. ئی هۆشی هاوکردنبۆ دروست ەی ەن هکی گرینگیاەیەم مێژوو نۆرەو ه ەفسانەم ئەه
 ەب ەوەکەگشت الی ەلکورد ڵێت ەم و زین« دەناوی »م  ەبدا، مەیەڤدەهی ەدەسو کۆتای  ەمەکی دەیەهۆنراو

 :تیر«ئارمانجی » ەتەبوو ەوەستیانەدەو ب ەدراوی ەورەبیانی دتانی ەمیلل

 سارنەم ب وان ح ەجەڤ ڕۆم و عەئ
 می ل چار کنارن! ە رمانج هوک
 رمانج وبیلێ کەفان ق ەرەردوو تەه

 ئارمانج  ەزا کرنەبۆ تیرێ ق 
 ددان کلیدنەحر ەس کو ل  اگۆی
 دیدن ەکن سەددەس ەر تائفەه

 

 -« ددان کلیدنەر حەگۆیا کو ل س ە دەڵێت: »ئەم دەستەواژەیە ئاماژەیە بە ڕاگواستەکەی خانی لە مەم و زیندا ک - 8
 کە دەکاتەوە »حەرەس حدوود« ی ئەم سەردەمە! 
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 حرێ تاجیکەم و بۆڤ قولزومێ ڕەئ
 حریکەهندی کو بکن خروج و ت

 خەتەن موللیبن ب خورمانج دوک
 9خ!ەرزەمیسالێ بدکن  ەڤ  کێ وان ژ

 

 ەوەکردنەی کۆی دەوەک ترازابوون. ئ ەیەاڵتدار لەسە دی رخێڵەسرز و ەچیای ب ەنێو خۆیدا ب  ەاڵم کوردیش لەب
کوردیدا دوو زمان،  ەڵێک. ل دۆ ەک لەر یەهکدا، ەیە ند زاراوەر چەسەش بووبوو بەاڵم زمانیش دابەزمان بوو، ب

ڕووی   ەی جیاوازن، لئاڵمان ەی ئینگلیزی لەڕێزماندا هێند ەرمانجی و سۆرانی، لو، کەیەه ەورەی گەیان زاراو
 ەورووپی( یە. زمانی کوردی زمانێکی هیندۆرووپی )هیندۆئدوورن ەوەئینگلیزیی ەندی لەی هۆڵەهێند ەوەدارییەوش
و  ەرەب ەوەئێران ەزایین ل  ەر لەزار ساڵێک بەدوو ه ن ویهیندۆرووپ نیی خێاڵەوەکورد ن ڵێنەدران ەتۆژ ەیبۆ

  ەربەس ەک ەنیی ەوەتورکیی ەکی بەندییەیوەو هیچ پ ەخزم یڵ فارسەگەیان لەک ە. زمانەویان کردووەخۆراوا ڕ
تیی ەندارەبۆ خاو ەڵگەب  ە یکاتەکورد د ە شەمەر ئەئاناتۆلیا، ه ەنگتر هاتنە. تورک زۆر درەی   Altaicڵتاییالی ئەگزمان

 جێن. ەی لێی نیشتەو خاکەئ

ن، ەک تورک موسڵمانی سوننەی کوردیش وەرچی زوربە. گەیەندین جیاوازی هەچ  ەوەڕووی دینیش ەها لەروەه
شێکیان  ەن، بەنێو کورددا شیع ەک لەیەمینەفی. کەنەک حەب( ی شافیعین نەزهە ئایین )م ەربەمان سەاڵم ئەب
ک ەئیسالم، و ەر لەڕی بەباوری و ەوین. سوفیگە لەی تورک، عەشێکیان هاوشێوەن، بەکان شیعەئێرانییک ەو

 .ەهزری دینی کورددا قووڵ  ەیان لەشتی ڕیشەردەشامانیزم و ز

 

 

 هۆشی میللی 

کوردیش  ر ەسەل یریەکاریگو بێگومان  ڵگیرساەتی عوسمانی هەوڵەد ەدژ ب ینگی ئازادیەجم ەیەی نۆزدەدەس
، 10ی ئەتنستی ەیوەی پەر بناخەسەریی میللی لەروەش بۆ سەکۆش ەوتنەک نەرمەربی و ئ ەکاتێک یۆنانی، س. دانا

ریی ەروەباتیان بۆ سەک خەیەستە د تی سیاسیی خۆی.ەرف ەی خۆی و دئەتنستی ەیوەپ ەکوردیش هۆشی پژا ب
وانتری  ەکی فرەیەچێو ەکرد لەتۆنۆمی( یان دۆرمانی )ئەداوای خۆف   ەکی دیکەی ەستەکرد، دەهای سیاسی دەڕ

شداری  ەتی عوسمانیدا، بەوڵەی دەچێو ەر لەسەی چارەوەستی دۆزینەبەم ەدا. کورد، بەلیفە ی خەئیسالمی و سای
گۆڤاری  1898ساڵی م بوون. ەی بیستەدەتای سەرەم و سەیەی نۆزدەدەکانی کۆتای سەڕێفۆرمخواز ەبزاڤ 

 ن. ەندەنێڤ و لەژ ەو پاشان ل ەریهقا ەتا لەرەکرا، س پەخشرکی رمانجی و توودوو زمانی ک ە»کوردستان« ب

 

بەغدا   »مێژووی ئەدەبی کوردی«، عەالئەددین سەججادی،سەرچاوەی ئەم تێکستە کوردییەی »مەم و زین«:  - 9
ئەم چەند دێڕە بەروارد کراوە بە سەرچاوەی دیکە بۆیە جیاوازی هەیە لەگەڵ سەرچاوەکەدا. هەر بۆ نموونە    .1952

 لە سەرچاوەکەدا بە »روم« هاتووە. -یان »ڕووم«  -وشەی »ڕۆم« 
 ، نەژادی، سەربە نەژاد، بنەچە و ڕەچەڵەک. Ethnicئەتنی:  - 10
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ڵدا و  ەریان هەس ەکوالر )عیلمانی( انەم، بۆچوونی سەی بیستەدەتای سەرەی س 11«وان ەتورکی جڵ بزاڤی »ەگەل
ت خۆش بوو بۆ  ەرف ەد ەوەئازادیی ی ەشەم گ ەدەب کران. ەواو پیادەتاتورکدا تامانی ئەز ەیان کرد و لەشە پاشان گ

 کر. ەنبوول و دیاربەئیست ەل ەی دیکەی »کوردستان« و ڕۆژنامکردنچاپ

ک و ەالی  ەنبوول لەئیست ەلیت( ی ئازادیخوازی کورد لەستبژێر، ئەڵ )دەرتەنێوان س ەوتەندێک کەرەر زوو خەه
  ەی لەشەڕەهنبوول ەئیست ەند لەاڵتی نێوەسەو زیادبوونی د ەفۆرمخوازانێ ی ڕەبیرۆککانی کوردستان. ەئاغا و شێخ

 خۆیی کوردی. ەربەستێکی گرینگ بۆ سەڕێب ەر ما و بووەه ەندەرەم خەئ .کردەمان دەاڵتی خۆجێیی ئەسەد

 

 

 نی ە رم ە تراژێدیی ئ 

نبوول ەئیست ەاڵتی عوسمانی لەسەپارێزگاریی ڕووس، د ەن بەرمەی کورد و ئەباتی ئازادیخوازانەنگۆی خەد
کان بۆ ەخێڵرەالی س ەشاندی نارد نندی ەچ خۆی و ەوتەت کەوڵەتیی دەرۆکایەسنیگران کردبوو. 

رچی  ەگ ی کوردستان.کردنستی داگیرەبەم ە ن( بەرمەکان )ڕووس و ئەپالنی کافر ەیان لەوەکردنهوشیار
بوو ەزراویان نەدام تێکی ەاڵم سیاسەتورک ب ە کار بهێنێت دژ بەکانی کورد بەرخێڵەوڵی دا سەڕووسیش ه

 . خۆبوونرەسدۆزی ر ەس ەن لەرمەتوندبوونی ناکۆکیی نێوان کورد و ئ ەترسا لەڕووس د ەکورد بێت، چونکەدۆست

کانی ەناوچ ەشکری تورک و ڕووس، لەردوو لەنێوان ه ەهۆی ڕاهێزانی ناکۆکی ل  ەمی جیهانی بووەکەنگی یەج
تورک و کورد کی باو: ەیەدیارد ەدا بوو  16-1915ناکۆکیی سااڵنی  ەزی لەگەندا. پاکسازیی ڕ ەرمەکورد و ئ

شکری ڕووس خۆی  ەل  ەوجا کەئت و جاسووسی«. ە یان ەتی خەتۆم ەن »بەرمەڕاندنی ئەرپەکوشتار و د ەوتنەک
زار  ەه 200ی کرد، ە کشەناچاری پاش ەڕووس ب کاتێک . ەوەکورد کرد ەیان لەن تۆڵەرمە، ئەئاناتۆلیاو ەخزاند

بوون و   ەشی عوسمانیدا زۆرینەرتەئ ەکورد لوتن. ەشکری ڕووس ک ەگوندی خۆیان جێهێشت و دوای ل نەرمەئ
 ەناچار بوو ەکات کەخۆی د ەداکۆکی ل ەوەکورد بنجام درا. ە ستی کورد ئەد ەن بە رمەشی زۆری کوشتاری ئەب
ستی کوردیش  ەربەی سە سوار  ەستە. دەبووەی هەورەگ  یریەدین کاریگ  ەشدا ئاشکرایەوەڵ ئەگەر بێت، لەرمانبەف 

 . ەوەندنەسەالماردان و تۆڵەبینی بۆ پ ەبارودۆخو ەسوودیان ل

 کانیان، بیانووی ئاشکراەبینی بۆ ڕاونانی کورد و سووتاندنی گوند ەرجەلومەو هەها تورکیش سوودی لەروەه
باتی  ەی خکردنبنکۆڵ ەنهان بریتی بوو لەستی پەبەخۆپارێزی و خۆبژێوی ڕووسی دوژمن. م ەل ەستنەربەیگوت بەد

 کورد. ڕزگاریخوازیی

کورد  اڵم تورک وەی کرد، بەکشەج ما و پاشەلەشکر ف ەلی گۆڕی. ەکەدۆخ 1917ری ەئۆکتۆب یشۆڕشی ڕووسی
  ەوەمەدەڵک ڕاگواستنی بەبێقانوونی، برسێتی و خنگ ە. کاروانی جەوەندەوی داگیرکراویان سەهێرشیان برد و ز

 

بزاڤێکی ڕێفۆرمیستانەی ناسیۆنالیستانە بوو لە کۆتای سەدەی نۆزدەیەم و    ön TurklerJ «تورکی جەوانبزاڤی » - 11
»جەمعییەتی سەرەتای سەدەی بیستەم لە دەوڵەتی عوسمانیدا سەری هەڵدا. بزاڤی »تورکی جەوان« بە سەرۆکایەتی 

بۆ سەپاندنی دەستوور و گۆڕانکاری لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا، دژ بە    (کۆمەڵەی یەکیەتی و پێشکەوتن) ئیتحاد و تەرەقی«
دا سوڵتان بوو(   1909-1876)لە نێوان   (1918-1842)سەڵەتەنەتی ڕەها و و دەسەاڵتی سوڵتان عەبدول حەمیدی دووەم 

 کاری دەکرد. 
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ڵکی ەیان خەڕ و کوشتار، نیوەقوربانیی ش ەزار کورد بوونەه 800نی و  ەرمەک ملیۆن ئەی یەبوو. تێکڕا نێزیک
 سیڤیل بوون. 

12néEinar af Wirs ست پێ  ەد ەانم وشەو بتێک« ە»کوشتنی میلل نێت ەناو درێک ەچاپت، داکانیەرییەوەبیر ەل
کانی  ەترسناک ەرەه ە ڕووداو ەل ەکێکەی ەزن ڕووی دا کەکی مەتراژێدیی تورکیە ە م ساڵی من لەکە»ی: کاتەد

 .«ەن ەرمەستم داڕمانی ئەبەمێژووی جیهان. م

یشت.  ەیان پێ گە و ڕاگواستن و کوشتارەکاریی ئەوجا وردەئ 1915هاوینی تا ەه نبوول ە ئیست ەکان لەدیپلۆمات
تاوانبار   ەوەب شیکانیە ئاڵمان ناکام،اڵم ەتوندی فشاری هێنا ب ەندین جار بەچ 13Morgenthauریکایی ەمااڵوێزی ئب

زانێت، ەڕۆیی دەزیاد  ەیان بەمەئ رچی ەگ af Wirsén ندا.کانی ڕاگواستەتەڵمەه ەشدار بوون لەب ەک ەکردوو
 : تڵێەد

 ەو کوشتارەستن لەڕێببۆ  ەچونکین، ەها بکەڕ ەورەگ یتیەرپرسایە ب ەکان لەئاڵمانشێت اڵم ناەب
و  یائاڵمان تیەحکووم ەندین هۆشدارییان دایەکان چەئاڵمان ەرەفسەئرچی ە. گستان بوونەوەستەد
هێزی ەستانی بەی سوپاساالر پ 14sLiman von Sanderک ەو ناوداریکی ەتییەسایەت کەنانەت

 .  تی تورکیەم حکوومەی و هئاڵمان م باڵوێزی ەر هەس ەخست

 

بیرەوەرییەکانی خۆی دەربارەی ئەو  néEinar af Wirs 1875)-1946(دیپلۆماتی سوێدی ئەینار ئاف ڤیرسێن ر و ەفسەئ - 12
تۆمار کردووە. لەم کتێبەدا   Minnen från fred och krig (Bonniers, 1942)دەمە لە کتێبی »یاداشتەکانی ئاشتی و جەنگ« 

af Wirsén ۆمار دەکات. جگە لەو چاپتەری لێرەدا نووسەر ئاماژەی پێ بە وردی کارەساتی کوشتاری ئەرمەن بۆ مێژوو ت
ئەم بابەتە لە چەندین جێی کتێبەکەدا  بەسەر دەکرێتەوە،   -Mordet på en nation»کوشتنی میللەتێک«  -دەکات 

دا ڕاگواستەیەکی تایبەت لە تەڵعەت پاشا دەگێڕێتەوە کە ئەو دەمە وەزیری ناوخۆی   132-131هەر بۆ نموونە لە الپەڕەی 
 دەڵێت:  af Wirsénدەوڵەتی عوسمانی بوو. 

ن کە ئەو ساڵە دەستی پێکردبوو:  ئەو ]تەڵعەت پاشا[ بەم جۆرە هاتە سەر باسی کوشتاری ئەرمە
هەزار    800نووسیویەتی گۆیا ئێمە بە گوللەباران یان بە شێوەی دیکە زیادتر لە  Timesدەبینم »

. ئەو  «هەزار بوو 600ئەرمەنمان کوشتووە. من دڵنیاتان دەکەم، ئەم گوتەیە ناڕاستە، ئەوە تەنها 
ساکار دەگێڕایەوە، هەر دەتگوت بابەتێکی تەواو ڕۆژانە  ]تەڵعەت پاشا[ ئەم پەژراندنە ترسناکەی وەها 

 باس دەکات.

  
(، بەڵکوو بەگشتی زبر  226لە چەند جێیەکی ئەو کتێبەدا، نەک هەر لە باسی کوشتاری ئەرمەندا )الپەڕە  af Wirsénبەاڵم 

 .178-177و درشت لە میللەتی کورد دەدوێت. هەر بۆ نموونە الپەڕە 

af Wirsén  دەمڕاستی ئەو لیژنەیە بوو کە »کۆمکاری دەوڵەتان« سازی کرد دەربارەی دۆزی ویالیەتی   25-1924لە نێوان
 . مووسڵ )باشووری کوردستان(

13  - 1946)-(1856 MorgenthauHenry  16 نبوولەئیست ەتی عوسمانی لەوڵ ەالی د ئامەریکازی یۆاڵب)-(یاداشتی   1913
   Ambassador Morgenthau's Story (1918)خۆی دەربارەی کۆشتاری ئەرمەن لەم کتێبەدا تۆمار کردووە: 

14 - 1929)-(1855 Liman von Sanders سەرۆکی کۆمیسیۆنی   1913-14ە سااڵنی ئاڵمانئەو دەمەی   ناوداریراڵێکی ەنەج
لەشکری تورکیە بە    1915بووە چاودێری ئەو کۆمیسیۆنە. ساڵی   1914ئاڵمانی بوو بۆ ڕێکخستنەوەی لەشکری تورکی. ساڵی 
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  شیە رتەتاشێی ئەئ ی  af Wirsénت ەنانەو ت ەڵوێست ەو هەلبوون  ەتووڕ واوەکان تەئاڵمان ەکی زۆر لەیەرامژ

Military attaché یان دیبوو، ەو کوشتارەبوون و ئ ەکەجێی ڕووداو ە ل ەناسی کەیی دئاڵمانرێکی ەفسەئ  ندەچ
  Einar af Wirsén. ەوەت کردەڕی تورکانیان ەنیشاناڵت و ەخزایی، ەربڕینی ناڕەنبوول بۆ دە ئیست ەوەڕانەگ ککاتێ

 نووسێت: ەد

لێکی خۆش ماک و ەمان گەی ڕووی دا. ئەوەین بەلی تورک تاوانبار بکەری گەبەرلەسشێت نا
اڵتدا ەی خۆرهەالنی دیکەگ ەی لەوەتر بێت لەزێد ەکیان لێ دیار نیی ەوانن و چ دڕییەسینگفر

ی  ەوەکردنمەبۆ ک ەوڵی خۆی داوەموو ه ەه ەخۆبوردواو ەت، دانیشتوانی تورک ەبووەجار ه. ەیەه
ی والیی  Rhami Bey ە، بۆ نموونەبوو ەت والی هەنانەت .ەڕاگوێزراو ەڵکەو خەئترسناکی می ەخ

Smyrna )ەلماند بەسەتی نەرمانی حکوومە رڕاست بوو، ف ەکی زۆر سەتییەسایەک ەئیزمیر( ک 
 کانیەندە« و کارموانەتورکی جتی »ەستۆی حکوومەئ ەتاوانو ەئگشت ڵک. ەڕاگواستنی خ

اڵم ەب کرد. ەجێ دەرمانیان جێبەک ف ەیەوەکردنبێ هیچ بیر ەندرمەشکر و ژەل. ەوەگرێتەد
 ەستۆیەئ  ەیان لەورەتیی گەرپرسایەبژین، ەڕێگری د ە ب ە، ک15یش نگەرهەبێفدانیشتوانی کوردی 

 کرد.ەجێ دەکانیان جێبەڕاگواستن ەترسناک ەو جۆرەی بەوەل
 

-Armenian ئامەریکا ەل. ەکردووەیاد ن ەیان لەرهاتەسەم بەئران(، ەندەرا )هۆدیاسپنی  ەرمەئتی  ەتایبەن، بەرمەئ

American communities ەل ەوە 1970ساڵی   ەو ل ەوەنەکەمانگی ئاپریل )نیسان( یادی قوربانیانیان د ەسااڵن 
 .ەوەکرێتەکان دە، یادی قوربانیی16ران ەی نوێنەم خانەم سێنات و هەیی، هئامەریکاسی ە ی کۆنگرەردوو هۆبەه

   یاند:ەی ڕاگ Resolutionش ەیانێکی هاوبەران بەی نوێنەخان 1979ساڵی 
Honoring the victims of the Armenian Genocide perpetrated by the governments of the Ottoman 
Empire from 1915 to 1923, prior to the establishment of the Republic of Turkey. 

 

ی فرانسی ڕازی  پارلەمانکی چڕ توانییان ەنی پاش لۆبیکارییەرمەستانی ئەش، گرووپی پیاڵتی فرانساە و ەها لەروەه
  ەب 1915ی ساڵی ەکەتورکیی ەنێت و تێیدا کوشتارەیەش ڕابگەیانی هاوبەب 1998مانگی ژونیی ساڵی ن ەبک

  ەکرد ب ەن پارلەمانی ەم بڕیارەل یتی فرانسا پشتیوانیەحکووماڵم ەب د بکات.ەناوز Genocideلکوژی« ە»گ
کانمان ەندیەیوەری پە هاند ەها نابێتەاڵم بڕیاری وەرچی جددین، ب ەن گ ەرمەڕاونانی ئی کوشتار و ەوەبیانووی ئ

ها ەروەو ه تورکیە ەدێمۆکراسی لی ەدانی پرۆسەکرێت بۆ دنەی دەختەس ەباتەو خەو ئ تورکیەڵ ەگەل
 رووپادا. وەئ ی تیەکیەیڵ ەگەل تورکیە کانی ەنێزیک ەندییەیوەپ

 

سەرۆکی   1918ساڵی  Limanی لە دەردەنیل شکاند.  «بەرەی هاوپەیمانان»هێرشێکی گەورەی  Limanسەرۆکایەتیی 
 ا و فەلەستین.  ئاڵمانی بوو لە سووری –لەشکری تورکی 

15 - néaf Wirs  بێفەرهەنگڕێک »دانیشتوانی کوردی»  ”den ociviliserade kurdiska befolkningen”  .بەکار دەهێنێت
 بە »ژیاربەدەر«، »کێوی«، »ناشارستان«... هتد تەرجەمە بکرێت. ociviliseradدەشکرێت وشەی 

 .House of Representativesخانەی نوێنەران و  Senate: سێنات کۆنگرەسی ئامەریکایی بریتییە لە دوو هۆبە - 16
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ی شکاند کاتێک  تورکیەی ەکەنەدرێژخای ەنگییەدا بێدەم دۆزەبوو ل (91-1989)رکۆمار ەی س- م جار ئوێزال ەکەی
 تنئاخاف  ەها باشە و، ەکراو داعوسمانیمانی ەزلە ی ەوەل ەرپرس نیی ەب تورکیەمادام کۆماری  ەیاند کەڕایگ

 ین.ەستی مێژووناسان بکەی تاوان ڕادەربارەد

 

 

 رخۆبوون ە یمانی س ە پ 

 ەتی عوسمانی لەوڵەکانی دەدۆڕاو ەپێیان گرینگتر بوو ناوچ نگی جیهانیەم جەکەی یەبراو یبریتانیا و فرانسا
ڕووی   ەم لە ه ەوەالیانەب ەیتورکیەرچی کوردستانی ەن، هەداگیر بک دامێسۆپۆتامیا )عیراق( و سووریا 

وت. ەکەی گران دکردنش کۆنترۆلەوە ل ەبوو، جگخش ەمتر سوودبەک ەوەڕووی ئابووریی ەم لەو ه ەوەستراتیژیی
  –ی بریتانیادا ەژێر سای ەل –و تورک جێگیر بێت، کوردیش  عەرەبیانویست سنووری نێوان ەدکان  ەبریتانیی

 راسیۆندا. ەدەی کۆنفەشێو ەل ەرێزی نێوانیان، بۆ نموونەپ ە شیا ببێتەد

م  ەم تورک و هەنیش، هەوو الیدرە، هەوەعەرەبژێر ڕکێفی  ەیانخاتەبریتانیا د ەکورد ک ەدایەاریی ددتورک هۆش
  ەورەبرێکی گەز بردەی نەهێنددا کورد بۆ الی خۆیان ڕابکێشن. ەوڵیان دەی، هئۆتۆنۆمواندنی ەفر گفتی ەب  ،بریتانی

  ەشکری ئیتالیا هاتەو ل Smyrna (Izmir)ئیزمیر  ەشکری یۆنان هاتەل 1919مایی مانگی ی کورد. یئۆتۆنۆم ەلدرا 
ی  ەربارەبریتانیا و فرانسا د ەو هێڵکارییەئپێی ەش بەمە، ئتورکیەباشووری  ناریە ک ەل Antalyaئانتالیا 

نگۆی کوشتاری ە د(. Agreement Picot–Sykes 17پیکۆ -سایکسی  1916 )پێکهاتنی تۆلیاای ئان کردن شەداب
هێرش   ەوەباکوور ەن لە رمەترسان ئ ەمان دە، ئەوەنێو کورددا باڵو کرد ەکان ترسی لەستی یۆنانییەد ەموسڵمان ب
  ەت لەزرێنێت. حکوومەخۆ دامەربەنستانی سەرمەی ئاناتۆلیادا ئەناوچ ەبریتانیادا لی ەژێر سای ەبێنێت و ل

موو باسێکی ەش هە وەبزواند و بەڵکی دەتیی خەی ئیسالم ەر، ورەسیحیی هێرشبەپالنی م ەنبوول، دژ بەستئی
 گۆڕ نرا.   ەیی کورد لئۆتۆنۆم

  Samsunسامسون  ە، لەمی درابوویەشکری نۆیەرشتیاری گشتیی لەرپەس ەتاز ەمال، کەفا کەموست ەمەو دەر ئەه
هاندانی   ەوتە، کەوەگرد بکات ەخانەبەجک و ەچ و جێ بکاتەنبوول جێبەرمانی ئیستەی ف ەوەبری ئ ەزی و لەداب
دژ   ئاناتالیا ە، لیۆنانیان ەدژ ب خۆراوا ەری بیانی: لە هێرشب ەل دژ بەکان بۆ ڕێکخستنی هێزی گەرۆک ناوچەس
نبوول  ەئیست ەکان لە. کاتێکیش بریتانییبریتانیا ە دژ ب باشوور ەو لن ەرمەئ ەدژ باڵت ەخۆره ە، لئیتالیان ەب

 ی خۆی بوو.  ەرداری پێگەبستەخۆی د ،ان کردمالی ەفا کەموست داوای البردنی

و  ەر گشت ئەس  ەخۆ لەربەی ستورکیەزراندنی ەدا بۆ دامەکی میللی دەیەوەوڵی گردبوونەمال هەک فاە موست
باشوور و  ەکان لەسنووریی ەفتا خێڵی ناوچەه ەکورد نا و پتر ل ەش ڕووی لەستەبەو م ەو بۆ ئ ەییعەرەبی ناەخاک

کان ەڤیکەبۆلش ەئاشکرا بوو ک ەران بوون چونکە نیگ ەزۆر کوردی دیک اڵمەبپشتیوانی.  ەبوون اڵتە هخۆر ەل
خۆ و ەربەنستانی سەرمەزراندنی ئەیمانان بۆ دامەپالنی هاوپ ەهاریکاری دژ ب ەمالیان دڵنیا کردبوو لەفا کە موست

 ر خاکی ئاناتۆلیا.ەسە خۆ لەربەکوردستانی س

 

لە نێوان بریتانیا و   1916ساڵی نهێنی بوو پێکهاتنێکی  Agreement Picot–Sykesپیکۆ  -سایکس پەیماننامەی  - 17
الیەکیان لە دابەشینی شی چووە پاڵ، بۆ دیاریکردنی »بەستێنی دەسەاڵت« ی هەر  -  فرانسادا بەسترا و پاشان ڕووسیا

 میراتی دەوڵەتی عوسمانی.
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  ەرا کەینە، ڕاگتی عوسمانیەوڵەیمانان و دەنێوان هاوپ ەل 1920ی  Treaty of Sèvresر ەی سیڤەیماننامەپ ەل
  واو ەخۆبوونی ترەسک ساڵ ەی پاش ەیەمافی هو  ەیەهی خۆجێی  ی(ئۆتۆنۆمرمانی )ەخۆف ورد مافی ک
رخۆبوونی ەی کورد سەوەبێت بەبڕوای ه League of Nations« کۆمکاری دەوڵەتان»رجێک ەم ەڵبژێرێت بەه

«  دێرسیمت »ەنانە، تەوە گرتەدەخاکی کوردی سووریا و عیراقی ن دیاریکراو یەاڵم ناوچەب .ترخێەچەپێ دخۆی 
کوردستان و نێوان سنووری . ەوەگرتەدەخۆراوای فوراتیشی ن ی( Tünceliلی ەتونج ە)ئێستا نێو نراو

 ەچونک ەیەیماننامەم پەخیی ئەبێبای ەبریتی بوو ل ەورەماسیی گەاڵم کە. بکردبووەدیاری ننستانیشی  ەرمەئ
 ی بریتانیادا واژووی کردبوو. کردنژێر داگیر ەناچاری و ل ەتی عوسمانی بەوڵەد

ڵ گرووپی  ەگەملمالنێدا بوو ل ەل  Angora (Ankara) ئانکارا ەمال لەفا کە ی موستەکەناسیۆنالیستان ەتەحکووم
ڕینی  ەڕاپ ەیانڕوانییەد ەوەندەوەرژەچاوی ب ەکان بەنانییۆی. ەوەنایەد رەشتودەد ەیان لیشێوەپ ەکوردی و تورکیدا ک

هۆشداری   Churchillرچل  ەاڵم چەب . کردەک دریەمالیان خ ەفا کەشکری موستەل ەاڵت چونکەخۆره ەکوردان ل
 یمانان.  ەی هاوپەشکارانەرتەهای دیپلۆماسی و ئەنگاوی وەترسیی هەی مەربارەدا د

 

 

 کان ە ناسیۆنالیست کورد و  

 ەخشی کەمال بەفا کەی موست ەۆنالیستانیتی ناسەحکووم ەی بەڕەتی و باوەوایەو ڕەکاندا ئ ەر یۆنانییەسەزاڵبوون ب
  Treaty of Lausanne 18زان وی لەیماننامەبوو. پەی ترسناکی بۆ کورد هەرهاویشتەش دەمەکرد، ئەڕێی دەچاو

بیدۆڕێنن.   ویستەیاندەکان نەبریتانیی ەک، تبێەی کوردیی مووسڵ نەناوچ ،لماندەس   یتورکیەموو خواستێکی ەه
خۆی  ەربەی مێژووی سگرتنچاوەڕ ەی بئۆتۆنۆم» ەکرد لە، بریتانیا پشتیوانی دەکانی دیکەکوردیی ەناوچی ەربارەد

، گفتوگۆرۆک شاندی ەی س Ismet Inönüت ئینوێنوو ەرال عیسمەنەجندییان«. ە تمەرێت و تایبەکورد، داب، ن
شی  ەوەتورک ئبێت.  ەوەمەدەنی و کوردی بەرمە تێکی ئەوڵەرخۆبوونی دەلمێنێت سەبوو بڕیارێک بسەن ەئاماد

ی ەمینەنها بۆ کەبا تەنتی دەرە)گ عەرەبک کورد و ەموسڵمانی وی ەمینەک  ەنتی بدرێتەرەلماند گەسەدەن
کار بهێنن  ەنی خۆیان بزما ە»ئازادان ەبریتی بوو ل سەلمێندراتنی لێی ەی ئەمینەمافێک ک ەتاک ناموسڵمان بێت(.

.  «گشتیدای ەوەکۆبوون ەها لەروەو ه ەجۆرەمەشانی هەنی، وەمەچاپبازاڕ، دین،  کی، ەسەبواری ک ەل ئاخاوتنبۆ 
 .ەرمی تورکییەرچی زمانی ف ەکار بهێنن، گەی تورکیدا بەدادگ ەبوو زمانی خۆیان لەمافیشیان ه

رخۆبوونیان  ەس ەی بریتانیا پشتیوانی لەوە، گشت ئومێدێکیان ببوو ەورەکی گەناکامیی ی لوزانەیماننامەبۆ کورد پ
  ەیاندبوو کەڕایانگ  1918ری ەمبەنۆڤ  17شدا ڕۆژی ەهاوبکی ەی ەیاننامەب ە. بریتانیا و فرانسا لەوەبکات، پووکای

می  ەژێر ستەل ەکی درێژەیەی ماوەالنەو گەواو بۆ گشت ئەکی و تەکجارەڕزگاربوونی ی: »ەل ەئامانجیان بریتیی
اڵتی خۆی بریتی ەسەی دەرچاوەس ەها کەتیی میللیی وەرایەت و ڕێبە زراندنی حکوومەها دامە روەتورکدان و ه

 . « خۆڕسکڵکی ەخریی ەستپێشخەویست و دی  ەی ئازادانکردن ەپیاد ەبێت ل

کی ەیفەرمانداریپێویستی » ەب بووکرد  یرکەد اڵم بریتانیاەر عیراق، بەس ەخرای  ەرچی باشووری کوردستانەه
 ەوەکورد پاش سێ ساڵ دیسان ەت بداتەرف ەم دە چاو بگرێت و هەندیی کورد ڕەوەرژەم بەکوردی« ه-نگلۆەئ

زیری ەو ەمەو د ەئ Winston Churchillنگاندن. ەڵسەه ەوەی خۆی بخاتەکەبردنی ناوچەڕێوەشێوازی ب

 

 1923-7-24پەیماننامەی لوزان  - 18
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«. ەوەعەرەبژێر ڕکێفی  ەبخرێت توێت، نابێەیهەر خۆی نەیاند »کورد گە، ڕایگبوو  Colonial Officeکان ەکۆلۆنیی
 کانی خۆی شکاند.ە یمانەیش پابوو، بریتانی  ەجۆرێکی دیک عەرەباڵم ویستی ەب

 ەکانی باشووری کوردستان ڕوویان لەکورد ەرخێڵە، گشت س1932 ساڵیواوی عیراق، ەرخۆبوونی تەس ەر لەب
ش کرد بۆ  ەیان پێشکەغدا نا و خوازنام ەب  ەی بریتانیا ل High Commissioner ەیان ل / « وکۆمکاری دەوڵەتان»

کرد ەختیشیان دەها جەروەهی بریتانیادا. ەژێر سای ەکرد لەرخۆبوونیان دەسداوای ت ەنانەرمانی و تەداوای خۆف 
 ەدانەگڕێ  ە« ککۆمکاری دەوڵەتانرجی »ەی مکردنجێ ەجێب ەل ەستی هێناوەغدا شکەتی بەی حکوومەوەر ئەسەل
. ەوەکەرمی ناوچەستانیی ف ەدەن کاربەالی ەل ەکارهێنانی زمانی کوردییەها بەروەزمانی کوردی و ه ەخوێندن ب ەب

خ  ەندامێکی پڕبایەک ئەو ەوە« ـکۆمکاری دەوڵەتانن »ەالی ەرخۆبوون، لەش عیراق پاش س ەوەوێڕای ئ
 . سەلمێندرا 

 ەوانیش بەڕی، ئەی ڕاپ عەرەبی فەرمانداری ەد بارزانی، لەحمەتیی شێخ ئەرایەڕێب ەهێزی کورد، بەخێڵێکی ب
  –شکری تورکی کرد ەستی ل ە وێ خۆی ڕادەو چیا ڕاو نا. لەرەبریتانیا، شێخیان بی بۆمبهاوێژی ەفڕۆکپشتیوانیی 

  (1933)اڵم پاش ساڵێک ەبات دا بەخ ەیان بەبراکانی شێخ درێژعیراق.  شیە رتەئ ەلوانی پێ باشتر بوو ەئ
دا  ەر لێرەبڕیاردهۆکاری ل بخۆن. ەیسەلیک ف ەفا و هۆگری بۆ مە وک دانێن و سوێندی ەوانیش ناچار کران چەئ

مین ەکەی ەل ەکێکەگوندی ڕماند. کورد ی 79خانووی  1365ڵێن ەدی بۆمبهاوێژی بریتانی بوو، ەفڕۆک
 ئامانجی سیڤیل.   ەدژ ب ەفڕۆککانی بۆمبارانی ەقوربانیی

ی  ەپاش نێزیک ەک ەمانەردەو سەئڵوێستی ەر هەرانبەکان ب ەالی بریتانیی ەگۆیا ئازاری ویژدان ەکوردم بیستوو ەل
  ەلبۆ کورد ( ئۆتۆنۆمرمان )ەکی خۆف ەیەی ناوچکردندابین  – Operation Provide Comfortهۆی  ەشێست ساڵ بوو

کورد.  یکبوونەی یهۆ  ەبووەیش نەپارێزراو ەم ناوچە ی ئکردنخابن دابینەمنداو. ەنگی کەباکووری عیراق پاش ج
رۆکی  ەیان سدووهەمو  KDPکراتی کوردستان ۆمێ رۆکی پارتی دەمیان سەکەبانی، ی ەبارزانی و تاڵ رخێڵ،ەس ەجووت

و  ەکەڵسووڕان و پاراستنی ناوچەر هەسەیان توانی پێک بێن لە، نPUKتیی نیشتیمانی کوردستان ەکیەی
هۆی   ەمیش بووەڕی نێوخۆ. ئەش ەواندن و جۆرێک لەرلێک س ەیشتەگناکۆکییان  . ئابووری و سیاسی ڕێکخستنی

 رخۆبوون. ەباتی کورد بۆ سەخ ەبڕواهێنان بی کردنبنکۆڵ

بڕیاری دا    1922ی فێبرواریی  10( ڕۆژی ئانکارائانگۆرا ) ەی میللی لپارلەمان، ی باکووری کوردستانەربارەد
. «رێتی میللی خۆیانەڵ دابونەگەنگ بێت لەزرێنێت هاوئاهەتی کورد دامەبۆ میلل ئۆتۆنۆمکی ەیفەرمانداری»

  ەی میللی لپارلەماناڵم ەزراندن، بەدام ەێکی میللی کوردی بێتپارلەمانڵبژاردنی ئازاددا ەه ەها بوو لەبڕیار و
ها مافی  ە روەو ه ەڵیبژاردووەدا هئۆتۆنۆمی ەوچنا ەت لەمیلل ەک ی گشتیرمانداریە ی ف کردنندەسەمافی پ ئانکارا

با  ەی میللی کوردیدا دپارلەمان ەوجا زمانیش لە. ئرخان کردە، بۆ خۆی تکوردستان  ەل شەرمەندەرمانداریی جەف 
 تورکی بێت.

کانی  ەر پالنەرانبەکگرتوو بنوێن بەتێکی یەڵمەیانتوانی هیچ هەاڵم نەزۆر دڵشکاو مان ب ەندییەم سنووربەکورد ل
. کردنوتەاڵتی سیاسیی لێ زەسەاڵم دەلماند بەکی بۆ کورد سەییئۆتۆنۆم ەمال جۆرەفا ک ەدا موستەمەو دەل. ئانکارا

ما و ەرمیدا بوونی نەدۆکیومێنتی ف  ەکوردستان ل ەک بەیەهیچ ئاماژگڕتر بوو.  ینگەد تورکیەپاش ساڵێک 
  ەن کەنیەگەمێژوونووسان ڕاید ەدایەوەیر لەکران. سەد دەاڵت ناوزەکبوونی وەبۆ ی ەک کێشەکوردیش زیادتر و
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سووف و  ەیلەی ف  19öklapZiya Gمال، کوردێک بوو: زیا گویکالپ ەفا کە ی موستەم ڕاگۆڕییەهۆی گرینگی ئ
 ناس. جڤاک

Göklap  یگوت ەد ەم کتێبە. بۆچوونی ئتی«ەماکانی تورکایەناوی »بن ەب ەوەکتێبێکی باڵو کرد 1920ساڵی
 . ەوەرێتزگواەد وەەفێرگ ەمیش لەبێت، ئەنگی دروست دەرهەمای هاوف ەر بنەسەهۆگریی جڤاکی و هاریکاری ل 

 ەل ەی، جیۆگرافی، سیاسی یان دڵخواز، بریتییئەتنگرووپێکی  ەل ەنیی ەت )ناسیۆن( بریتییەمیلل
 ەش، وات ەیی هاوبسنایش، ئاکار و جوانەش، دینی هاوبەن زمانی هاوبەڵکی خاوەگرووپێک خ

 سانێک خوێندنیان هاوجۆر بێت. ەک

 

ی ەڵەتێک ەتێکی میللی تورک لەوڵەدی کردندروستمال بۆ  ەفا کەڵ دیدی موستەگ ەهات لەڕێک د ەم بۆچوونەئ
و   ی کۆمارداەچێو ەت لەی میللکردنەئاوێت ە، واتئەورووپیر شێوازی ەسە ی جیاواز لەوەتەکی نەڵەچەڕ

  ەت کەکی تایبەیەرێت و زاراوەموو نەها هەروەگشت میراتی عوسمانی و ه. نارگیریەی دابڕان و ککردنتیەدژای
ناوی تورکی، زمانی   ەناوی کوردی گۆڕا بال بنرێت. ەبێت وەی نوێدا دتورکیەی کردندروست ەست لەڕێب ەببێت

تی خوێندنی کوردی  ەرف ەش دوا دەوەی دینی داخران و بەدا یاساغ کرا. فێرگەدادگ ەخوێندن و ل ەکوردی ل
 چوو. 

 

 

 عید ە ڕینی شێخ س ە ڕاپ 

 ەبری کوردی چۆڕاند. سازمانێکی نوێ بەی سەدڵۆپیان دوا ەمەو ئ هێنرات  ەالف ەخ ەکۆتا ب 1924مانگی مارسی 
خۆ. ەربەزراندنی کوردستانی سەڕین بۆ دامەستی ڕاپەبەم ەب ەوەڵنرا و کوردی کۆ کردەناوی »ئازادی« ه

ر ەندین ڕێبەبار برد و چەوڵی لەم هەکەڕازگریدا ی ەماسیی لەهاوئاهانگیی ناڕێک و ک، کرچوکاڵ دانوستانی 
 . ەوەزیندان ەوتنەک

 ڕینێکیەبۆ ڕاپ ەوەرهۆزی یاخی کۆ بکات ەرخێڵ و سەدا س  1925هاری ەب ەتوانی ل عیدی پالووەاڵم شێخ سەب
زراندنی ەها دامەروەت و هە الف ەی خەوەزراندنەدام  ە، داواکاریش بریتی بوو لئانکارا  ەی نوێ دژ بەکدارنەچ

ش ەوەر ئەبەر لەندی بوو، هەقشبەڕێبازی ن ەربەدا، س ەنێو ئیسالمی سونن ەعید لەشێخ س تی کوردی.ەحکووم
 ن گرت.اتورکیشکری ەنی لەت الیەنانە، ت ەکەڕینەڕاپ  ەوی خۆیان دوور گرت لەل ەک زۆری کوردی عەیەژمار

زار ەه 52ل امە فا کەاڵم موستەکری دا، بەدیارب الماریەپ ەوەزاران پیاوەه ەب ەوتووانەرکەعید سەشێخ س
سزادان کانیان گرتن. ەرەی کوردیان دا و ڕێبە ورەرباز دە. سەکەڕینەی ڕاپکردنرکوتەربازی تاو دا بۆ سەس

دران.   ەسێدار ەکر لەدیارب ەل ەری دیکەڕێب 46عید و ەشێخ س  1925ری ەمب ەسێپت 4ڕۆژی بوو.  ەدڕندان
تۆلیا، بۆ خۆراوای ئانا ەوەگوێزرانو شێخان رخێڵ ەستیرباران کرد. ی  660سی گرت و ەک 7500ت ەی تایبەدادگ

 . نراکڵ تااڵن ەو ئاژ  نگوند سووتێنرا

 

 ە. -ئامەدشاری کوردی  kalpöZiya G 1876)-(1924زیا )ضیاء( گویکالپ  - 19
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20 Gustaf Wallenberg ڕی ە»ش ەبی کوردستان ەکەڕینە»ڕاپ: تڵێەدDacke »21  وو«. چەدی کۆماری تورکی
و   ەوەگرتەدەکی ن ەدا یەک خواستی زۆرینەت ەڕاستیدا ل ەی ڕێفۆرمی پێگیر لەئاڕاست ەیەوەستیشی ئەبەم
ندووکان ەچنگ و د ەب ەمیشەهدەبێت ناچار بێت، ەرداری نەستبەی دەر مرۆڤ ئامادەنجامیش، گەرئەد

 ی خۆیانکانەوتنی بیرۆکەرکەنگاندنی هێزی سەڵسە ه ەم لەنگرانی ڕێفۆرم هە»الی. تالێ بک انییداکۆک
 پێوییان کرد«. تدا کورتە میلل ناخی ەرێت لەاڵتی نەسەنگاندنی دەڵسەه ەم لەڕۆییان کرد، هەزێد

Wallenberg بوو،  ەتی هەستێکی تایبەبەڤااڵنی مەعید و هەشێخ س  ەدژ ب ەی دادگەپرۆس ەدان بەدرێژ ەپێی وای
 : ەرتاوانانەب ەم شێخە ئ ەرا کدنەیەگەڕادها ەوبوو.  کار ڵستەرهەڵستکاران و مێدیای بەرهەویش ئابڕووبردنی ب ەئ

بوونی  ەئیلهامیان لوخۆ( ەکی تیان )ناڕاستەیەشێو ە ب تبێەن رەه یان،ەزیوەب ەڕینەم ڕاپەبۆ ئ
ی بەرنامە ەمان لەی ئەنهانەپ ەستە بەو مەتی لەتایبەو ب ەرگرتوەو  کارڵستەرهەئاشکرای پارتی ب

، ڕی دینیەباو ەکات لەد گرتنی داوای ڕێزەو خاڵەتی ئەتایبە ، بەیان کردوورکەد ەو پارتەئ
وت ەڕپێش ی کۆمارخوازیی پارتەوەئ ەیشتەنجامیش گەرئە د. ەمانی ڕاکێشاوەرنجی ئەس
 .  بشێوێنێت اڵتە، ئارامی و ئاسایشی وەشیراز وێتەیهەدی ەوەر ئەبەل ەوە شێنرێتەڵوەه

 

ر  ەرینی کورددا، بەڕاپ ەل ەیەهستیان ەی دەوەکیش تاوانبار کران بەرەهێزی د ەڵستکاران، بگرەرهەنها بەک تەن
دانیدا پرسیاری  ەسێدارە شوێنی ل ەعید لەگۆیا شێخ س ەهاتوواندا ڕۆژنامنووسی ەکورت ەلموانیش ئینگالند. ەه ەل

 : ەلێ کراو

 ؟  ەیتورکیەدکارترین دوژمنی ەکێ ب ەبۆچوونی ئێو ەیسا ڕاست و دروست پێم بڵێ، بەد -

 ڕوونی گوتی: ەشێخ ب

 !  ەت ئێنگالندەڵبەه -

 لێی پرسی:  ەوەی ەم بۆنەب ەندامانی دادگ ەئ ەک لەوجا یەئ

 ؟ ەری ئیسالمەڕاستیدا ئێستاش پارێز ەل  تورکیە ەن کەتێناگوجاش ەئ -

 دا:  ەاڵمی شێخ لێرەنها وەت

 بێت. ەها دەوێت، وەر خودا بیهەگ -

 ی شێخ بوون.ەدوا گوت ەمانەئ

 

 

»باڵیۆزی   ەبوو  1920ساڵی ، Gustaf Oscar Wallenberg 1863)-(1937بازرگان، دیپلۆمات و سیاسەتمەداری سوێدی  - 20
 نبوول.ەئیست ەی سوێد ل Envoy  ڕاسپاردە«

  ە بدا  1543- 1542لە سااڵنی ی سوێد  Småland ری سمۆالندەڤەد ڕینێکی جووتیارانیەڕاپ ەب ەیەئاماژ Dackeڕی ەش  - 21
 .ەاشای سوێد بووپ 1560–1523نێوان   ەل کە Gustav Vasa (1496-1560) ەدژ ب Nils Dacke (1510-1543)تی ەرایەڕێب
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ی ەوەکرد لەان دیوام نکووڵیەردەدا بەکەی دادگەموو ماوەه ەل ەکانی دیکەرتاوانەم بەم شێخ و هەڕاستیدا، ه ەل
کیدا. ەرەڵ هێزی دەگەندییان گرتبێت لەیوەپهیچ بووبێت یان ەه انیەی کوردانەستێکی ناسیۆنالیستانەبەهیچ م

Wallenberg نووسێتەد:  

ساز  ەوەکانەرەن دادوەالی ەچێت لەد ەوەل کە ،یداەد تورکیەی ە وڵەو هەی ئەوەوێڕای ئ ەمەئ
ش ەو تاوانەناچاریان بکات ئی ەوەبۆ ئ - بێت ەڵەه ەوەی تورکییەڕوانگ ەبا لەد کە - کرابێت

بریتی بوو  کانەرانی یاخییەی خودی ڕێبەگوت ە ، بەڕینەم ڕاپەهۆکاری ئ، ەوانەپێچەبلمێنن. ەبس
هیچی  -)قانوونی ئیسالمی(   ەریعە کخستنی شەپ ەب تورکیەی کۆماری ەترسیدارەم ەبڕیارو ەل

 . ەنیی ەدیک

 

  ەوەڕایەگ  1957ساڵی  لیک فرات،  ەبدولمەکانی شێخ، ئەوەن ەک لەر کران. یەدەاڵتبە عید وەخێزانی شێخ س
تاوانی   ە ب - 1981، 1971،  1961 -ربازی ەکی سەر کودتایەاڵم پاش هە، بپارلەمان ڵبژێرا بۆ ەو ه تورکیە

 : تڵێ ەدفرات  کرا.ەگیرا و زیندانی دەد ەی کوردان22دابڕانخوازی 

ڕین ەری ڕاپەی هاندەمای ەیان بەخێزانی ئێمم ەردەکان هەمالیستەک ەوەمەرڕینی باپیەپاش ڕاپ ەل
  ەکرد چونک 1925تیی شۆڕشی  ەرایەیشتوون. باپیرم ڕێبەپیرم گاب  ەڕاستیدا خراپ ل ەل. ..ەداناو
 ەریکە، خەوەکۆ کردۆتکورد و تورکی  ەندە ب ەتاک ەنگی ئیسالمی، کەرهەی ف ەوەیشتبوو لەتێگ
 .  جڤاکردوو ەبۆ ه ەی کێشە مای ەبێتەدا دەندەئای ەها لەو گۆڕانکاریی و ەوەشێتەوەڵدەه

 

تی  ەوڵەزراندنی دەبات بۆ دامەخ ەل ەبووەکی گرینگی هەیەلی کورد نۆرەی گەوەر ئەسە کات لەخت دەفرات ج
م  ەئ  ەیاند کەشێخ و ئاغاکانی کوردی ڕاگ ە گڕ دا، ب تورکیەاڵتی ە خۆره ەنگی خۆی لەمال جەفا کەموست. تورکیە

 ی خۆی. ەرەش کوردی ڕاکێشا بۆ بەوەبۆ تورک و کورد، ب ەشە باتێکی هاوبەخ ەباتەخ

 : ت ڵێەفرات د

بااڵ و بیرۆکراتن و ەسانی بستەن ک ەی هەمانەماون. ئەری سیاسی نەدا چیدی ڕێبتورکیە ەل
. ەو ساختارگۆڕیی ەوەکردننەنۆژ ەپێویستی ب ەم ڕژێمەئن. ەکە جێ دەش جێبەرتەرمانی ئەف 
  ەنە و نایەماکانی ئەت پێشنیاز بۆ گۆڕینی بنەنانەکرێت و تەیر دەک خودا سەتاتوک وەئ
 .  لماندنەس

 

 ەو خێزانەر ڕێبازی ئەسەمیش لەکات و ئەم دەی ئەکەخێزان ەس پشتیوانی لە چوار ملیۆن ک  تڵێەفرات د
 تی. ەکات بۆ ئاشتی و برایەبات دەخ

  ەو ل 1920کۆتای سااڵنی  ەڵدان لەرهەعید، سەڕینی سەکورد پاش ڕاپ ەت دژ بەوڵ ەکاریی توندی دەف ەوێڕای خ
ش  تورکیەخۆراوای  ەها لەرو ەهبوو. ەی هەدرێژ ری جیاوازی کوردستانەڤ ەد ەدا ل 1930ی سااڵنی ەماو
ی نێزیک ئیزمیر   Menememم ەمەنەشاری م ە لدا. ەڕووی ددین  ەوەوساندنە ر چەرانبەلێر بەرپێچیی گەس

 

 Separatism دابڕانخوازی - 22
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الماری ەکان پەربازەڵکرا، سەه 1930»کافران« ساڵی  ەدژ ب ەوەرەمبەسکی پێغەنگی کەڕ ەڕین بەئااڵی ڕاپ
تا ەرەس .و سێ یاخی تێدا کوژران ەوەوتەی لێ کەڕی دیکەش شەمەئملیان دا.  ەگرت و ل ریانەڕێبڵکیان دا، ەخ
ند ڕۆژێک  ەاڵم پاش چەپێشان درا، ب ەروێشانەمارگیڕیی دەکی سنوورداری دە یەرهاویشتەد ەب ەم ڕووداوەئ

ستۆی  ەئ ەی خستەوانام تەمال ئەفا کە موست. ەیەڕۆکی زۆر قووڵتر و جیددیتری هەناو ەمەئ  ەنرا کەیەڕاگ
ر ەسەرگی دا ب ەرمانی مەنگ ف ەی جەدادگیر بکرێت«. ەالماردانێکی کۆمار سەک پەودەبێت رستان و »ەپەکۆن
 دران.  ەسێدار ەو ل داەڕینەو ڕاپەشداری ئەب  37

  1925ساڵی  ەل ەندی بوون ک ەقشبەڕێبازی ن ەرب ەعید، سەک شێخ سەر وە، هەڕینەو ڕاپەسێکی ئەند کەچ
م  ەب Gustaf Wallenberg جێگریی  Carl von Heidenstam .ەماوهێشتا  ەاڵم ئاشکرا بوو کە، بکرابوو ەغەدەق 
 گات:ە د ەنجامگیرییەئ

پاندنی ەی ڕێبازی دینی و سە وەشاندنەڵوەندی هەروبەس ەندیدار ل ەیوەاڵتی بااڵی پەسەد
 ەستانەیوەپ ەم جۆرەئ  ەبردبوو بەی نەواو پەدا تەم ڕێبازانەی ئەکیەر تەسەت بەوڵەاڵتی دەسەد

رمانی  ەڕێی ف  ەها بوو لەت پێی وە . حکوومتورکیەلی ەگ ەشێک لە بۆ ب ەیەخێکیان هەچ بای
و مینی  ەدان بۆ چاالکیی ژێرزچی هانیەبهێنێت ک ەاڵنەم کۆمەبتوانێت کۆتا ب ەوەشاندنەڵوەه

 پیالنگێڕی.  

 

  ەنران کەی نهێنی دادەڵەکۆم ەکان بەمالیستەندی، الی کەقشبەک ڕێبازی نەڕێبازی »برایانی موسڵمان« و 
ت ەیویست میللەمال دەکت. ەوڵەتیی دەرۆکایەس ەڵک هان بدات دژ بەشیا خەیان دەمارگیریی ساکارانەد
 رستی ببن. ەپەموو بۆچوونێکی خوراف ەرداری هەستبەکانی زانست دەڕۆشنایی ڕاستیی ەی بەوەبکات ب ەردەروەپ

von Heidenstam موو ەه ەنگیان لەس ەنهێنییان ەو ڕێبازەمڕۆش ئەتا ئەر ما«. ه ەنگیان هەساڵم ە»ب ووسێت: نە د
ڕێبازی   ەربە، س(91-1989)رکۆمار ەو س (89-1983)زیر  ەروەی س Turgut Özalتورگوت ئوێزال .  ەکاتێک زیادتر

کان ەکوالرەسرپا کرد. ە ب تورکیە ە، شۆڕشێکی ئابووری لخۆراوا ەێکی دۆستڕالەلیبات اڵم هاوکەندی بوو بەقشبەن
.  ەوەکاتەکان دەی سوپا بۆ ئیسالمیستەروازەکات و دەوت زۆر دروست دە ی مزگەوەکرد بەتاوانباریان د

  ەئوێزال پێی ل. ەوتورکیە  ەهێنێتەنگی و گوناهی خۆراوا دەرهەی بێفەوەکرد بەکانیش تاوانباریان دەئیسالمیست
رسامیی ەگشتی جێی سە ش بەمە، ئترناک ڕابگرێ ەتەکی خەنگییەی هاوسەوەبینی لەدا بوو، چێژی دەرەردوو بەه

ت و  ێم موسڵمانێکی باش بەونێکی تورکی: هەخ ە ی جۆرکردنەستەرجەب ەئوێزال بوو ەیەم شێوەتورکان بوو. ب
 وتوو. ەرکەکی سەم »خۆراوایی« ـیەه

.  Tünceliلی ەتورکی ناوی لێ نرا توینج ەبوو، ب دێرسیمری ەڤ ەشێو، دەت پەتایبەکوردیی ب رێکی ەڤ ەد ەمەو دەئ
و   ەوەدێرسیم ەرباز هاتەزار سەه 25، ەرەڤ ەم دەرگری لەی ویستی ب کردنکێشەستی ڕیشەب ەم ەب 1937ساڵی 
بوو   ەو ساڵەال درا، ئ ünceliTر ەسەل 23«بارە»دۆخی نالوجا ەئ 1946ساڵی زار. ەه 50 ەکران پاشانساڵی 

 .کار ەخرایتاری«  پارلەمان»دێمۆکراتیی 
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 ربازی ە تای س ە دێمۆکراتی، تراکتۆر و کود 

زراندنی پارتی  ەش مافی دامەوەب ەدیارد کرا و ە« ناوزی»تورکی چیای ەکورد ب ەوە کان ەـ  1930کۆتای سااڵنی  ەل
کان  ەرخێڵەنا، سە د ەپارتی دیک ەبا ڕووی لەتی هە. کوردێک خولیای سیاسکرا ەغەدەش ق ەسیاسیی کوردان

دا پارتێکی    1960سااڵنی  ەشدا، لەوەک ئەتەوان. لەپڕەچ ەوانیش لەکرد و جەکان دەوەڕاستڕ ەپارت ەڕوویان ل
  وارەڕێبازێکی کۆنک و ەند ئاغایەتیی چەرایەڕێب ەب،  KDPT تورکیە یکراتی کوردستانۆمێ نهێنی ساز کرا، پارتی د

 24لێگاڵیستی سۆسیالپاڵ پارتی  ەچوونەکوردی ڕادیکال زیاتر در. ەب ەی گرتەی ناسیۆلیستان)کۆنسێرڤاتیڤ(
 نا. ەد ەم پارتەش ڕوویان لەوساوەویی چەلەت عەنانەت «، تورکیەنی ا»پارتی کرێکار

سازی ەپیشی ەشەرانی کوردی گۆڕی. گەرجی گوزەلوم ەهدا   1950سااڵنی  ەسازی و تراکتۆرکاری لەوی پیشەبر
 ی باشترەمووچ ەوێ بەو شار، لەرەدا بۆ کۆچ بەژاری گوندیی کوردی هان دەوانی هەدا جتورکیەخۆراوای  ەل

ش زۆر  ەمەکشتوکاڵ و ب 25ندگیراندنی ەی میکانیکاندن و نێوەمای ەوی تراکتۆر بووەبر. تەوەکەست دەکاریان د
ش ەوەکرد بەد دابینئاغا تراکتۆری بۆ جووتیار نگینتر بوون. ەجووتیار زەورەجووتیار بێکار مان و گەورد

و  ەباس ل ەوەرکێکی قووڵەد ەندین ڕۆماندا بەچ ەمال لەشار کەیبوو. ەئاغا توندتر د ەستبوونی جووتیار بەیوەپ
 رپای کرد. ەشۆڕشی تراکتۆر ب ەکات کەد ەگۆڕانکاریی

نگی و ەرهەانی ف سازم ەل 26ان مەندخست و بیرە دندیکای کرێکاراندا ڕێک ەنێو س ەکرێکاری کورد خۆیان ل
و  ەنێو بزاڤی شۆڕشگێڕان ەفێرخوازی ڕادیکال خزان  کرد.ەداوای مافی سیاسی، جڤاکی و ئابوورییان دسیاسیدا، 

 لێدران.  ەن سوپاوەالی ە، ل1971ربازیی ەتای سەمانیش پاش کودە، ئەوەریالی شارنیشینەی گەستەد

و   ەوەشاردەم دەهی ەندین ناکۆکیی دیکەوان چەپڕەوان و چە باتی ئایدیۆلۆژیی نێوان ڕاستڕەکاندا خ 1970 ەل
وی، نێوان ئیسالمیست و ەلەو ع ەرد، نێوان سوننونێوان تورک و کناکۆکیی : رخاندەچەدسوودی خۆی  ەم بەه
شێوی و  ەپ ەفێرخواز ل  500ی ەدا نێزیک  1977و   1973نێوان  ەر. لەمالیست، نێوان شارنشین و گوندیی کۆچبەک

  ەک Bozkurtlar «بۆرەگۆرگ» ەترسناک بریتی بوو ل ەرەڕگیری هەوی پەپێکداندا کوژران. گرووپی ڕاستڕ
  ەبۆر« لە»گۆرگ بوو.ەمیان تورک نەبوو، ئەویان ناسیۆنالیست نەئ ەدا چونکەالماری کۆمیونیست و کوردیان دەپ

س کوژرا و ەک 100  ەی کوردنشین زیادتر ل 27asraMش ەرەشاری م ەل ەبوو ک 1978ی ەکەڵکوژییەپشت کۆم
شێوی ە اڵم پە. بیاندەڕاگکان ەکوردیی ەناوچ ەلبار« ی ەت »دۆخی نالەحکووم. نوێران کرا ەدوکان و خان 500
 کوشتن.  ەهاتن ەسی دیکەزار کەه چوار یەشت مانگ پاشان نێزیک ەی کێشا و هەدرێژ

  ە)زووتر ل ەوەی جیهانییدووهەمنگی ەپاش ج ەل سێهەمدا بۆ جاری  1980ری ەمبەپتەی س 12 ەش لەرتەئ
ی ەوەزووترین کات پاش ئەیمانی دا بەپی خست و ەکەسیڤیل ەتەتی برد، حکوومەڵمەه دا(  1971و   1960

 رهاتیەسەبی ەوانەس لەسیڤیل. زۆر کتی ەست حکوومەد ەاڵت بداتەسە، دەوەبێتەت جێگیر دە ساالریی حکووم
ر  ەبەل. ەیەتگوت ئانارکیستانەر دەشۆکاو بوو، هەواو پ ەت ەکەاڵتەڵێن بارودۆخی وەد ەوەگێڕنەد ەمانەردەو سەئ
  ەغەدەکانی ق ەسیاسیی ەشکر گشت پارتەلکرد.  ەیربازیەس تاەو کودەنگ پێشوازی لەی بێدەش بوو زۆرینەوەئ
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ژێر ڕکێفی  ەاڵت لەو ەدا کەساڵ 3و ەی ئەماو ەر. لەسەستبەزیندانی بوون یان دکانیش یان ەرۆک پارتەکرد، س
کان بوون. ەوەپڕەچ ەپارت  ەربەزۆریان س ەرەشی هە، ب ەوەزیندان ەخران سەزار کەه 600 ەشکردا بوو، زیادتر لەل

اڵم  ەگرتن، ب ەهاتن پاراتیست(ەس جیاخواز،) خوازدابڕانکوردی  4500ی ەیگوت نێزیکەرمی دەئاماری ف 
 ەس بوو، کەزار کەه  80ی ەکان زۆر زیادتر بوو، نێزیکەگیراو ەی کوردەڵێن ژمارەکانی مافی مرۆڤ دەسازمان

رودۆخ،  ای بگرتنوەستی جڵەب ەم ەیدرکێنێت. بەشکر دەل ەوانتر بوو کە فر ەوەکات دۆزی کورد زۆر لەئاشکرای د
 28. بوون رەکوردنشیندا پێوی ەناوچ ەشکر لەسێی ل ەی دوو لەنێزیک

 

 

 PKK  ە ک ە ک ە پ 

، پارتێکی  ەوەکرد تی سیڤیلەحکووم ستیەرمانی ڕادەف شکر ەی لەوەئساڵ پاش ک  ەی، 1984وگوستی ائمانگی 
الماردانی ئامانجی  ەپ ەوت ەک PKK - Partiya Karkerên Kurdistanنی کوردستان اناسروای کوردی، پارتی کرێکارەن
  دەناوز، النەئۆجبدواڵ ەناوی ع ەب ەوەن کوردێکەالی ەدا ل  1970سااڵنی  ەل PKKکان. ەکوردیی ەناوچ ەشی لەرتەئ
ڤااڵنی ەرنجی هە، سەڕدار بووەباووانیدا موسڵمانێکی ەنی ج ەمەت ەڵێن گۆیا ئاپۆ لەزراندن. دەدام ە، هات Apoئاپۆ  ەب

وێ ەل، 1970بوو ساڵی  ئانکارازیندانی  ەرخان لەرچە. خاڵی وەر بووەزبەئقورئانی تی  ەئایی ەوەب ەخۆی ڕاکێشاو
ڕی ەر باوەس ەهێنایانڤااڵنی زیندان ەفت مانگ زیندانی کرا. هەه  النەئۆج، تی فێرخوازانەپاش ڕێپێوانێکی بێمۆڵ
باتی  ەرخاندنی خە اڵت بۆ چەباشووری خۆره ەوەڕایەگ النە ئۆجی زیندان ەپاش ماو. ەسۆسیالیزمی زانستان

 .  ەکەکەپ ییئازادیخواز

  ە کەکەی پبەرنامەتی. ەباتی چینایەڕیشاڵی خ ەدا بریتی بوو لەکەکەی پەناباتی ناسیۆنالیستەخ ەی نوێ بوو لەوەئ
ی فاشیست «بۆرەگۆرگ» نێ ەت  ەکەکەدیدی پ ەژمن بوداڕێژرا بوو. د ەلێنینیستان -  ر بۆچوونی مارکسیستەسەل

واریش بوون.  ەرهۆزی کۆنەرخێڵ و سەها چینی موڵکداری کورد، سەروەه ەبوون، بگرەت نەوڵەکانی دەو سیخوڕ 
خێزان یان   ەسێکیش لەک –نگیر ەی ببینێت بۆ ڕاکێشانی الیکەتیی خێڵەیادوژمن ە فێر بوو چۆن سوود ل ەکەکەپ
  ەیەوەر ئەبەبێت. لەر دەبەستەد ەو خێزان و خێڵەنگیریی گشت ئ ەوا الیەبێت ئ ەکەکەنگیری پەخێڵدا الی ەل

 بکرێت. ەندەزەم ەکەکەنگرانی پەی الیەژمار ەختەس

دا   1990تای سااڵنی ەرەس ەبوو. لەکداری هەچ 200  ەکەکداری، پارتەباتی چەخ ەستی دایەد  ەکەکەکاتێک پ
 زار.  ەه 60ڵێت ەد خۆی ەکەکەاڵم پەبوو بەداری هکەزار چەه 15تی تورکی ەوڵەدی ەگوت  ەب ەکەکەپ

یگوت ەکۆتا بێت، د ە نگەم جەئکرد ەاوای دزراند و دەی دامڕالەلیبپارتێکی  1990سااڵنی  ەبازرگانێکی کورد ک 
ی دوژمنانی ەر تورکێک ژمارەکوشتنی ه ەکات و بەزیاد د ەکەکەنگرانی پەی الیەر کوردێک ژمارەکوشتنی ه ەب
نی  ەالین. ەدەجیاواز د یەژمار ،ر قوربانییانەس  ەدێت ەک  ەم ناکۆکییەنی ئەردوو الیەکات. هەزیاد د ەکەکەپ

ڵکی ەن یان خەکە کەشی زۆریان یان پە، و بەس زیادترەزار کەه 30 ەی کوژراو لەژمار تڵێەتی دەحکووم
پێش ەڕ ەردوو الوەه ەی لەژماران وەئتن. ەربازی حکوومەی کوژراو سەڵێت زۆرینەد ەکەکەاڵم پەسیڤیل. ب

 ەب نگەجی ە ور رخستنیەس ەبریتی بوو ل ە یاد ک  ەوەهێنێتەتنام دەینگی ڤیەی ج body countخرێن ەد
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ڵکی ەتنام خەینگی ڤیەک جەر وەی کوژراوانی خۆ. هەژماری ەوەکردنمەکوال و ەکوژراوانی ئ یەی ژمارکردنزیاد
 خۆن.ەردا گیر دەنگەێوان دوو سن ەسیڤیل ل

ڵ ەگەی لەوەئ: ەو ناکۆکییەالدان لبوو بۆ خۆ  ەختتر دەکورد س تیەرف ە، دەوەکدارییەباتی چەوانبوونی خەم فرەدەب
ی  ەشەڕەگومان و ه ەبۆ ڕزگاربوون ل. ەڵەگە، لەڕوونی دژ نیی ەی بەوە: ئەبێتەوال دەیان ل - ە، دژمانەنیی ەئێم
کۆچی کرد.  تورکیەی کانی خۆراوا ەو شارەرەبوو بەی توانای هەوەزۆرداری و سزا، ئ ەڕزگاربوون لردوو ال، بۆ ەه
تا سێ ەک و نیو هەنێوان ی ەڵێت لەد ەژمارەنگەج اڵت نا. ەشاری خۆرهکترین ینێز ەڕوویان ل ەدیک یەوانەئ

 ەزاران فێرگە، هنگوند چۆڵ کراو  زارەه سێزار تا ەهک ەی، ەاڵتی جێ هێشتووەشووری خۆهس باەملیۆن ک
  ەچونک ەتاوانبار ەکەکەن: پ ەکەکتر تاوانبار دەردوو ال یەهرن. ەدەبەک ملیۆن منداڵ فێرگەی ەداخراون، زیادتر ل

 ەل ەکەکەوێت پەیه ەد ەن، هێزی ئاساییش تاوانبارن کەناک ەکەکەپشتیوانی پ ە دات کەد ەو کوردانەسزای ئ
نێت تاکتیکی خاکی  ەناوی د ەی دیکەوە، ئکردننێت چۆڵەک ناوی دەی الیەوەئت داببڕێت. ەپشتیوانیی میلل

 سووتاو. 

ک ەرووی یەس ەیشتەگ ەوەزارەه 350 ە، لەیەکەختی ناوچەپایت ەکر کەدیاربنی ادانیشتو 1990تای سااڵنی ەرەس
ژاری  ەه ،کورد. هاەر وەش هەانی دیککەس. شارەزار ک ەه 500 ەیشتەگ ەوەسەزار ک ەه 150 ەملیۆن، باتمان ل

زۆر  . ی سیاسیی ڕادیکالەدیک بزاڤی و ەکەکەپرتاوی ەب  ەونەکەدئاسانی  ەب ەمان ەبێت و ئ ەزۆر د ،نیاشارست
یا زیادتر  ئاڵمانی ەو دوو ملیۆن تورکەلیا، سکاندیناڤیا و هۆاڵند.  ئاڵمانبۆ  ران کۆچ بکاتەندەو هەرەانی بس توەک
 .ەم ناکۆکییەنێو ئ ەکێشرێتەرانیش ڕادەندەه ەوات ە. کەزاری کوردەه 300 ەل

تی  ەباب ەکورد بووڵدا دۆزی ەری هەشاری ڕۆما س ەل النەئۆج 1998ری ەمبەی نۆڤ  12ناکاو ەکاتێک ل
شکری  ەتیی لەرۆکای ەن سەالی ەی ترسناک لە شەڕەه پاشسووریا انی گشت جیهان. کەی ڕۆژنامەڕەپشاال
دا و ەیان نەدوێش داڵەمۆسکۆ نا، ل ەمیش ڕووی لەرکرد و ئەی دالنەئۆجر ەتای مانگی ئۆکتۆبەرەس ەوەتورک

کان« ەسکە»ک ەربەس  یرێکەند نووسەکۆمیونیستێک و چند ەوێ چەل ەئیتالیا نا چونک ەناچار ڕووی ل
ی درا بوو  ەی کوردی ڕێگ ران«ەندەی هپارلەمان» ەوەر لەب مانگێکپێشان دابوو.  ەکەکەر پەرانبەهاوسۆزییان ب

 ەکەکەچێت پەد ەوەل وانی بگرێت.ەنسی ڕۆژنامەرەنفۆی ئیتالیادا کپارلەمانکانی ەهۆڵ ەبێت و لەڕۆما جڤینی ه ەل
  ەو European Union (EU)ورووپا ەئ  یتیەکیەخاکی ی ەی لەوەبۆ ئ ەبارەها بووبێت ئیتالیا شوێنێکی لەپێی و

ست  ەمودەی دۆزی کورد. تورکیش دکردنەستی چارەبەم ەب تورکیەر ەرانبەرپا بکات بەتێکی سیاسی بەڵمەه
گشت   تورکیە. ەکوشتن و تێرۆریزمرتاوانی ەب  ەست بکرێت کەیان ڕادەکەکەی پەرەو ڕێبەداوایان کرد ئ
 گوتوبێژی تێدا بێت.  ێکجۆر  ەوەت کردەپێشنیازێکی ڕ

گالند،  ەن ەم باسەخۆی ل ئەورووپیاڵتێکی ەڕۆما و هیچ و ەشااڵو هاتن ەب ەورووپاوەکی ئەگشت الی ەکورد ل
  ەل النەئۆج  1999ری ەمانگی ژانیور بکات. ەی خۆی دەکەبڕیاری دا میوانو  ەشیمان بۆو ەپ تی ئیتالیاەحکووم
فێبرواری  نگی امی  15 النەئۆج ەیاند ک ەڕایگ Ecevitڤیت ەجەزیران ئەروەتا سەرنگوم« بوو هەما و »سەئیتالیا ن

م و  ەدا، دەد ی پێشانالنەئۆجڤیزیۆن ەلەبۆ دادگایی. ت تورکیە ەتەو هێنراو ەگیراو Nairobi 29شاری نایرۆبی  ەل
  ەرانی تیڤییان لەکان بینەوێننن. ێ یفڕەربازی ئاساییش دەو س ەدایەفڕۆکنێو  ەل ەوەپچەلەک ەبستراو، ەست بەد

کی ەکان چ هاوسۆزییەبوون پێشانیان دا وێنەن ەکەکەگری پەرگیز الینەی هەو کوردانەت ئەنانەژاند، تەخۆراوا ه

 

 . ی پایتەختی وەاڵتی کینیا –نایرۆبی  - 29
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وێت ەیەکرێت، تورک دەچاوشکێن د ەوەن تورکەیال ەچۆن ل ە تی کورد کەهێما بۆ میلل ەبوو النەئۆجیدا کرد. ەپ
 .  ووەدۆڕاند یەفسووناوییەئ ەو هێزەیان ئەکەرەڕێب ەشۆڕ بکات و پێشانی بدات ک ەکەکەپ ەر بەس

و  ەباڵوێزخان یکردنداگیر ەوتنەکی ڕێکوپێک ەکدارانەتی چەڵمەی هەشێو ەی کورد بەوەر زوو کاردانەه
رێ  ەد ەوێ هێنرایەی یۆنانی بوو، لەباڵوێزخان ەنایرۆبی ل ەل النەئۆجورووپادا. ەگشت ئ ەی یۆنانی لەکۆنسولخان

هات و  ەی خۆشی دەمێدیا تورکیش بزدا. النەئۆجگرتنی  ەشدار زانرا لەب ەش یۆنان بەوەفریوو. ب ەزۆر یان ب ەب
 بگات.  ەکەکەی سازمانی پماک ەرووپا باش لوەبا ئەیگوت دەد

ت تووشی ە حکوومیۆنان  ەی هاوسۆزی بۆ دۆزی کورد. لکردنهۆی زیاد ەبوونەن گرتنەو بارمت کردنداگیر
ال  ت ە حکووم ەران، لەندەزیری کاروباری هەی و 30losaPangوان ەک لەزیر، یەبوو، سێ و  (یران ەق ختانگ )ەس
ری ەنوێن ەکەکە پ ەیاند کەو ڕایگ ەوەت کردەی ڕ ەکەک ەکانی پەناقانوونیی ەتە ڵمەتی سوێد هەحکوومران. د

 .ەنیی تورکیەی کوردی ەزۆرین

ی   DSPوتنی پارتی  ە رکەهۆی س ەش بووەوەی بزواند و ئەاسیۆنالیستانپۆلێکی نە، ش النەئۆج، گرتنی تورکیە ەل
نگ بۆ  ەد  22دی ەس ەب  1999پریلی انگی ئادا، مپارلەمانڵبژاردنی ەه ەی ناسیۆنالیست ل MHPڤیت و پارتی ەجەئ
 نگی هێنا. ەدی دەس ەل 15و  ەوەسێهەمی ەخان ەوتەست کسالمییی ئەزیڵەف  ی پارت میان. ەبۆ ئ 18ویان و ەئ

 

 ؟ ە ی ە ه  ی ە دۆزی کورد چار   ە ئای 

ن ەندخوازی جیاواز خاوەوەژرەن و بە. الیەچیی ەچار ەست لەبەی مەوەب ەندەب ەم پرسیارەاڵمی ئەو ەتەڵبەه
م تا  ەم پێشانی بدەدەوڵیش دەو ه مەک ەکان باس دەگرینگ ەرەه ەدا پێشنیازەر. لێرە سە بۆ چار نپێشنیازی جیاواز

 . ەبارەیان لکردنەتی پیادەرف ەک دەیەچ ڕاد
 
 

 Secessionدابڕان  - 1

تی کوردی ەوڵەزراندنی دەدام ەل ەئامانج بریتیی ەنێت کەیەگەی خۆیدا ڕاید 1983ی سیاسیی بەرنامە ەل ەکەکەپ
اڵتی کوردانی ەو ەکگرتوو، کەزنی یەو کوردستانی مەرەنگاوێک بەک هەو تورکیەاڵتی ەباشووری خۆره ەل
 .ە وەهاوسێکانیش بگرێت ەتەوڵەد

، ەوەگرێتەتری دووجا دەزار کیلۆمەه 230ی ەنێزیک تورکیەاڵتی ەباشووری خۆراه ەی کوردنشین لەناوچ
 6ی ەجێن، نێزیکەنیشت تورکیەی کوردی ەی نیوە دا نێزیکەیەم ناوچە. لەیتورکیەکێکی خاکی ەی چارەنێزیک

ی ەر ناوچەگ. ەکی کوردەوا پێنجیەبێت ئەملیۆن دانیشتووی ه 62  تورکیەر ەگ. کورد ملیۆن 12,5کۆی  ەملیۆن ل
ش ەی دیکەکوردی ناوچ ەیەوانەخۆ ساز بێت لەربەدابڕێت و کوردستانی س تورکیە ەاڵت لەباشووری خۆره

 ەوەێنڕەتورکی بوون ناگی جڤاکی ەی باش ئاوێتەوانەتی ئەتایب ەاڵم گشتیان نا، بەن بۆ کوردستان بەکۆچ بک
 ن.ب نبوولەئیست ەلکرێت ەد ەندەزەی مەملیۆن کورد 2,5و ەی ئە زۆرین ەکوردستان، بۆ نموون

 

سیاسەتمەدارێکی ناوداری یۆنانییە و لە ئەندامی سەرکردایەتیی پاسۆک     Theodoros Pangalos 1938)-(پانگالۆس  - 30
PASOK  .ـە 



24 

ژارترین ەاڵت هەی باشووری خۆرهەکوردنشین ەم ناوچەئ ەبێت کەش ئاڵۆزتر دە وەب ەکەی دابڕانی ناوچەکێش
سااڵنی   ەو خۆرئاوا لە باسمان کرد، کۆچی ڕووک ەو. ەرانی باشی تێدا نییەتی گوزەرف ەو د ەیەکەاڵتەی وەناوچ

  ەوجا لەزۆر زیادی کرد و ئ ەوەندی ئابوورییەژەهۆی ت ە کاندا ب 1980سااڵنی  ەو ل ەستی پێ کردووەد ەو 1950
، ەژارەهکی ەیەناوچویش ە، ئەر زۆرەش هریاەزەشەناری ڕەی کەناوچ ەکۆچ ل ر.ەهاند ەنگیش بووەکاندا جەدەوەن
  ناژی.اڵم کوردی لێ ەب

ملیۆن  4,5عیراق  ەملیۆن، ل 7ئێران  ە: لەیتورکیەیان هاوشانی کوردی ەتانی هاوسێدا، وێکڕا ژمارەوڵەد ەکورد ل
  ەئاماد تورکیەتی ەوڵە رانی دەک سەر وەش هەتانەوڵ ەو دەرانی ئەی سەوەر ئەبەک ملیۆن. جا ل ەسووریا ی ەو ل

 ەی گشت کورد لەوەکردنی کۆەخۆ، ڕێگەربەتێکی کوردیی سەوڵەی دکردنبن بۆ دروست خاکرداری ەستبەنین د
  ەب KDPعیراق،  ەکانی کورد لەسیاسیی ەی پارتەوەوێڕای ئ. ەرچاو داخراو دیارەکی بەیەتا ماوەتدا هەوڵەک دەی
زراندنی  ەن بۆ دامەناک ەکەکەی پەکەرنامەب ەپشتیوانی لبانی، ەتیی تاڵەرۆکایەس ەب  PUKتیی بارزانی و ەرۆکایەس

رال، دێمۆکرات و  ەدەعیراقێکی ف  ەشێک بن لەوێت بەیانه ەد ەک ەیاندووەڵکوو ڕایانگەزن، بەم یکوردستان
 ی.پارلەمان

نگی  ەپاش ج ەکات کەد  Operation Provide Comfort ەش پشتیوانی لەکی دیکەیەتا ماوەه تورکیەرچی ەگ
 ەی جارێکی دیکەوە رخان کرد، بۆ ئەباکووری عیراق ت ەی بۆ کورد ل safe haven ەکی ئاسوودەیەنداو ناوچەک

و   تورکیەو سنووری ەرەتاو بۆردومانی عیراق ب ەل 1991ر ساڵی ەچبۆملیۆن ک 2رن )ەب تورکیەنا بۆ ەبن پەناچار ن
خۆیی ەربەتێکی سەوڵەد 31یەمەئاوڵ ەببێت ەیەئاسوود ەم ناوچەی ئەوەل ەیەترسی ه ئانکارااڵم ەاڵتن(، بەئێران ه
دا بۆشایی  ەیەم ناوچەل. تورکیەتیی خاکی ەکیەیبێت بۆ ئاساییش و یەی دەرهاوێشتانەو دەموو ئەه ەکورد ب

هێرشی  . تورکیەالماردانی ەستی پەبەم ە ب ەزراندنی بنگەبۆ دام ەتی لێ هێناوەرف ەد ەکەکەو پ ەیدا بووەربازی پەس
  ەیانەو بنگەبۆ تێکدانی ئ  1995ئاپریلی   -مارس  ەبۆ باکووری عیراق ل ەوەربازەزار سەه 35 ەب تورکیەزی اربەس

 تورکیەوجا ە. ئەوەبێتەد ەندبارەچ ەو جۆرەربازیی لە الماردانی سەپ ەبێسوود بوو، چونک ەش دیارەوڵەو هەبوو. ئ
دات و بازرگانیی  ەئابووریان دتیی ە یارم ەوەر ئەرانبەهێڵن و بەن ەیەو ناوچەل ەکەکەکات پەد  PUKو   KDP ەداوا ل

لی داواکاری  ەباشتر گوێڕای ەستەدەی بتورکیەی هاوسنووری ەناوچ ە ک KDPکات. ەموار دەرسنووریان بۆ هەس
 .ەیەدا ه -نەیسوام حددەشکری سە ڵ لەگەی هاوسنووری لەناوچ ەک PUK ەک لەبوو و تورکیە

 

 

 راسیۆن ە د ە ف - 2

رێکی  ەسەی چارەربارەد گفتوگۆبۆ  ەیی خۆی پێشان داوەجار ئامادندین ەچ ەکەکەری پەی ڕێب - النەئۆجئاپۆ 
  Dagens Nyheterی ەڵ ڕۆژنامەگەل 1997مارسی  10رێکی ادید ەلدا. تورکیەتی ەڵ حکوومەگەراڵی لەدەف 

 : ی کوردەبوونەپارچ ەم پارچەک لە موان وەبۆ ه ەبارترەزۆر ل راڵیەدەرینی ف ەمێکی بەگوتی سیست النەئۆج
  ەشێکەی کورد بە ستانەتێکب ەتە نگ، دین و میللەرهەم ف ەموو ئەبۆ ه ەیەنموون ەرەری هەسەچاریان ەمە»ئ

یان  ەوەگوتی ئ – خۆ ەربەکوردستانی س -نرابوو ەیەی زووتر ڕاگەرەسەو چارە ی ئەربارەد النە ئۆجلێیان«. 

 

 کۆرپەلەی جارێ نەزاو. -ئاوڵەمە  - 31
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مای هزریی ەر بنەسە »ئایدیۆلۆژی لکرێت. ەد ەپێناس ەوەڕووی سیاسیی ەل ەم دۆزەاڵم ئێستا ئە، بەدیۆلۆژیییئا
 کاری«.ەرمەن ەل ەت بریتییەنرێت. سیاسەڵدەورد ه

دا ەساڵ 15م ەی ئەماو ەنگێ و لەجەد ەو 1984ساڵی  ەل ەکەکەی پەوەن بەبڕوا بک ەیەم تورک هەاڵم کەب
  ەراسیۆنێک لەدەلماندنی ف ەس ەڕازی بکات ب ئانکارای ەوەقوربانی بۆ ئ ەنگری خۆی کردۆتەزار الیەندین هەچ

  ەل ەمارکسیستان رێمێکیەهچۆن  تورکیە. هەڵکشیوکی ەرمانییەن خۆف ەخاو ەوەرێمێکی کوردییەه ەبدا تورکیە
یێنرێت و ەگەرێمێکی ئازادکراو ڕادەه ەب ەرێمەو هەتا ئ ەخایێنێت هەد ندەچ   لمێنێت؟ەسەخۆیدا د اڵتیەو
تی ەرگری و سیاسەتیی بەرپرسایەب چۆن ەکوردیی ەرێمەم هەرانی ئەڕێب ؟کاتەیان دەبرخۆبوونی خۆی ەس
خۆ  ەربەتێکی سەی سیاسکردنەو دڵکێش نابێت بۆ پیاد ئانکارا ەند لەاڵتی نێوەسەهێڵن بۆ دەجێ دەکی بەرەد
 ەدات و دوور نییەڵد ەر هەدا سەکەناوچ ەوسا گرژی لەئتانی هاوسێ؟ ەوڵەکانی دەکوردنشین ەناوچر ەرانبەب

 .ەوەییترسەم ەبخات ەکەیی گشت ناوچەئاسوود

راڵی کردبێت، ەدەی ف ەپێکهات ەکانیان، پشتیوانی لەلیبراڵ ەرەت هەنانە، تەدارێکی تورک نییەتمەهیچ سیاس
ر ەزیرانی پێشوو، تانسوو چیلەروەت سەنانەت . ەوگفتوگۆ ەبێت بخرێتەد ەیەم بیرۆکەڵێت ئەد ەیەرچی هەگ

Tansu Çiller باسک گوتبووی Basque وارانی ەکۆن وجاەئ. تورکیەبۆ  ەوەینەک بێت بیری لێ بکەیەنموونشێت  ەد
خشی ە دن و پرچی باسک مافی خوێنەی گەوەب ەوەهێنای ەد انیەڵگەڕاسان و ب ەیەو بیرۆک ەی خۆی لەکەنێو پارت

ر ەسەل ETAاڵم سازمانی ە، بەیەی سیاسییان ههەڵکشیوکی ەرمانییەخۆف رچی ەمانی باسکی و گز ەب ەیەتیڤییان ه
رباس  ەب ەی باسکستانی هێنایەنموون تورکیەش بازرگانێکی ناوداری ەوەل ە. جگەوام ەردەر بەێرۆریزمی خۆی هت
ڤی سیاسیدا  ەڕۆژ ەل ەکی دیکەیەتا ماو ەم باسەچێت ئەد ەوەش لەمە. بکردنییای دادگەشەڕەر هەب ەوتەاڵم کەب

 . ەوەبێتەجێی ن

 ەب ەماژئا ەدا بۆ نموونەلێر. کردنەشەترسیی گەم ەل ەبریتیی رێمیەهی هەڵکشیورمانیی ەخۆف  ەل ەورەترسی گ
 خۆ. ەربەی س Khalistan ناداوای خالیست ەوتەوجا کەئ سەلمێندرارمانی بۆ ەخۆف  سیخ  ەکرێت کەپونجاب د

 

 

 نگی ە ره ە یی ف ئۆتۆنۆم - 3

.  ەبارەکی لەیەنگی چارەرهەیی ف ئۆتۆنۆموا ەبار بێت، ئەکی نالەرناتیڤ( یەڵتە)ئ ەرێمی بژار ەیی هئۆتۆنۆمر  ەگەئ
م  ەئکوردی.  ەخشی ڕادیۆ و تیڤی بەها پەروەزمانی کوردی و ه ەخوێندن ب ەل ەم بریتیی ەکەی یەپل ەمیان بەئ

  Demirelل ەمیرەرۆک دەت سەنانەت ەمکێکەمیش چەی کوردی«. ئەی »ناسنامکردنوەی پتەمای ەبنەد ەلەمافگ
 رباس. ەب ەوجا دێتەئ ر تێرۆریزمداەسەها پاش زاڵبوون بەمافی و ەر کەس ەشی خستۆتەوەاڵم ئە، بەلێی دواو

 ەوەستپێک ئە، دەوەدا کرای تورکیە ەزی کورد لڕووی دۆ ەک بەیەروازەعیراق د ە ندی دۆزی کورد لەروبەس ەل
م ەئری کوردی دا. ەناب ەزار پەه 60نای ەن پەیسودام ح دەپاش هێرشی کیمیابارانی س 1988ساڵی  تورکیەبوو 

ام  دد ەس ەک هێزێکی دژ بەنداودا کورد وەنگی کەج ەلڵ کرا. ەگەفتاریان لەرج ڕەلومەپێی ه ەب  ەرانەنابەپ
رانی بزاڤی ەڕێب ەپێشوازی ل  Özalرۆک ئوێزال ە اڵتی خۆراوا و سەسەرنج الی دەس جێی ەن زیاتر بووەیسو ح
راڵی بۆ کوردی  ەدەرێکی ف ەسەچار ەکرد لەبانی، کرد. ئوێزال پشتیوانی دەبارزانی و تاڵ ەرگری کوردی عیراق، لەب

  ەملیۆنی کوردی ل 12ی ئوێزال بوونی ەوەر ئەبەتی لەتایبە، بەوەی بووژاندتورکیەش هیوای کوردی ەمەعیراق، ئ
 22کورد ساز کرا و ەی دۆست HEPپارتی . ک خستەپی زمانی کوردی کردنەغەدەلماند و قانوونی ق ەس تورکیە
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تی ەحکووم ەل 1991ساڵی  ەک SHP ی گەل«پارتی سۆسیالدێمۆکرات». ەوەپارلەمان ە ڵبژاردن هاتنەه ەندامیان بەئ
لماندنی ەبۆ س ەوەستەرجەپێشنیازی ب ەپێش خست بەکی ڕبەرنامەیەشدار بوو، ەدا ب  Demirelل ەمیرەشی دەهاوب

ری  ەسەر چارەس ە ختی لەت گرت و جە حکووم ەش ڕێی لەرتەاڵم ئەبی کورد. اننگیی هاوزێدەرهەمافی ف 
وتن  ەتی پێشکەرف ەش دەوەدا خویا بوو، بەکەدۆز ەل ەکرد کەی نە وەو کرانەکرد. کوردیش سوودی لەربازی دەس
 .ەوەکوژای ەیەم ئاڕاستەب

پێش،   ەتهاتێکی نوێ ەرف ەش دەوەیاند و بەی ڕاگەنەکالیەستێکی یەئاگرب  ەک ەکەری پەڕێب 1993هاری ەب
خوێناوی و   ەڕەو شەتی کۆتاهێنان ب ەرف ەی دەربارەد  گفتوگۆرمبوونی ەی گەمای ەگشتی پێشوازی لێ کرا و بووەب

ی  ەناوچ ەربازی تورکی تێدابوو لەس ەک کاروانێکلێدانی  ەبویش ەتێکچوو ئ ەنگەم  ەو دۆخەاڵم ئە. بەنەدرێژخای
کوژران.  ەکەکەڕگیری نێو پەسانی پەستی کەد ەبرباز ەس 35 - کەتدا بوون و بێچەمۆڵ ەکان لەربازە، سنگۆل ەب

ریی نوێی  ەستپێشخەش ڕێی د ەوە( ی دڵ مرد و بە کتەکوتوپڕ )س ەب رۆک ئوێزال ەس 1993هاری ەب ەوەل ەجگ
یاڵباز ەبێت ئازا و خبووس ەنها کەچوو ئوێزال تەپێد ەست بوون چونکەری دۆزی کورد ڕێبەسە سیاسی بۆ چار

 ڕێی مابێت،چوو ەپێد ەنگاو کەه ەتاکوجا ەئ.  ەوەستی پێکردەنگ چڕتر دەج .دەروەستی ئەم ئەرکە هاتبا
 کورد.   بۆ نگی بووەرهەکی ف ەییئۆتۆنۆم ەلماندنی جۆرەس

موزیکی کوردی  . سەلمێندرابۆ کورد  ەوەم کات ەدەزمانی کوردی، ب ەنی بەمەنگی، گۆرانی و چاپەرهەیی ف ئۆتۆنۆم
گۆڤار و  . ەواداریان زۆرەه تورکیە ەوێت و سترانبێژی کوردی لەکەست دەئاسانی د ەسیدی ب ەکاسێت و ب ەب

ی کوردی زمانی جیاوازی  ەوەر ئەبەل اڵمەفرۆشرێن، بەئازادی د ەکرێن و بەد پەخشزمانی کوردی  ەکتێب ب
شدا  ەلێر. ەوەموان بۆ خوێندنەشی هەزمانی هاوب  ەتورکی ببێت ەک ە، کارێکی سروشتییئانکارای ەگوت ە، بەیەه

اڵم  ەبچێت. ەردەتورکی د ەیا ب ئاڵمان ەل ەک Özgur Politikaی »ئوێزگور پۆلیتیکا« ەڕۆژنام ەدرێت بەد ەئاماژ
و  کردنوتەی زەر مایەهێشتا هژادی( ەی )نئەتننگی و ەرهەی ف ەی مێژووی کورد، ناسنامەربارەنی دەمەچاپ

کۆسپ بۆی تێرۆریدا. ئێستا کورد بێ ەستووری دژەد ەت لەوڵەلی ئاسایشی دەپێی ڕێساگ ەویش بە، ئەدادگایی
رێتێکی دێرینی تورکیی ەن ەو ب ەوەورۆز بتوێنێتەندات ەوڵ دەرچی تورک هەورۆز پیرۆز بکات، گەژنی نەج ەیەه

 پێشان بدات. 

دتیڤی  ەم ەڕۆژان ەوەکانەدەوەن ەلوت: ەپێش قانوون ککنیک ەت واەئ داڕادیۆ و تیڤی ەخشی کوردی لەی پربوا ەل
Med-TVت  ەنانەت) تورکیەڤیزیۆنی نێو ەلەت ە نێتەیەگەد یی کوردەرنامەب ەوەالیتەتەڕێی س ەل ەوەنەندەل ە، ل
دتیڤی ەڵێن مەزرا، دەیش دام -بروکسل ەل 1995دتیڤی ساڵی ەپاشان م(. داەکەکەری پ ەڵ ئاپۆی ڕێبەگەدیدار ل

  دتیڤیەم ەخشی لەتی پەی تیڤیی بریتانیا مۆڵەمانگرەدا ف   1995مانگی مارسی  ەلر. ەملیۆن بین 25  ەگاتەد
 ەها باشترە ڵێن وەد ڕال ەلیبگری ەخنەڕدات. ەتوندوتیژی د یەدن ەک ەهاوەی وەمانرەخشی بەهۆی پ ەب ەوەستاند
خشی ەپ باشترە خۆی  ؟ری ناکاتەستپێشخەخۆی د ئانکارارمتر بنوێنێت. بۆچی ەڵوێستی نەه تورکیەتی ەوڵەبۆ د

 .کبوونەندیی یەوەرژەکاری بهێنێت بۆ بەزرێنێت و بەڕادیۆ و تیڤیی کوردی دام

  ەم لەدا پێشنیازی کرد زمانی کوردی ئازاد بێت ه  1993ی ەکۆنگر ەی سۆسیالدێمۆکرات ل SHPل ەپارتی گ
، سۆسیالدێمۆکرات هیچ  رەچیلپارتی ڵ ەگەرمانیدا لەهاوف  ەاڵم لەخشی ڕادیۆ و تیڤیدا، بەپ ەم لەخوێندندا و ه

ری ەکاتێک ڕێب 32وار ەزیرانی کۆنەروەی س  Yilmazها یلماز ەروەهر. ەس  ەچووەی بۆ نەم خااڵنەک لەی
ستانی بازاڕی  ەپ ەوجا بەبڕی. ئ ە ردەی دەتەم بابەری لەسە، چارئامەریکا ەدیداری خۆیدا ل ەڵستکاران بوو، لەرهەب
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کی ەیەماو ەت لەحکووم  ەدوور نیی، ەوەاڵت ببڕێتەهخۆری ەرجییەگرانخ ەنگەم ج ەوێت ئەیهەد ە، کتورکیە
 لمێنێت. ەنگی بۆ کوردان بسەرهەیی ف ئۆتۆنۆمرزی ەنادووردا ئاستێکی ب

ن، ەمەڵ تورک، تورکەگەڵن لەتێک ەیەزۆر کورد ه ەچونک ەی کوردی« ئاسان نییەت ناساندنی »ناسنامەڵبەه
شار  ەی. ەهایەزانن، زۆر کوردیش وەکورد د ەم بەتورک ه ەم بەتورک زۆرن خۆیان هن، یۆنانی و هتد. ەرمەئ
پاش  النە ئۆج. ەختەاڵم ئاخافتنی پێی سەگات بەنووسێت، کوردی تێدەتورکی د ە، بەک کوردەڵەچەڕ ەمال، بەک

ک ەڵەچەڕ ەمانتاران بلەراکی پەڵێت چواریەت زۆر جار دە حکووم. ەیاند دایکی تورکەڕایگ تورکیەی بۆ ەوەهێنان
ر  ەبەلڵێن ەران دەتۆژ ن.ەکەنگ دەرهەف ەو تاکی فر multiple identity« ەناسنامە »فر ەران باس لەتۆژکوردن. 

ارێکی ک –! ەیەتنی هەگرووپی ئ  49 تورکیە – ن ەدا هتورکیەری ەرانسەس ەک لەڵەچەڕەی تاکی فرەوەئ
ڵ  ەبکات و گشتیان وێکڕا ه ەش ەتنی جیاواز گەنگی ئەرهەبکات و ف  ە شەنگی گەرهەف ەی فرجڤاکر ەگ ەسروشتیی

 ی کوردی«.ەوتنی »ناسنامەپێشکر بۆ ەهاند ەبێتەم دەئن. ەبک

ی  ەوەر ئەبەس، لەڵ هیچ کەگەڵێت: لەد ئانکارارباس؟  ەب  ەبخاتکێ ڵ ەگەدۆزی کورد ل تورکیەتی ەحکووم
ن  ەوەنگری ئەالییان ە، زۆربەیەشڵێن دۆزی کورد بوونی هەی دەوانەت ئەنان ەتناوی دۆزی کورد.  ەب  ەشتێک نیی

اڵتدا، ەسەی دەزگەنێو د ەبێت لەڵکوو دەب ەگفتوگۆو ەسازمانێکی کوردیدا بخاتڵ ەگەل ەو باسەئ تنابێ ئانکارا ەک
لێ   Immunityپارێزداری ی کورد پارلەمانتارکرێت کاتێک ەچۆن د ەمەیسا ئە. دبکات ەدا، چارپارلەمان ەل ەوات
مانگی   33DEPی ە تاری دیکپارلەمانش ەیال زانا و شەل یەوەک ئە؟ وەوەزیندان ەرێتخەکرێت و دەدوت ەز

 ،تورکیەکبوونی خاکی ە شکاندنی یبۆ  ەاتبۆ دابڕانخوازی و ەڵکیان هان داوەی خەوەن بتاوانبار کرا، 1994مارسی 
گشت  ەڵێت کورد لەد  ئانکارااڵم ە، ب ەوارکەن ەغەدەق ەکەکورددۆست ەپارت .ەزاندوەاڵتیان بەستووری وەش دەوەب

  .ەو دۆزەنی ئەخاو ەببێت و زراندن ەدام ەت بێتەپێویست ناکات پارتێکی تایب ەوەر ئەبەل ەیەپارتێکی سیاسیدا ه
ر ەس ەدا ل  1995ڵبژاردنی ساڵی  ەه ەل DEPی ە وەی جێگر 34HADEPی دکورەدۆستبڵێین پارتی  ەیەجێی ئاماژ

 ەمەرز بوو. ئەی بە دا ڕێژتاڵەرێمێکی خۆرهەند هەچ ەرچی لەنگی هێنا گەدی دەس ەل 4نها  ە ئاستی میللی ت
وێت ەتیدا نایه ەتی پارتایەبواری سیاس ەجێن لەنیشت تورکیەخۆراوای  ەی لەزۆر  ەو کوردەئ ەدات کەپێشانی د

 ناسین.  ەبێت ەکوردان

  ۆکار ناهێنن بەی خۆیان باشتر بەکورد پێگەتاری پارتی دۆستپارلەمانن بۆ کورد و ەکەس پرسیار دەزۆر ک
  ەدان بۆ گوتاربێژی بەدان بۆ سوێند خواردن و ملنەملن ەب پارلەمانبری ورووژاندنی ەلنی دۆزی کورد؟ پێشخست

فتاری  ەگوترێت هۆی ڕەاڵمدا دەو ەی هاوکارانیان ڕابکێشن. لەرم متمانەی نگفتوگۆ ەتوانن بەزمانی تورکی، خۆ د
بۆ دۆزی   ج رنەس، ەوەنەت ڕوون بکەڵوێستی خۆیان بۆ میللەست هەمودەوێت دەیانهەد  ەیەوەتارنی کورد ئپارلەمان

 .ەکردووەیمانشکێنییان نەپ ەلمێنن کەرانی بسەنگدەکورد ڕابکێشن و بۆ د

موو  ە( و هەرەڤ ەد 67 ەکەاڵتەری وەبەرلەیاند )سە ردا ڕاگەڤ ەد 10 ەی لبار« ەنالدۆخی » 1987ساڵی  تورکیە
 ەوی مافی مرۆڤ لسەلمێندراگشت پرنسیپێکی شێت ەش دەوەب. ەوەکاتەنوێ د ەو بڕیارەچوار مانگ جارێک ئ

بکات.  ەو کارەئ ەت مافی نییەوڵەڵێن دەد تورکیە ەلی مافی مرۆڤ لەخرێت و سازمانگراوێز بەپ ەوەتەوڵەن دەالی

 

هاتە دامەزران وەک   1993ساڵی  -  Demokrasi Partisi -DEP تورکی بە  - Partiya Demokrasiyêپارتیا دێمۆکراسیێ  - 33
 هاتە دامەزران.  1990کە ساڵی  - HEP - Halkın Emek Partisiبە تورکی  -  Partiya Kedêya Gelجێگرێکی 

هاتە    1994ساڵی   n Demokrasi PartisiıHalk -HADEP  ورکیبە ت    Partiya Demokrasiya Gelپارتیا دێمۆکراسییا گەل - 34
 دامەزران.
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ن ەالی ەل ەم ماف ەو ئ مافی مرۆڤدا ەل ەم پرنسیپەکەی »مافی ژیان یەوەر ئە سەکات لەخت دەت جەوڵەد
ی ەوەکار بهێنێت بۆ ئەتوندوتیژی بدەبێت ت ەوڵەد   ەیەوەر ئەبەل. «ڕێزی لێ ناگیریت ەوەیستتێرۆری ەکەکەپ

  ەداتەد ەک و پارەت چەحکووم ەک ەیەوەئ  35« گوندپارێزان می »ەژیانی هاوزێدانی خۆی بپارێزێت. سیست
ی ە. ژمارەکەکەهێرشی پ ەکان لەگوند رخێڵی کوردن، بۆ پاراستنی ەیان سە، زۆربەدڵبژارەسانی هەک

 کدارییەچرخێڵ هێزی  ەندین سەکرا. چەد ەندەزەس مە زار کەه 60 ەکاندا بەدەوەتای نەرەس ە»گوندپارێزان« ل
کێکی زۆر ەچ ەمانە. لەیەکداری هەچزار ەه 10 ە ڵێن زیادتر لەد ەخێڵی بوجاک ک ەنا، بۆ نموون ەوەخۆی پێک

ن  ەگمە کی دەیەو نارکۆتیکا دیارد کەنیی چابازرگ. زۆر ەخۆشی بێت یان ب  ەکرێت، جا بەد ەکەکەستی پەڕاد
 ست دا.ەدەدا گیانیان لەم بوارەل ەوەخێزانیش ەندین »گوندپارێز« بەچ. ەنیی

بۆ  ەوەـزی( ەکرەنام) 36رت ەندپەمێکی نێوەڕێی سیست ەل هەڵکشیوکی ەرمانییەخۆف ەپێی وای ەیەس هەزۆر ک
  ەش کۆسپەمە، ئەوەکرێتەدا چڕ دئانکارا ەنها لەاڵت تەسەد ەوەتاتورکامی ئەردەس  ەڵێن لەد ەمانەئ . ەباش تورکیە

 وانتر بۆ کورد. ەکی فر ەرمانییەک بۆ خۆف ەیەڕێچک ەبێتەاڵت دەسەرتاندنی دەندپەڕێی دێمۆکراسیدا، نێو ەل

ش ەوەر ئەبە. لەاڵتە ی باشووری خۆرهەجڤاکی و ئابووریی ەهامتییەنو ەیزم هۆکاری ئتێرۆرڵێت ەت دەحکووم
موو  ەه. ەوەکاتەت دەڕ ەکەی ناوچکردنەشەگوزاریی ئابووری بۆ گەرمایە( و س)ئامنەستی «لێبوردن»باسی 

بازاڕ وجا ەزرێت ئە بێت ئاسایش دامەی جارێ دەوەب ەوەدرێتەاڵم دەدا وەیەو ناوچەهاندانێکی بازاڕ بۆ کار ل
  تورکیەت و بازاڕی ەئابووری، سیاسڵێن ەد ەمێژەلکانی بازاڕکاری ەسازمان. ەوەکەناوچ ەهێنێتب ەرمایەستوانێت ەد

، ەسازییەندیکای پیشەسم ەو ه ەنکارانەندیاکی خاوەم سەه ە ک TÜSIADهێزی ەسازمانی ب.  ەفۆرمێ ڕ ەان بیپێویست
  ەل یی بۆ فراژووتنی ئابووری و جڤاکیسازەمینەز ەل ەستی هێناوەشکی ەوەگرێت بەت دە محکوو ەل ەخنەڕ ەمێژەل

 اڵت. ەی باشووری خۆرهەناوچ

، پاش گرتنی  تیڤیدا رنجڕاکێشیەسرێکی ادید  ە، لکانەناودار ەنیاداراکۆمپ ەل ەکێکەی ەک، ئیسحاق ئاڵتوون
و هێزی   ەر پارەس ەخت لەنها جەت تورکیەاڵتی ەی خۆرهکردن ەشە بۆ گ کرد،ت ە حکووم ەلداوای ، النەئۆج

دیدی  ەبنگیی خۆی بنوێنێت. ەرهەی ف ەناسنام ە لی کورد ئازادانەگ ەتیش بداتەرف ەدڵکوو ە، بکاتەفیزیکی ن
بێت، کارێکی  ەک نەتەفۆرمی سیاسی لێ ت ڕار هاوکەگ تورکیەاڵتی ە وڵدان بۆ فراژووتنی خۆرهەئاڵتوون، ه

 ن.ەدەڵدەر هەدا ستورکیەمێدیای  ەل ەمپارێزانەد ەوردەورد ەریکەخ ەتەم بابەرنجی لە. سەپووچەمای

 

 

 ران ە ند ە ه  ە دۆزی کورد ل 

اڵتی ە ری وەک کۆچبەوکورد  ەچونک ەختەورووپادا کارێکی سەخۆراوای ئ ەی کورد لەر ژمارەسەدان لبڕیار
ی ەژمار تڵێەد ەیەه  EUورووپا ەئ یتیەکیەی ێکیرەک کورد. تۆژ ەک وەتۆمارنووسن ن ، عیراق یان ئێرانتورکیە
 شن:ە داب ەیەم شێوەب و کرێتەد ەندەزەزار مەه 500 ەورووپادا بەخۆراوای ئ ەکورد ل

 

ئەو کوردانەن کە لەگەڵ دەوڵەتی تورکیەن و دژ بە پەکەکە دەجەنگن. ئەوەی لە نێو کورددا پێیان   - گوندپارێز - 35
 دەگوترێت جاش. 

و نێوەندگیراندن   Centralizedنێوەندگیر  Decentralizationنێوەندپەرتاندن  Decentralizedنێوەندپەرت  - 36
Centralization. 
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 (ەزارەه 500ی ەیا نێزیکئاڵمانکوردی  تڵێەد ەیەهبۆچوون   Bonnشاری بۆن  ەیا )لئاڵمان ەل زارەه 300 -

 فرانسا ەزار لەه 60 -
 هۆاڵند  ەزار لەه 30-40 -
 مسا(ەئوتریش )ن ەزار لەه 20-30 -
 ئێنگالند  ەزار لەه 20 -
 ەسویسر ەلزار ەه 15-20 -
 سوێد  ەزار لەه 18 ەنێزیک -
 دانمارک ەزار لەه 13ی ەنێزیک -
 لژیک ەب ەزار لەه 10 -
 فینالند  ەزار لەه 2 -

 

  100  ەڵێن زیادتر لەی سوێدی دە رچاوەس جێن.ەڕووسیا نیشت ەزار کورد لەه 400 یەش بترازێت نێزیکەوەل
  کوردی عیراق و ئێرانن. یان ەینو زۆر ەیەسوێد ه ەزار کورد لەه

 ەتاراوگکرا،  پەخش ەقاهیر ەل 1898ی کوردی ساڵی ەم ڕۆژنامەکە»کوردستان« ی ی ەک ەوەمەو دەر لەه
ڕێی چاپ و   ەنگی کوردی. کتێب و گۆڤاری کوردی کەرهەبۆ زمان و ف  ەیدا کردووەی پەورەنگێکی گەس

وێڕای کۆسپی سیاسی  کران.ەساز د ەوەکوردندی ەوەڕن ەالی ەل ەوەرەد ەی کوردیدا، لەناوچ ەبوو لەیان نپەخش
، کوردی عیراق و ئێران زمانی خۆیان، ەیەش هە ی دیکەکگرتوودا کێشەبی یەد ە ی زمانێکی ئڕێی پێکهێنان ەل

پیتی   ەرمانجی«، بو و سووریا زمانی خۆیان، »ک تورکیەاڵم کوردی ەنووسن، بەی د عەرەبتی پی ەب»سۆرانی«، 
 پیتی کریلیک.  ەت بە سۆڤیەنووسن و کوردی کۆن ەالتینی د

ستی ەبەم ەن بازرەدام ەشاری ستۆکهۆلم هات ەل Kurdiska Biblioteket ی کوردی«ە»کتێبخان 1996ساڵی 
  یزار کتێبەه 3 ەزیادتر ل ەکەکتێبخانمووان. ەبۆ ه ەی بوارێکی ئاواڵکردنرخانەنگی کوردی و تەرهەدانی ف ناەپ
دان  ەسوێد س ەڵێن لەکورد د. ەوەڕۆکی کوردییەناو ە، گۆڤار، موزیک و فیلمی ڤیدیۆ بەڕۆژنام ەل ەجگ ەیەه

ڵێن »ستۆکهۆلم ەد ە، بۆیەلێی یەو شێست گۆڤار و ڕۆژنام ەشانخانەو 50ی ە ، نێزیکەیەری کورد هەنووس
 «.ەبیی زمانی کوردییەدەختی ئەپایت

  ەوەنەالیەب ەشەو ەر ئەبە، لەوەدۆزی کورد ەتەلکێش کراونەی ویستی خۆیان، پەوانەپێچە، بەتاراوگنی ااڵتەو
گوتی  النەئۆجدا Dagens Nyheter ی ەی ڕۆژنامەکەدیدار ەلردا. ەسەی چارەو ەدۆزین ەهاوکار بن ل ەگرینگ

ر بۆ دۆزی  ەسەی چارەوەدۆزین ەبێت لەیان هەتوانن شانۆرەدسوێد و نۆروێژ، ک ە ورووپا، وەاڵتانی باکووری ئەو
دا  ەم بوارەباسێک لموو ەه تورکیەاڵم ەدا. بەکەناوچ ەتی خۆیان نین لەندی تایبەوەرژەی بەگیرۆد ەکورد چونک

هیچ   ەشدار بێت لەب ەنیی  ەئاماد تورکیە. وداەئکاروباری نێوخۆی   ەل ەنرداەوتێ  ستەگۆیا د ەوەتاکەت دەڕ
ری  ەمبەی ئوسلۆ سێپتکۆنفەرەنس ەدۆزی کورد، بۆ نموون ەل گفتوگۆبێت بە ت ەیبتا ەمیللیدا کەفر جڤینێکی

نی ەنجومەندامێکی ئەک ئەکرێت تورک وەوێدا دە، لەی »مافی مرۆڤ« ماوەڕێچکر ەه ەوەر ئەبەل. 1995
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تی  ەرپرسایەب یڕووەڕووبو هتد،  EU تیی گومرگ،ەکیە، ی37OSCEسازمانی   ،Council of Europe ورووپاەئ
  .ەوەبکرێت

ست،  ەئاگربست. ەئاگرب ەل ەتێیدا بریتیی م خاڵ ەکە رباس یەب ەر پێشنیازێک بخرێتەمیللیدا هەنی فرەنجومەئ ەل
 ،رازۆر ج - ەلماندن نییە جێی س ەوەی تورکیەڕوانگ ەل ەک –بکرێت  ەپیادمیللیدا ەری چاودێریی ف ەسای ەر لەگ
  ەربڕین لەو د ریەل مافی سازمانگەگەبێت لەڵکێش دەتێهی سیاسی، ەبۆ چار ەمین ەی زکردنستی خۆشەبەم ەب

ها بوو گشت پارتێکی  ەزی وادا پێشنی  1994ری ەمب ەنۆڤ  ەل 38CES یڕاپۆرت. ەوەگرێتە ش دەکەکەپ ەدا، کتورکیە
می ەهێشتنی سیستەن ەتەڵبەهدا. تورکیەرانی سیاسیی ەگوز ەشداری لەبۆ ب تبێەتی هەرف ەدڕ )ناتوندوتیژ( ەالش

نگیی بۆ کورد. ەرهەی ف ئۆتۆنۆملماندنی ەها سەروە، هەک ەپێشنیاز ەشێکن لەبار« بە»گوندپارێزان« و »دۆخی نال 
مێتودی  ەم پارتەپێش خست. ئەی ڕەو پێشنیازەند خاڵێکی ئە»پارتی سۆسیالیستی کوردستان« یش چ

 ەب ەوەت کردەراندا ڕە ندەی کوردیی هپارلەمان ەل یشداربوونیش ەها بەروەو ه ەوەکات ەت دەڕ ەکەکەتوندوتیژی پ
 . ەیەوەکەکەست پەدەرمانی بەی ف ەوەبیانووی ئ

 ەبۆی نیی تورکیەڵێن ەی دۆزی کورد، دەربارەمیللیدا دەجڤینی فر ەبن لەشدار دەی بەکوردانو تورک و ەئ
ڕێ دابا   تورکیەر ەگ ەدا، چونکتورکیەکاروباری نێوخۆی  ەان لردەوتێ ستەد ە تاوانبار بکات ب ەدیکاڵتانی ەو

ردانی ەوتێ ستەما بۆ دەدەک نەپێویستییوسا هیچ ەئ گفتوگۆ  ەبێت ەدا ئازادانتورکیەنێو  ەها لەکاروباری و
 .کیەرەد

  ەیەوانەیانگوت لەم دبیست  1995نبوول ساڵی ەئیست ەل . ەردایەسە ی چارەوەڵ دۆزینەگەکات ل ەیران پێیان واەتۆژ
ی  ەوەبێت بێ ئەڕ دەپێنج ساڵێک تێپ  ەریکەخ ەوەنووسرێنەد ەم دێڕانەکاتێک ئ نێت.ەبخای ەدوو سێ ساڵی دیک

اڵم  ەب، ەچاوی گرتوەڕ ئانکارای ەو جۆرە، بەوەک بکاتە یەروازەد النەئۆجی ەکەگیران ەیەوانەلر دیار بێت. ەسەچار
  ەر بێت کەسەچار ەم ناکۆکییەئ یەوەکات بۆ ئەتی دەش داوای ویستی سیاسی، بیری سیاسیی نوێ و ئازایەوەئ
 . ەدا ئاڵۆزکاندوو EUم ەراوسێ و هەم دەڵ هەگ ەکانی لەندییەویەو پ ەگۆج کردوو یتورکیە ەندین ساڵەچ

ر  ەی گەوەن، بۆ ئەخک بەکانی خۆیان یەوڵەن هەکەکان دەجیاواز ەکوردی گشت گرووپ ەداوا ل ەوەرەاڵتانی دەو
. ڕەێباوجو هێز ەبانێک بن رەن نوێنەمان خاوە، ئەوەکای ەدا هاتالنەئۆجی ەکەنجامی گیران ەئ ەل کەگفتوگۆی

  ەکی ناسیۆنالیستانەرتەهۆی ورووژاندنی ب ەببێت ەیشەوانەاڵم لەزانرێت بەگرینگ د ەاڵت بەی وەوەرەستانی دەپ
 ەستەبەو مە راورد بکرێت بەر بەزانرێت گەکی دەکات ەب ەیەرهاویشتەم دەشدا ئەوەڵ ئەگەل. ئانکارا ەل

  ورووپا.ەئ  ەل ەوەتی بۆ نێزیکبوونەیەی تورک هەی زۆربەودایەدرێژم

 »...« 

  

 

  OSCE - operation in Europe-Organization for Security and Co ورووپاەئ ەسازمانی ئاساییش و هاوکاری ل  - 37

38 Economic and Social Council - ESC 
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 دووهەمگوتاری 

 39ی سوێد ە ک ە ـ « دۆزی مووسڵ و »وام
 

 

 

 

 

 

 سوێد  ـەکەی   « وامو »   40دۆزی مووسڵ 

 

 Treaty of «ی لوزان ەیماننام ەپ» ەکرا لەو ن ەورەکی گەیەکێش ەو عیراق بوو تورکیەی سنووری نێوان کردن دیاری

Lausanne کۆمکاری دەوڵەتان»ی ەئاڕاست ەوەر ئەبەر بکرێت لەس ەدا چار »League of Nations میش ەکرا و ئ
مانگی   ەل، ەم کارەستپێکی ئەد ەوەمەدبوو.  41Hjalmar Brantingوان ەک لەد کرد، یەناوبژیوانێکی ناوزند ەچ

ی  ەکی سوپاسگوزارانەیەپاش نام  –نووسێت ەد Brantingک بۆ ەی ەنام، Gustaf Wallenbergدا،   1924ئاوگوستی 
Branting  تێیدا  –بۆ سوێد  «ی لوزانەیماننامەپ»نگی ەی سەربارەییشت دەپێی گی ەو ڕاپۆرتەبۆ ئ

Wallenberg  کی و ەسە»ک با ەد  ەیەم نامەئ. ەوەکاتە»دۆزی مووسڵ« ڕوون د یەربارەددیدی خۆی
  Wallenbergکیی ەسەرشیڤی کەئ ەکم لەمن کۆپیی –وت ەکەدەست نەکاندا دەیێس ود ەل ەبۆی، بێت« ڕازپۆشراو

 .ەوەدۆزییدا 

 ەخاتەدات »بریتانیا گشت توانای خۆی دەو هوشیاری د «Hjalmar Branting: »برام تڵێەد ەکەستپێکی نامەد
ی  کردنباتی بریتانیا بۆ دابینە، خWallenbergدیدی  ەی لوزان«. بکۆنفەرەنسنجامی ەی ئەوەندندەسەڕ بۆ تۆڵەگ

 : )هیندوستان( هیندستان یەڕێگ

 

39 Serçawe: Kaj Falkman. Mosulfrågan och den svenska “skulden”. 
Turkiet - Gränsfursten: utsikter från Svenska palatset i Istanbul. Atlantis 1999. 

واتە دۆزی دابڕینی باشووری کوردستان )ئەو دەمە پێی دەگوترا ویالیەتی مووسڵ( لە تورکیە و   -دۆزی مووسڵ  - 40
 لکاندنی بە عیراقی بریتانیاوە. بەڕوونی دەکاتەوە جوداکردنەوەی باشوور لە باکووری کوردستان. 

سااڵنی   ە. برانتینگداری ناوداری سوێدەتمەوان و سیاس ەۆژنامڕ Hjalmar Branting 1860)-(1925 یەلمار برانتینگ - 41
  ەبوو 1920زیری دارایی و پاشان ەو 1917)-(18ک ەیەبوو، ماو Demokraten-Social یەژنامۆسەرنووسەری ڕ  1917-1887

 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی سوێد.   ەسۆسیالدێمۆکرات لتی ەم حکوومەکەیزیرانی ەروەس 
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کات. من ەهێز دەند، ڕووسیا بەربەد ەو لەئ یوانیەپاس ەچونککرێت، ەد تورکیەی ەدڵنیام ئاڕاست
ی   ت(ەیبەنگ، هەپرێستیژ )سیت و گشت توانا و ەرک بکەد ەمەوێت تۆ زۆر باش ئەمهەد

بات ەخ ەکانەها زیرەو ەک ەوەیتورکیەندیی کۆماری ەوەرژەرخستنی بەپاڵ س ەیتەخۆت بخ
یی و ەئاسوود ەچونک، یشتۆی ەک ەاڵتەو یندیەوەرژەب ەوەشکاتەی خۆی و دەوەکات بۆ مانەد

وراسیا  ەئ ەوەو چڕبوونەشی بریتانیا بۆ تێکدانی ئەک خستنی کۆشەپ  ەب ەندەت بەکەاڵتەئارامیی و
« ەتی »ئێمەسیاس ەوەر ئەبەل  .ەزۆر گرینگ ەبۆ ئێم ەی الی باشوور، کەئاسیا(یی-ورووپاە)ئ
توندی داکۆکی  ەب ەیەوەرکی »تۆ« ئەتورک؛ ئەم دۆستەڕووس بێت، هەدۆستم ەبێت هەد
 بێت.ەیان هکردنەش ەتی گەرف ەئارامی د ەب ەتانی بچووک کەوای میللەخوازیی ڕدا ەیت لەبک

 

ی رانەندەهتی ەزارەرچاوی وەب ەون ەبک ەم ئامۆژگارییانەئ ەیویستووەن Gustaf Wallenbergبۆ  ەت ئاشکرایەڵبەه
م ەل Brantingپێشوازیی  ەن. لێمان دیار نییەندەل ەباڵوێزیان لست ەد ە بگات ەیەوانەل ەویشەو ل سوێد

 .ەوەدۆرزایەم بۆ نەیەم نامەاڵمێکی ئە من هیچ و -چۆن بوو  ەئامۆژگارییان

ی  24 لە 42nPaul Moh  ەک بێتەوەەیردا ڕوون دەسش و  ێ رنجڕاکەنووسراوێکی س ەل ەم دۆزەوتی ئەاڵم ڕەب
دا ەیەو نامەل. ەی سوێدی کردوورانەندەهزیری ەی و  43öfgrenEliel Lی ەئاڕاست ە وەنبوولەستەئ  ەل 1928ژوونی 
 تورکیەی رانەندەهزیری ەو 44üştüTevfik Rوفیق ڕوشدی ەتڵ ەگەل ەنتر هاتووەدرێژخایئاخافتنێکی باسی 

 سوێدی.  -ندیی تورکی ەیوەر پەسەل ەو دۆزەی ئەوەی »دۆزی مووسڵ« و کاردانەربارەد

Paul Mohn ندین  ەچزانینی  ەل ەجگوانی سوێدی بوو، ەی جکێستۆکهۆلم، دیپلۆمات ەی کوڕی پاستۆری فرانسی ل
  ەل ەی سوێد بووەندی باڵوێزخانە کارم 1917ساڵی  ەبوو چونک تورکیەزای کاروباری ەزمان، زۆر باش شار

 ستۆکهۆلم.  ەتورکی ل یتیەرایەنوێن ەل ەند بووەکارم 28-1926 و پاشان نبوول ەئیست

nPaul Moh - رمی  ەرکی ف ەئ ەب - ەباسی کردوو 45فغانستان«اشتێک بۆ ئەناوی »گ ەی خۆیدا بەکەکتێب ەل
»باڵیۆزی  ی  Wallenbergها ەروەو ه 46ستۆکهۆلم   ەزیری تورکی لەپشتیوانیی و  ەبڕێ  ەفغانستان، لائ ەچێتەد

رگرتنی ڕێنوێنی ەستی وەبەم ەبکات ب تورکیەی رانەندەهزیری ەدانی وەرەس ەتی درایەرف ە، دnvoyE 47« ەڕاسپارد
م  ەئ بۆ تورکیە یستهێنانی پشتیوانیەدەها بۆ وەروەهفغانستان و ای بارودۆخی ئەربار ەد تورکیەدیدی ناسینی و 

 

پرۆژەیەکی نایاب بوو بۆ   دیپلۆماتێکی سوێدییە و ناودارە بەوەی خاوەن بیرۆکەی Paul Mohn 1898)-(1957پاول مۆن  - 42
« و بریتی بوو لە تەرخانکردنی دەرفەتی خوێندن لە سوێد Mohnplanenهاریکاری وەاڵتانی هەژار بە ناوی »پالنی مۆن  

بڕوانە   Historiar äPopulلە گۆڤاری   Carolina Söderholmبۆ هەزاران فێرخوازی وەاڵتە هەژارەکان. سەرچاوە 
www.popularhistoria.se 

 1917-20دادناس و سیاسەتمەدارێکی لیبەڕالی سوێدییە، لە نێوان  fgrenöEliel L 1872)-(1940ئێلییە لوێفگرێن  - 43

 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی  .ەبوو  هەندەرانزیری ەو 28-1926نێوان    ەو ل  دزیری داەو
 سیاسەتمەدار و دیپلۆماتێکی ناوداری تورکە،    Aras üştüTevfik R 1883)-(1972تەوفیق ڕوشدی ئاراس  - 44

45 - Resa till Afghanistan (1930). Paul Mohn. 

 واتە باڵیۆزی تورکی لە ستۆکهۆلم. - 46
 .گفتوگۆی تایبەت دەگرێتە ئەستۆ رزەب یدیپلۆماسی ێگەیەکیپکەسێکە خاوەن   Envoy »باڵیۆزی ڕاسپاردە« - 47
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ر  ەرانبەب تورکیەتی ەوڵەرانی دەی دیدی سەربارەرگرت دەڕاپۆرتێکی وردی و Mohn ەوەبری ئەل ی خۆی.ەرکەئ
 سوێد. 

ی ەیماننامەپ ەو عیراق، ل تورکیەی سنووری نێوان کردن دیاری ەبریتی بوو ل ەی »دۆزی مووسڵ«، کەوەر ئەبەل
ژێر   ەعیراق ل ەم ەو دەئ -ی نێوان بریتانیا ەرەوبەبێن ەی لەوەبۆ ئ ەوەکری مایەڤ  ەبکرا، ەر نەسەلوزاندا چار

ی نێوانیان ەرەوبەی نۆ مانگدا بێنەماو ەلر ەبڕیاریش بوو گدا بڕیاری بدرێت. تورکیەو  -دا بوو امانداتی بریتانی
هیچ   ەهاش بوو چونکەروە«. هکۆمکاری دەوڵەتاننی »ەنجومەئ ەدرێتەد ەم دۆزەوسا ئەپێکهاتن، ئ ە گاتەن

و   ەوتی مووسڵ ماڵی خۆیانەپڕن تیەویالیهابوو ەبوو. تورک پێی وەن شی سازەئاماد ەئاڵۆز  ەم ناکۆکییەنێکی ئەالی
بوو ەربازیی هەندیی ستراتیژی سەوەرژەب ،وتەندیی نەوەرژەب ەل ەلپرسییان کرد، ئینگلیزیش جگەپێشنیازی گ

تی ەویالی ەبگرن سوود ل تورکیە ەیناویست ڕێ لەد ەبێت بۆ هیندستان بۆیەی هەکی ئاواڵەیەڕێگ ەدا کەوەل
 نداوی فارس. ەغدا و کەالماردانی بەربگرن بۆ پەمووسڵ و

،  1925ساڵی  Brantingو پاش مردنی  رڕاپۆرتدا ە د کرد بەی ناوز Hjalmar Branting« کۆمکاری دەوڵەتان»
48nésten UndÖ ک سوێدی، ەندام، یەسێ ئ ەی ل49یجۆرەکی پەیەلیژن.  ەوەمیرات« بۆ مای ەی »بەرکەو ئەئ
و  ەئ ەیشت ەگ ەیەم لیژن ەئ زران.ەدام ەهات Einar af Wirsénمڕاستیی ەد ەنگاری، بەک هەلژیکی و یەک بەی
کورد، . بووە، ن بۆ بریتانیا ەی تورک و نفەرمانداریبۆ   ە، نکیانەرمییەچ دڵگ ەتەم ویالیەڵکی ئەخ ەی کەنجامەئ
کرد. ەمانیان درەف داوای خۆ، بوون شەزۆرینبوون و تێیدا   ەتەم ویالیەئ یەپێکهاتدا،  عەرەبک تورک و ەتەل ەک
ژێر مانداتی  ە ساڵ بخرێت 25ی ەتی مووسڵ بۆ ماو ەویالی ەپێشنیازی کرد ک ەیەم لیژنەئ اشدەوەڵ ئەگەل

ڵک  ەی خەو ەدا بریتی بوو لەمەل af Wirsénی ەڵگەب  -ژێر مانداتی بریتانیا بوو  ەخۆی ل ەک ەوەعیراق 
کۆمکاری نی »ەنجومەئنا.  ەداد (ەدەمتر بەمیان کەردووکدا ئەه ەل) the less of two evils  ەکانی بەبریتانیی

  25و ەواوبوونی ئەت  ەر لەر عیراق، بەی گەرجەو مەلماند، بەی سەیەم لیژنەی ئەکەنجامگیرییە« ئدەوڵەتان
ش ەوەل ەجگرباس. ەب ەوەخرێتبتی مووسڵ دیسان ەوسا دۆزی ویالیەئرگرت، ەرخۆبوونی و ە، سەی مانداتەساڵ
دڵ بڕیاری »کۆمکاری  ەناب  تورکیە 1926 یساڵبدرێت. پێ  )!(تی« ەمینایەبا »مافی کەلی کورد دەگ
 لماند. ەتان«ی سەوڵەد

زیری پێشووی  ەی و Undénی ەنۆر ەک ەوەی ڕوون کرد Paul Mohnبۆ  رانەندەه زیری ەی و-وفیق ڕوشدی ەت
 بوو.ەدا، زۆر باش ن ەیەم کێشەری ئەسەچار ە، لی سوێدرانەندەه

وڵی ەه ەمەودەسوێد ئ. تپێ ناگوترێ  یباش ەوەسوێدییڵوێستی ڕاپۆرتداری  ەپشت ه ەر لەهاند
زاڵبوون    داوایش ەوەل ەتی جیهانیدا و جگەسیاس ەبێت لەستی هەد – ها پاشانیشەروەه –دا ەد
  ەب - ەدایەوەل Undénتاوانی  ەواتەکورووپادا. ەباکووری ئ ەلکات ەد (Hegemony مونەژەه)

ی ەو ئامانجە»دۆزی مووسڵ« ی دوا خست ب -  50Briandئیلهامی  ەاڵم بەن نا بەندەئیلهامی ل
 

ادناس و سیاسەتمەدار )سۆسیالدێمۆکرات( ی سوێدییە، لە سااڵنی  د 1886) Östen Undén-(1974ئوێستن ئوندێن  - 48
 وەزیری هەندەرانی سوێد بووە.   1924-26

 بکات.   لێچوونی دیڤ بێهەوێت پەی بەرێت بە باسێک و  ەسێکەیجۆر کەپپەیجۆری: واتە لێکۆڵینەوە لە باسێک.  - 49
یازدە جار سەروەزیران بووە. دەستپێک دادناس و    1909-29لە  Aristide Briand 1862)-(1932سیاسەتمەداری فرانسی  - 50

ی  ەی سۆسیالیستان  L'Humanitéی ەنامژدا ڕۆـ Jaurèsڵ لەگە ـەکانەوە ڕۆژنامەوان بووە،  1890پاشان لە سەرەتای 
 زراند. ەدام
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بوو ڕێ دا  ەوەل ەڵەه ]...[ قوربانی ەبکرێت تورکیەها دانرا بوو ە . وەو -51لۆکارنۆ ەیا بهێنێتئاڵمان
نی  ەردوو الی ەه ەوەتای کارەرەس ەر لەبا هەد Undénبدات.  ەکەبڕیاری دۆز نەنجومەئبدرێت 
بوو.  ەکدەبێت  ەو جۆرەر بەکرێت، هەن  ەیەم شێوەهاتن. کار بودا و پێک ەبۆ س ەوەدبایکۆ کر

،  ەکەبۆ کێش  ەرەسەی گۆیا چارەوەی مووسڵ پاش ئەربارەو ئینگالند د تورکیەی ەرەوبەاڵم بێنەب
 ست هێنابا.ەدەنجامی باشتری وەئ رەدبا  ەیش د Undénت ەنانەت  ەدات کەڕوونی پێشانی د ەب

 

ێکی ورد کردنپاش تاووتوێ  Undénی ەکەڕاستیدا شاند ەل. ەوەـ  Mohnزمان   ەل ەی ڕوشدییەگوت ەتا ئێرەه
اڵم ئینگالندی زلهێز توانیبووی  ەب. گرتەدچاو ەڕی تورکیە کانی ەرجەبوو زیادتر م ش کردەپێشنیازێکیان پێشک

  شەوەنگ بێت، بەبا هاودەندی خۆی و عیراق. بڕیار دەوەرژەندا بۆ بەنجومەئ ەست بهێنێت لەدەو ەزۆرین
سوێد و دوو   ەوات ەمینەدا، کەکەری کێشەسەئاست چار ەست لەڕێب ەبنەی نەوە. بۆ ئبووەیدا دەپ ەدۆخێکی بێچار

نی ەنجومەی ئەکەبڕیار تورکیەن. ەنگی خۆیان خامۆش بکەدنگدانی کۆتادا ەد  ە، بڕیاریان دا لەاڵتی دیکەو
ردوو ال  ەسااڵنی پاشیدا ه ەاڵم لەب. ەوەکای ەهات ەکەی ناکۆکییەوەش ڕیسکی تیژبوونەوەلماند و بەسەن

نجامێکی  ەئ  ەیشتنەندا گەنجومەی ئەکەبڕیار ەک لە گۆڕانکارییەورد ەو ب ەوەست پێکردەیان دەی تازەرەوبەبێن
 وا.ەئاشت

زیری  ەڵسووڕاند، وەی هەرکەو ئەمیللیدا ئەنێو سازمانێکی فر ەک ڕاپۆرتدارێک لەو Östen Undén رچیەگ
 ی: ەمای ەبوو ەوەڕووی سیاسیی ەم لەکانی ئەوڵەها بوو هەی تورکی پێی ورانەندەه

ها ەپێی و Undén ەیەوانە. لەیەه ە کراوەکی پاکنەکۆنتۆ )حیساب( یو سوێددا  تورکیەنێوان  ەل
 تورکیە. ەیەورەگ یکەیەڵەه ەوەاڵم ئە، بەوەچێتەبیران دە»دۆزی مووسڵ« زۆر زوو ل بووبێت

 وامو ەی الوازی. ئەنیشان ەبووەها دەکاری و. ەوەبچێتبیر ەهای لەتی وەخۆی نادات باب ەڕێ ب
بڕی  کراەست دە ه ئاخافتنداوامیی ەردەب ەلو  - ەیەر هەش هەو ئێست  ەیدا بووەپـەی رز( ە)ق 
 ە تەی بوونەو پرنسیپانەپێی ئە، ڕێک بەوەبوو بکرێتەرەبێت ق ەد - ەویڵکشەئێستا ه ەوامم ەئ

تیی ەدوژمنای ەل ەرچاوەسی سوێد ەوام مەئ یەوەندنەس ەواتەکتی تورکی. ەڕێنمووی سیاس
 . ەتی تورکیەسیاسلە   ەیەواو لۆژیکانەکی تەیەرهاویشتەڵکوو دەناگرێت، ب ەوەسوێد

 

 : ەوەگرنەک دەیستی ەبەو م ەگوت ەدات کەی تورکی پێشانی د رانەندەهزیری ەوامیی ئاخافتندا وەردەب ەل

جێ ەستبەد ەڵدا، ئێمەری هەنێوان ستۆکهۆلم و مۆسکۆدا س ەک لەیەر کێشەداهاتوو گ یجار
وسا ئیدی  ە. ئەت ڕووسیاوەخزم ەینەخەستڕۆییمان دەبین و گشت دەنگری مۆسکۆ دەالی

 .ەوەک جارانی لێ دێتە، و گشت بارێک وەوەبێتەحیسابمان ڕێک د

 

Mohn ەل ەیەڕێوەک بەی ناکۆکییەوەل ەئاگادار ەک ەدا ڕوونی کردۆتەم بوارەل رانەندە هزیری ەنووسێت وە د 
 ەرگیز سوێدی نابێتەه  ەش بترازێت جارێکی دیکەو ەل.  ەوەسوێدیش بگرێت ەیەوانە نێوان فینالند و ڕووسیادا و ل

 

لە سویسرا بەسترا بۆ پێک هاتن و دیاریکردنی سنووری نێوان   1925ساڵی   Locarno Treatiesپەیمانی لۆکارنۆ  - 51
 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی بەلژیک و هەروەها چەکداماڵینی ناوچەی ڕاین.  -ئاڵمانیا و فرانسا
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وسا دانمارکی، هۆاڵندی، سویسری و هتد  ەئدا. ەاڵتی دیکەسەو د تورکیەی نێوان ەکێش ەر لەناوبژیوان و پێکهێن
 گیرێن.ەردەو

  Gustaf Wallenbergکانی ەڕاپۆرت ەو سوێد ل تورکیەندی نێوان ەیوەبۆ پ ەتوند ەنگاندنەڵسەم هەنێکی ئەالیهیچ  
  Wallenberg ەیەوانەلال باسی دێت. ەالبنها ەت»دۆزی مووسڵ« دا  ەل Undénی  ەوێ نۆرەلون. ەدیار ناکەب
ی  ەوپات )ئاشکرا( ەپات  ە و زانیارییەمان ئەو هەئ ەیەوانەتری بکات یان لەورەتی گەی بیستوویەوەئیویستبێت ەن

  یگرینگی ەک ەیاندووەڕایگ تورکیەی رانەندەهزیری ەو تڵێەد Mohn ی ڕێبوار.  Mohnک ەیشتبی وەگەپێ ن
ها  ەروەمان بکات و هەکەاڵتەو باسی ەرمانەستۆکهۆلم دڵگ ەزیری تورکی لەو  ەیەوەنها ئەت تورکیەسوێد بۆ 

 . «ەڕاسپارد»باڵیۆزی ی  Wallenbergتیی ەسایەک

تێکی نوێ، ەوڵەد ەبووبێت تورکیە ەنیی ەوەنها ئ ەت: ەوەرینترەستێنێکی بەب ەی خستەکەندییەیو ەوفیق ڕوشدی پەت
 :ەوەناسنبخۆیان  ەختەخۆشیان سبۆ ت ەنانە، تەگۆڕاو ەندەوەهزریان ئی نوێ. مرۆڤ  ەتەتورکیش بوون ەبگر

دارنی اڵتەسەتی دەسیاس ەمان بوو لەبوو، تۆپێکی گ کااڵ ەوەی الوازیی خۆیەبۆن ەب تورکیە جاران
موو  ەه  ەوەر ئەبەنوێنێت ]...[ لەست و هێزی خۆی دەد ەسی خۆی گرتۆتوونەدا. ئێستا چارەدیک
ن. اتێک بۆ خۆپێشاندەرف ەد  ەبێتەد تورکیەۆ بمیللی ەرەکی ف ەکی سیاسی و گشت ناکۆکییەیەکێش

بێ  ەب تورکیەخت و جیڕن. ەرسەدا سەرەوبەبێن ەل یەوەتورک بداربوونی ی ناوەرچاوەس ەیەمەئ
 ەک ئینج لەی سیاسیدا یەکێش ەل تورکیەتێک نابێت ]...[ ەرداری هیچ بابەستبەبوو، دەرەق 

 . النادات  سزادانری و ەرابەپرسنیپی ب

 

  ەاڵم لە، بەن نییە گمەگشتی دەمیللیدا بەندیی فرەیوەبواری پ ەل ەیەوەکردنبیر ەم جۆرە. ئبووەرەو ق  سزادان
تیی  ەکیەکات یەست دەه تورکیەی ئێستادا ەم ڕۆژگار ەل. ەیەوام ئامادەردەی تورکیدا برانەندەهتیی ەسیاس

تی بۆ جیهانی  ەستی دۆستایەد ەستێ کەڕاناو ەوەکات، بەڵ دەگەوتی لەڵسوکەجۆرێکی نادروست ه ەورووپا بەئ
رازوو. ەی تەوەکردننگەبۆ هاوس ەوەکاتەفتاریش دەڕەدژ ەڵکوو بیر لەکات، بەدرێژ د ئامەریکائیسالم یان بۆ 

د ەاڵتانی ناوزەلیستی و  ەخستەی نتورکیەمبورگ ەلوکس ەل 1997ری ەمبەسدێ  EUی  تیەرۆکایەکاتێک دیداری س
کانی  ەی فڕۆکشێکی گرینگەب بۆ کڕینی  ئامەریکا ەڕوو بکاتی ەوەب ەوەاڵمی دایەجێ وە ستبەد تورکیەتی، ەندامەبۆ ئ

  ەب تورکیە، ەوەکردەی نتورکیەستی ەو ڕاد ەوەیەکەاڵتەو ەبێت النەئۆج ەی دا بەئیتالیا ڕێگکاتێک  خۆی.
 EU ەرمتر لەموانیش گەه ەو ل ەیتورکیەرچی ئیتالیا گرینگترین هاوبازاڕی ەگ. ەوەاڵمی دایەوستی بازرگارنی ەڕێب

ر ەسەکرێت بەناکاو پرنسیپی سزادان زاڵ د ەدات چۆن ل ەپێشانی د ەمەئ .ەکردوو تورکیە ەل یدا پشتیوانی
 ودای بازرگانی و سیاسیدا. ەندیی درێژمەوەرژەب

 »...« 
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 سێهەمگوتاری 

 52ە و ە و لێکدان  ە م ە رج ە ت 
 
 

 

 

 

 

 ە و ە و لێکدان  ە م ە رج ە ت 
 

53Umberto Eco کتێبی ەل(Weidenfeld & Nicolson, London  Mouse or Rat? Translation as Negotiation

  ەخدان بەبای ەل ەجگ ەمەرجە ت ەیەوەستی ئەبەشدا م ەوەگفتوگۆ. ل ە« واتکردنەمەرجە»ت تڵێەد دا  (2003
ڕێکاری دەبێت سێمانتیک )واتاناسی( ی تێکست،   سازی( وە سازی(، سینتاکس )ڕستەهۆکاری لێکسیکال )وش

ئاستی  ەندین گفتوگۆی جیاواز لەنجامی چەرئەد ەبێتەمی کۆتا دەرهەچاو بگرێت. بەناسیش ڕجڤاکنگی و ەرهەف 
 ەیەدا جار هەمەرجەی ت ەپرۆس ەرچێت. لەدا هاوشان دەرچاوەک تێکستی سەتەکرێت لەڕێش دەجیاوازدا و چاو

رجومان ەت ەداڕشتن. وات ەوەو دێت 54کرێتەگۆڕین، ئاڵشت د ەنرێت، دێتەال دەکات، وەک زیاد دەیەپارچ
می  ەرهەب ەچێت جیاواز لەردەم شتێک دەردەمی کۆتا هەرهەریک بێت، بەخ ەوەی خۆیەکەتەباب ەندێک بەرچەه

 یر بکرێت. ەس ەکەبنجیی ەمەرهەی بەوەلێکدان 55یەک بژارەنها وە تدەبێت  ەمەرجەت  ەیشەوەر ئەبەبنجی. ل

ر  ە، یان هەنێزیکیی وەیشتن بەم. گەرهەبەبنج ەل ەوەڕی نێزیکبوونەوپەئ ەوەکاتەک دە یەمەرجەگشت ت ەئامانج ل
  ەر لەرانبەی بەی وشەوەر ئ ەبەهێنێت، لە. کاتێک زمان کورتی دەها هاسان نییە، کارێکی وەهاوشانیی تبێەن

 

52 Serçawe: Kaj Falkman. Tolka och översätta.  
Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 

یەکێکە لە سیما هەرە ناودارەکانی فەرهەنگی   Umberto Eco 1932)-(نووسەر و فەیلەسووفی فەرهەنگناسی ئیتالی  - 53
ەستەتیک )جوانیناسی( و مێژووی فەرهەنگیی سەردەمی ناڤین  خاوەنی چەندین بەرهەمە دەربارەی ئ Ecoئیتالیی هاوچەرخ. 

بەتایبەتی لە بواری فەرهەنگی گەلێر و   ،و هەروەها دەربارەی شێوازی دەڕبڕینی وێژەکاری، بۆ نموونە شێوەکاری و فیلم
: بیردۆزەی Semiotic) ـە  Semioticی ئیتالیا پرۆفیسۆری  Bolognaـەوە لە  1971 لە ساڵی  Ecoدانوستانی گەلێردا. 

 .Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی فەلسەفی دەربارەی کارکردی هێما و ئاماژە(. 

  
 Paraphraseخراپ نەبێت. »داڕشتنەوە« بەرانبەر  Replaceبێت، لەوانەیە »ئاڵشت« بۆ  Changeگەر »گۆڕین« بۆ  - 54

 بەکارهاتووە.
 .Alternativeرناتیڤ ەلتەدیل، ئەبە: بژار - 55
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ستاوێژی ەد ەبێت بەرجومان ناچاری گفتوگۆ دە، تەاڵم واتای جیاوازەب ەیەیان ه ەیدا نییەدا پدووهەمزمانی 
 ست.ەب ەواتای م ەیشتن بەبۆ گ ەدیک

راندا بکات.  ەندەڵ هەگ ەی گشت دۆزێک گفتوگۆ لەربارەددەبێت گفتوگۆ. دیپلۆمات  ەوەکاتەدیپلۆماسی دڵێن ەد
ی ەڕوانگ ەل ەواتای وش ە ب ەی بردنەڵکوو پەب ەڵبژاردنی وشەر هەسەل ەنها پێک هاتن نییەت ەی جار کێشەزۆرب

 .ەوەناسیی جیاوازجڤاکنگی و ەرهەف 

شداری گفتوگۆ بووم ە من ب Geneva نێڤەژ دا لەئەورووپینسی ئاسایش و هاریکاریی ەرەکۆنف ەی ساڵێک لەماو
ت کۆما )وێرگول( دانانێک ئاخافتنی ەنانەبوون، ت ەکارانەکجار وردەیڤ. گفتوگۆ یەیڤ و واتای پەی پەربارەد

ک ەیڤی وەپشت بوو. پ ەنێڤ ناکۆکیی ئایدیۆلۆژییان لەختیی گفتوگۆی ژەت سە ڵبەبوو. هەرپا دەتوندی لێ ب
نێو شاندی بلۆکی   ە وجا لەبوو، ئەاڵت واتای جیاوازیان هە ورووپای خۆرهەورووپای خۆراوا و ئەئ ە»ئازادی« ل

ک ەنبوو  خۆراواخزمە کان پتر ەپۆلۆنیی ەی دیپلۆماتەوەلێکدان ەبۆ نموون -بوو ەه جیاوازی ەاڵتیشدا وردەڕۆژه
ندییان ەیوەو پ ەاڵت چۆنەورووپای خۆرهەاڵتانی ئەیشتین جیاوازیی نیوان وەدا تێگەم گفتوگۆیان ەل ەت. ئێمەسۆڤیی

 . ەتیشدا چۆنە ڵ سۆڤیەگەنێو خۆیاندا و ل ەل

بێت، ئیدی  ەو ڕووپۆشە ئاشنای ئ ەسەی بەندەوەر ئەکات، مرۆڤ ه ەنگڕێژ دەڕ ەکاتێک جیاوازیی ئایدیۆلۆژی وش
  ەژیابێت، پێویستی بەهادا بوو مرۆڤ تێیاندا ن ەژیاری و ەی لەڕیش ەر وشەاڵم گەگات. بە د ەکەوش ەهاسانی ل ەب

 ریان بناسێت.ەتا ژێدەبێت هەوان دەرفرەی بەوەتۆژین

  ەدوێن؟ گوتیان: بەک دەڵ یەگەچ زمانێک ل ەتی جیاوازم پرسی: بەدوو میلل ەر بەسی سەدوو ک ەل
ن. زمانی  ەکەوت دەڕ ەست ەشک کیەئینگلیزیی  ەهان: بە ر وەی گفتوگۆی جیهانیش هە . زۆربەستەکی شکەئینگلیزیی

ستاوێژێک بۆ دانوستانی جیهانی،  ەیشت، دەگ ە رگیز پێی نەی زمانی ئێسپێرانتۆ هەوەئ ە یشتەئینگلیزی گ
ن  ەخاو ەی زمانی ئینگلیزییان زمانی زگماکەوانەڕۆکی بااڵ. گشت ئەاڵم بێ ناوەب ەن شاوشەستاوێژێکی خاوەد

ریی ەستپێشخەن دەخاو ەتەمیللیدا بوونەسازمانی فر  ەوانن لە. ئتبگیرێ م ەکەب تمیللین نابێ ەکی فرەستییەبااڵد
. ەوەرخی دانوستانەکنیکی هاوچەموو تەنێو ه ە وان زمانی خۆیان ترنجانۆتە. ئەوەمیی لێکدانەداڕشتن و پێش

 کی هزری. ەجیهانساالریی ەرمانیی فیزیکیان گۆڕا بەجیهانف

دا جێی ەوستێنەبر ەم زمانساالرییەلتوانێت  ەک سوێدی چۆن دەزمانستانێکی بچووکی و ەربەیسا دیپلۆماتێکی سەد
 کردنەمەرجەئوستاد. خۆ ت ەبێت تێیدا ببێت ەستاوێژەو دەزای ئەباش شار ەندەوەئدەبێت ؟ ەوەخۆی بکات

 .ەجێی هاندان ەکرێت و نەد ەستدا نەوانی بااڵدەڵ ئەگەستی هاوشانبوون لەبەمەب

  ەئێم ەهێزێک بخۆی کانی ەرەو ژێد ەگوڕیشەڕ ەبێت. بەهاش دەر وەو ه ەی خۆمانەخۆمان، خانزمانی 
ی ەربارەتا زانستمان قووڵتر بێت دەخشێت. هەبیبتوانێت ی فێربوون ناەی زادەپاشان زمانی تاز ەخشێت کەبەد

رکی  ەش ئەوەین. بەرک بکەد  ەکانی دیکەستێنی زمانستانەتوانین بەستێنیان، ئاسانتر دەی خۆمان و بەوش
 م پتر هاسان.ەبێت و هەم خۆشتر دەه ەگفتوگۆی ەدیپلۆمات ک

 »...« 
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 م ەگوتاری چوار

 56تکار ە کار و تایب ە م ەه 
 
 

 

 

 تکار ە کار و تایب ە م ەه 

 

  Amateurسێکی ئاماتوێر ەدیپلۆمات ک ە، مرۆڤ پێی وایەیەکارەمەسێکی هەدیپلۆمات ک تگوترێ ەر دەزۆر جار گ
ندین  ەخوێندنی چ ە ل ەکارەمەو هەاڵم ئەفیر(. بەباڵیۆز )س  ەببێتتوانێت ەسێک دەگشت ک ەوات. ەر(ەوە)ناپیش

 ی دیپلۆماسی.ەتکاریی پیشە کی نایزانێ: تایبەرەسێکی دەک دەبێت ک فێر ەتکارییەی دیپلۆماسیدا تایبەی پیشەساڵ

  ەیرم لێ هاتووەجار س  ەاڵت. فرەندین وەت و چەندین باب ەی چەربارەن دەکەیدا دەسانی دیپلۆمات زانیار پەک
  ەزاران ڕاپۆرتی من لەی هەوەزانن. دڵنیام لەڵکی پێی دەهێنان و خکارەب ەدێت ەو زانیارەم لەند کەشێکی چەب
زانێت  ەموو دیپلۆماتێک دەکار بوون. هەمتریش بەو ک ەوەتەخوێندراون ەوەسەم کەن کەالی ەرشیڤدا دانراون، لەئ
 . ەوەمێنێتەندیی بۆ دەرشیڤبەر ئە و زۆر جاریش ه - ەندەرشیڤبەمی ژیانی خۆی ئەرهەب ەک

 ێکیدیدار و شوێن مووەهی ەوەریڵکوو یادەنین، ب ەلەو ڕاپۆرتگەئ  ەوەکاتەدیپلۆمات بیریان لێ دەی کۆنەوەاڵم ئەب
خشانن،  ەتی ژیان درەتایب ەرەک خاڵی هەو و ە ک ەرکی پیشەی ئەوەرەد ەونەک ەگشتی دەیش بەمانەنامۆن. ئ

کاردا ەبارێکی وێژ ەل ەو یادگاران ەئ ەیەس توانای هەم ک ەاڵم کە، بەوەبگێڕیت ەسانی دیکەداستانیان بۆ کشێت ەد
 . ەوەداڕێژێت

تی ەزارەو ەنشین بوو، زووتر لەمێژ بوو خان ە ئۆتۆبووسدا تووشی خانمێک هاتم، ل ەستۆکهۆلم ل  ەڕۆژێک ل
  ەب کردنتوانای تایپ ەیر نییەکرد. خانم گوتی: »سەک »خانمی تایپیست« کاری دەران ]ی سوێد[ وەندەه
 تی دابم جیهان ببینم!«. ەرف ەد  Typewriterی تایپ  ەزگەد

سانی ەتکارێکی زۆر پێویست بۆ کەران. تایبەندەی هەرمانگەی نێو ف ەتکارانەو تایبەکێک بوو لەی ەم خانمەئ
 ەبوو خۆیان بەن ە وەبوون و پێویستیان ب ەکارەمەوان هەزانی. ئەدەری تایپیان نەخۆیان هون ەدیپلۆمات چونک

 ن. ەریک بکەخ ەوەکنیککارییەت

  ەتکاریی لەتایب ەوێت کەکەردەر زوو بۆی دەکاربوونی دیپلۆمات مرۆڤ هەمەی هەربارەوێرای گشت باسێک د
ی ەیدا ڕێچکەکەپیش ەستپێکی کار دیپلۆمات لەند ساڵێک پاش دەر چەدات. هە ڵدەر هەکۆڕی دیپلۆماسیدا س

 

56 Serçawe: Kaj Falkman. Generalister och specialister.  
Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 
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نگ، مێدیا، ئاگاداری، کارگێڕی  ەرهەک، ف ەندی دۆزی سیاسی، دۆزی بازاڕ، ئابووری، کۆمەگرێ: کارمەت دەتایب
م  ەردەم هەستۆ. ئەئ ەبگرێت ەرکی دیک ەبێت ئ ەئاماد ەمیشەهدەبێت تکارێک ەموو تایبەاڵم هە. ب..و هتد
 سی دیپلۆمات. ەدیاری ک ەرەمۆرکی ه ەبێتەد ەدا کەبواری دیک ەست لەد ەبۆ هاتن ەیەبوونەئاماد

ستیار ەه ەرەریکی دۆزی جیهانیی هەمیان خەئ ە، چونکەی سیاسییە دڵکێش ڕێچک ەرەی هەدا، ڕێچکەیەم پیشەل
: ەن، بۆ نموونەکەی بااڵ خۆش دەو پێگەرەب ەدا ڕێگ ەم بوارەڵوێستی دروست لەزموون و هە. ئەو ترسناک

 تی. ەوڵەرکی نێوبژیوانیی نێودەها بۆ ئەروەو ه  UNواشینگتۆن و  ەران، باڵیۆز لەندەزیری هەری وەیارید

یدا بکات بۆ  ەاڵت پەسەوێت دەیهەنێکی سیاسی دەاڵتخوازی. گشت الیەسەد  ەوەکاتەر دەبەرلەت، سەسیاس
یری ەچاوێکی نزم س ەدار بەتمەگشتی سیاسەی خۆی. بەکەتی حیزبەتی خۆی یان سیاسەی سیاسکردنەپیاد

ی کار، کردنجێەرگیز بۆ جێبەت نابن و هەریکی سیاسەئاشکرا خ ەرگیز بەدیپلۆمات ه ەچونکن، ەکەدیپلۆمات د
 ر. ەب ەی ترسناک ناگرنەڕێگ

 ەوێت لەیهەد 57ە یەشەگەدار مێشەتمەسیاس ەپێی وای ەدار، چونکەتمەسیاس ەگرێت لەودا دەمرۆڤی دیپلۆمات م
ر ەبیران نامێنێت. مرۆڤی دیپلۆمات ه ەڕووناکی لمانی ەن ەر زوو بەاڵم هەب  ەوەوشێتەڕۆشنایی مێدیادا بدر

 .ەخشەر سوودبەنشینی هەتا ڕۆژی خانەاڵم هەب ەنادیار ەمێنێت، ڕاستەد

 »...« 

  

 

  ەن، بەی کورتخایدەبۆ دیار ە، هێمایMayfly ەوەوشێنەدر ەڕووناکی د ەکانی بەباڵ ەنەمەمت ە زێکی کە گە: مەشەگە مێش - 57
 بێت. ەڕووناکی خامۆش دمانی ەن
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 مەپێنجگوتاری 

 58نی مرۆڤکار ە ت و الی ەسیاس 
 

 

 

 نی مرۆڤکار ە ت و الی ەسیاس 

 

کی ەرەرانیشدا دووبەندەتی هەزارەنێو و ەها لەروە، هەرەدوو ب ەی ]سوێد[ کردەاڵتەم وەتنام چۆن ئەنگی ڤییەج
د کرابووم بۆ ەنگ ناوزەک پارسەی سیاسی وەهۆب ەی من کاتی خۆی لەوەل ەوە. پاشکات ئاگادار کرامەوەنای

کرد سوێد  ەداوای د ەرمانەو دڵگ ەکانەزیر ەک 59bergÖChristophe -Jeanر ەرانبەتنام بەکارگێڕیی دۆزی ڤیی
تۆکیۆ   ەبوو، زووتر لەزموونێکی ئاسیام هەئ ەبینرا کەدا دەوەلمێنێت. توانای من لەباکوور بستنامی ەریی ڤییەروەس

  ە مانەبوو. ئەش نەکی گەیەییم دیبوو، وێنئامەریکاشی ەرتەئ ەل ەوەنێزیک ەژاپۆن ل ە ی من لەوەاڵم ئەکارا بووم. ب
ک ژاپۆنیاندا ەتەش زۆر جار لەمەنواند، ئەر ژیاری ژاپۆنی دەرانبەگشتی بێڕێزییان بەزانی و بەزاڵ د ەخۆیان ب

 کردن. ەتووشی لێکگیربوونی د

ی  ەنگەو پارسەئ ەک ببمەبم ن  Öbergتنامدا پتر نێزیکی دیدی ەدۆزی ڤیی ەبوو من لە یر نەچ س ەوەو پاشخانەب
تیی سیاسی ە رایەخۆڕا ڕێب ەی لەوەبواری کارگێڕی خۆمدا، بۆ ئ ەرچی لەمای بوو، گەی سیاسی تەهۆب

رکارانی خۆم ئارام ەڵ سەگەگرت. هاریکاریم لەچاو دەم ڕەرانەوەک وردی پیشەیەکی تاڕادەیەورووژێنم، ڕێچکەن
 ستیان بوو.ەبەی مەنگەو پارسەئ ەبوومەی من نەوەوان دڵشکاو بوون لەمزانی ئەرچی دەڕۆ بوو، گەرمەو ن

  ەرییەستپێشخەر و دەهاند ەهێزو ەرتاوی ئەتنامدا بەدۆزی ڤیی ەل  60Torsten Nilssonرانەندەزیری هەو
بۆ   Öbergر  ەک. گەیەل  ەوەش نێزیکی خستبوونەوەرانی بوو، ئەندەری هەف ەم هاوسە بوو. ئ Öbergی ەوانەیاڵفرەخ

کی کاتی  ەیەشێو ە(، من بUNدانی هانۆی، وارشۆ، پاریس و نیویۆرک )بۆ ەرەم بۆ سەو دە، ئە شت بایەگ ەخۆی ل

 

58 Serçawe: Kaj Falkman. Politik och det mänskliga.  
Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 

وەک سەکرەتێری وەزیری    1967-70لە نێوان  bergÖChristophe -Jean 1935)-9(2سیاسەتمەدار و دیپلۆماتی سوێدی  - 59
وەک بریکاری باڵیۆزخانە    1970هەندارن نەخشی هەبوو لە داڕشتنی سیاسەتی سوێدی دەربارەی دۆزی ڤییەتنام. ساڵی 

Charge d'Affaires  بووە یەکەم باڵیۆزی سوێد لەوێ.    74-1972لە هانۆی )پێتەختی ڤییەتنام( هاتە دامەزران و پاشان
Öberg   91-1987لە جەزائیر )پێتەختی جەزائیر(،  87-1982ک )پێتەختی تایالند( و ۆکگباڵیۆز بوو لە بان 81-1976لە نێوان  

 . Nationalencyklopedinوارشۆ )پێتەختی پۆلۆنیا(. سەرچاوە: زانیارستانی سوێدی لە 

 وەزیری هەندەران بوو.   1962-71سااڵنی    Torsten Nilsson 1905)-(97سیاسەتمەدار )سۆسیالدێمۆکرات( ی سوێدی  - 60
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ند جارێک لێمی  ەچ ەزیر ڕۆژانەبووم. وەزیر دەری و ەف ە ران، هاوسەندەزیری هەتی وەی تایبسەکرەتێرک ەو
فۆنی ەلەت Fritidری ەرنووسەنها سەخێر، تەاڵمدا گوتم: نەو ەبوو؟ جارێک لە نگی نەد Öberg ەپرسی ئایەد

ی من ەزانینەم نەوێڕای ئ 61! ەـ Frihetستت ەب ەگوتی: م ەوەییەتووڕ ەناکاو ب  ەل Torsten Nilsson. ەکردوو
اڵم ەب ەمۆن ەو سروشتەدا خۆش بوو، من ئ Torsten Nilssonڵ ەگەی سۆسیالدێمۆکرات، نێوانی من لەربارەد
 ردووکمان بوو. ەه 62یی ەستێکی نێوانمان ڕێشاڵی سکۆنەیوەگرت. پەند دەهەوم بەی ئەرمەگ

اڵم من  ەندامیش بوون، بەشێکیان ئەب ەسانی نێزیک پارتی سۆسیالدێمۆکرات و پێم وایەک Öbergوری ەی دەبازن
 چاو بگرم. ەران ڕەندەتی هەزارەری وەدەتبەی سیاسەندانەی کارمەزانی ڕیچکەدروست د ەهام بەو

بوو  ەگرانەخنەڕ ەک  1965ساڵی  ävleGشاری  ەل   63Olof Palme  ەی ئولوف پاڵمەکەرنجڕاکێشەس ەپاش گوتار
تی سوێد  ەوجا کاتێک حکوومە. ئەواشینگتۆن ساردبۆوی سوێد الی ەتنام، پێگەڤیی  ەریکی لەمانگی ئەر جەرانبەب

ندی  ەوەئ ەکەندییەیوەلماند، پ ەرمی سەف  ەتنامی باکوور( ی بەتنام )ڤییەکۆماری دێمۆکراتی ڤیی 1969ری ەژانیو
گرینگ بوو، واشینگتۆن پێی وا بوو   ەوئامەریکاالی ڕای گشتیی  ەب ەک دۆزدا کەی ەاڵم لەزی. بەت ەدیک

 ەتنامی باکوور. سوێد تاکەڤیی ەکان بوو لەییئامەریکا ەویش مژاری دیلەر بگرێت، ئەسوێد و  ەسوود لتوانێت ەد
مژاری   ەک لەیەبوو نۆر ەتی هەرف ەد ەواتەبوو، کەک هانۆیدا هەتەندی دیپلۆماسیی لەیوەاڵتی خۆراوا بوو پەو

 - ەنیازێکی مرۆڤدۆستان ەب –ران ]ی سوێد[ ە ندەتی هەزارەداوای واشینگتۆن، ور ەسەکاندا ببینێت. لەدیل
  1970تای ەرەکرد. سەنووسیان دەچار ەریکایی و پرسیاری لەماناوی شێست دیلی ئ ەهانۆی ب ەلیستێکی دای

تنامی ەڤییم جار بوو ەکەش یەوەئ - ەوەرانی دایەند ەتی هەزارەاڵمی وە ناوی نوێ و ەلیستێکی چوارد ەهانۆی ب
 سوێد.   ەڕێزلێنانێک بوو ل ەمەاڵتێکی بیانی، ئ ەو ەها بداتەباکوور زانیاریی و

ی نێوان  ەکارییەم پۆستەر ئەسەوام بوو لەردەو سوێد ب ەنگاوەم هەئ ەینۆڕییەد ە وەڕێز ەش بئامەریکات ەڵبەه
رگرت ەریکی وەماربازی ئەس 368ش ناوی ەش بەران بەندەتی هەزارەدا و  1970کۆتای  ەواشینگتۆن و هانۆی. ل

 

)واتە   Frihetواتە: کاتی ئازاد، پشوو، وچان و لەو باسەدا، فاڵکمان لەگەڵ وشەی دووەمدا  Fritidوشەی یەکەمیان  - 61
 »ئازادی«( تێکەڵی کردبوو کە ناوی باڵوکراوەی ئەو دەمەی سۆسیالدێمۆکرات بوو.

 هەرێمێکە لە باشووری سوێد. åneSkسکۆنە  - 62
و پاشان لە   1969-76سیاسەتمەدار )سۆسیالدێمۆکرات( ی سوێدی، سااڵنی    Olof Palme 1927)-(1986ئولوف پاڵمە  - 63

ەوە هەتا ڕۆژی کوشتنی، سەروەزیران بوو. پاڵمە لە خێزانێکی بەرزەبۆرژوای کۆنەواردا زاوە. ئەم هەفت سااڵن   1982ساڵی 
  53-1952بوو باوکی مردوە. لە سااڵنی خوێندنی قانوونناسیدا بووە ئەندام لە یانەی فێرخوازانی سۆسیالدێمۆکراتدا. ساڵی 

]تاگە ئێرالندەر سیاسەتمەدارێکی ناوداری  Tage Erlander (1901-1985)خوێندنی تەواو کرد و هەر بە سەکرەتێر الی 
بووە سەرۆکی   1961سەروەزیرانی سوێد بوو[ هاتە دامەزران. پاڵمە ساڵی   69-1946سۆسیالدێمۆکرات سوێدە، لە نێوان 

وەزیری   1967وەزیری دانوستان و هەروەها ساڵی  1965وەزیری ڕاوێژکار، ساڵی  1963دەفتەری سەروەزیران، ساڵی  
  Tage Erlanderبە کۆی دەنگ هەڵبژێردرا بە دەمڕاستی پارتی سۆسیال دێمۆکرات لە جێی  1969فێرکاری و ئەوجا ساڵی 

ڕاستڕەوەکان هەڵبژاردنیان بردەوە، پاڵمە و پارتی   1976و بەوەش وەک سەروەزیرانیش جێی گرتەوە. ساڵی 
دا سەرلەنوێ    1982ەڵستکارانەوە. لە هەڵبژاردنی سۆسیالدێمۆکرات بۆ ماوەی شەش ساڵ کەوتنە بەرەی بەره

،  1986سۆسیالدێمۆکرات فەرمانی گرتە دەست و پاڵمە بۆوە سەروەزیران هەتا ڕۆژی کوشتنی. پاڵمە لە ستۆکهۆلم، ساڵی  
 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی بە دەست کەسێکی هەتا ئێستا نەناس، کوژرا. 
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کان کل )پۆست(  ەستۆکهۆلم، لیست ەل ەوئامەریکای ەڕێی باڵیۆزخان ەتنامی باکوور. لەدیل بوون الی ڤیی ەک
 .ەربازانەو سەسی ئەبۆ خزم و ک ەوەوێش ەکران بۆ واشینگتۆن و لەد

نێک  ەڕان الیەگەورووپادا دەکانی ئەشار  ەکانیان بەرە هاوس ەتنام دیل بوون و خانمەڤیی ەیی لئامەریکاوانی ەفڕۆک
 ەستەندین دەچ ەران پێشوازیمان لەندەتی هەزارەو ەل ەن. ئێمەدیلێتی ڕزگار بک ەکانیان لەتییان بدات مێردەیارم

  ەباسی ل ەپێنتاگۆن، زۆر شانۆکاران ەربەک بوو چڕ و زۆربڵێی سەبابای ەم گرووپانەرۆکی ئەها کرد. سەخانمی و
تنامیدا ەزیندانی ڤیی ەکانیان و مێردیش لەمێرد ەدابڕاون ل ەکرد کەد ەم خانمانەدرایی ئەردەو د ەژارەپ
کرا توانای ەنۆڕیی لێ دەچاو ەوەر ئەبەهانۆی، ل ەل ەیەتیی دیپلۆماسی هەرایە. سوێد نوێنەیەرجی دڕندانەلومەه

  ەاڵم هیوادار بوون ئێمە نرخاند بەرز دەیان بەکانی ئێمەوڵەوان هەکان. ئەوانەی فڕۆککردنڕ بۆ ڕزگارەگ ەزۆر بخات
 . ەوڵ بدایەڕێی مرۆڤدۆستیدا زیادترمان ه ەل

ی  ەهۆب ەکانی خۆم لە رکارەک سەتە، لەوەڕابوومەدانێکی هانۆی گەرەس  ەند ڕۆژێک بوو من لەنها چەجارێک، ت
ان لێ کردم کانم داوایەرکارە. پاش ئاخافتنی ئاسایی، سەلەو خانمگەک لەیەستەڵ دەگەسیاسی دیدارێکمان بوو ل

رفێکم  ەنها مام، زەیان تەکەرۆک شاندەکان و سەڵ خانمەگە م. کاتێک لەڕێ بکەب ەوەرەی دەروازەتا دەخانمان ه
فۆتۆکانم باڵو   ەورەر مێزێکی گەس ەیدام کرد بوون. لەهانۆی پ ەرهێنا فۆتۆی تێدا بوو لەی خۆم دەجانتاک ەل

هانۆی.   ەکانی مندااڵن لەخۆشخانەن ەک لەی ەنگن ل ەزامداری جی زارۆکی ەوێن ەمانەو پێم گوتن ئ ەوەکرد
وی سپی  ەخەختەر تە سەش سووتاوی بێ لنگ و باڵ، لەل -ریکی ەماتۆپ و ناپاڵمی ئ ەهۆی پارچ ەب -زارۆک 

  ەبن کەد ەمەرهەم بەڕووی ئەکان ڕووبەوانەری فڕۆکەی خانمانی هاوسەوەخشینم کرد لەڕاکشا بوون. داوای ب
م  ەمویست سوود لەکان بووم و دەرتاوی وێنەقووڵی ب  ەاڵم خۆم بە، بەریکییەماوانی ئەهێرشی فڕۆکی ەزاد
 .ەی ەوەمەدەنگ چی بەم جەکان بدەوانەری فڕۆکەربگرم و پێشانی هاوسەو ەن ەگمەد ەتەرف ەد

ڕوونی  ەوەییەتووڕ ە پێنتاگۆن ب ەربەرۆک شاندی سەاڵم سەقی و الڵ بوون، بەکان چەوێن ەکان چاویان لەژن
م  ەن. ئ ەتنام بکەنگی ڤییەی جۆماشای فۆتەی تەوەرانی سوێد بۆ ئەندەتی هەزارەهاتوون بۆ وەوان نەئ ەک ەوەکرد

تا  ەڕێ کرد هەم بەکەستەپێش خۆی دان. من د ەوەرەو دەرەو ب ەوەخستن دوور  ەکەمێز ەکانی لەژن  ەایباب
نۆڕیان  ەبوون چاو ئۆتۆبووسێکو چاوم لێ بوو سواری  Gustav Adolfیدانی گوستاڤ ئادۆلف ەو مەروازی ڕووەد

 بوو. 

باسێکی  ە. خانم داوای لێم کرد بمبینێت چونکەوەیەستەو دەخانمێکی ئ ەفۆنێکی ناکاوم بۆ هات لەلەیڕۆژ تەسب
 ەوەرگیز بیری لەم هە: ئەوەکەباس ەر زوو چووە. هەوەلۆبی گراند هۆتێل کۆ بووین ە. پێک هاتین، لەگرنگ ەالی
نگ قوواڵیی ناخی ەکانی جەزامدار ەی منداڵەوێن  ەوەر ئەبەو ل ەبوو ەتنام چ کارەڤیی ەی لەکەمێرد ەکردبۆوەن
ی  ەکەم مێردەکەر زوو پاش دیداری یە، هەناسیوەی خۆی باش نەکەم مێردەئ  ەیەوەش ئی . ڕاستیەژاندووەه

یان بۆ  ە. نامەیان بڕیوەو مار ەلێکردووریی ەویش داوای هاوسەتنام. ئەڤیی ەربازی لەتی سەبۆ خزم ەبانگ کراو
نگ ەی جەرمانگە. پاشان ف ەبوو ەتنام چ کارەڤیی ەل ەکردووەرگیز بۆی باس نەی هە کەاڵم مێردەب ەکتر نووسیوەی
بێت و پێی وا ەم تووشی شۆک دە، ئەتنامی باکوور گالوەڤیی ەی لەکەی مێردەڵێت فڕۆکەنێرێت و دەیام دەپ
. ەو زیندانیی ەدیل گیراو ەی بەکەی مێردەوەل ەوە کرێتەک ئاگادار دەیەپاش ماو. ەی مردووەکەبێت مێردەد

ها ەن و دابڕانی وەها کورتخایەپاش ناسینی و ەختە کات ئیدی سەست دەاڵم هاوکات هەب ەوەئاهێکی پێدا دێت
یان  ەشەهاوبی ەرگیز خانەمان هەخۆ. خۆ ئەربەژیانی س ەخۆی ڕاهێنابوو ب ەم تازە . ئ ەوەک بگرنەن، یەدرێژخای

ست  ەبەال م ەی لەو مێردەی جارێکی دی دیداری ئە وەل ەکانیش هیچ دڵنیا نییەی منداڵەوجا پاش وێنە. ئەبووەن
 بێت!
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اڵم  ەباس بێت، بەسێک بدرکێنێت نامۆ بێت، دوورەالی ک  ەم باسەی ئەوەبوو بەپێویستی ه ەم خانمەدیار بوو ئ
  ەڵوێستی لەها هەروەو ه ەو ملمالنێیەی ئەربارەو دەدی ئر دیەسەبووبێت لەریی هەکاریگ ەوەکانەڕێی وێن ەل
وان ژیانێکی  ەئ  ەبدرکێنێت چونک ە کانی دیکە رەهاوس ەالی خانم ەم باسەئشێت  اڵت. خانم گوتی ناەسەد

 ەوایەکی ڕەیەکانیان چارەفتاری مێردەی ڕەوەچێت بڕوایان هێنابێت بەها پێ دەو و  ەبووەریی درێژتریان هەهاوس
  ەشتەم گەشداری ئە«، بەاڵتپارێزانەرکێکی وەک »ئەرمانی پێنتاگۆن، وەف  ەم بەکۆمیونیزم. ئ ەستن لەبۆ ڕێب

دا هۆگریی ەکەک گرووپەت ەلدەبێت  ەاڵم ناچارەهێنێت ب ەد  ەشتەم گ ەویستی خۆی بێت ئێستا کۆتا ب ە. بەبوو
 ن.ەکەویست مۆری دەتنەمیلل  ەنا بەخۆی پێشان بدات د

ئارام و پڕ   ەو ژیانەل کردنم. باسەکردم، داوای لێ کردم باسی هانۆی بۆ بکەداوای ئامۆژگاریی لێ ن ەم خانمەئ
  ەکی بوو. لەکی گیانەکات، بۆ من پشوویەر دەلوول« دا گوزەردە»چاوگی گ ەل ەی ڕۆژانەقوربانیی
ی ەنەدرێژخای ەئازادیخوازیی ە باتەو خەتنام و ئەزای ڤییەم شارەند کەبوو خانم چەخویا د ەوەکانییەپرسیاری

 .ئامەریکاو پاشان  ەتا فڕانسەرەهێزی کۆلۆنیال، س ەدژ ب ەتنامەڤیی

 ەند ئاخنراوەچ ئامەریکاشارێکی ەی دانیشتووی گچکەم خانمەم: ئەکەچ فێر بووم؟ خاڵی ی ەرهاتەسەم بەمن ل
 ەل 64کار«ەدۆمین بیردۆزەیوتنی »ەرکەس ەل ەستنەتنام بۆ ڕێبەنگی ڤییەج تڵێەی دەییئامەریکا  ەیامەو پەب

 .  ئامەریکابێت بۆ ئاسایشی ەی ترسناکی دەرهاویشتەوێت دەرکەر سەگ ەئاسیا، چونک

 ەوتەش خانم کەو ەکی. بەکی سۆزەیەخماخەچ ەالی خانم بوون ەلبڕاوانەپ ەو زارۆکەی ئە: وێندووهەمخاڵی 
و ەتیی ئەوایەڕ ەی گومان لەوەیشت بەگ ەوەویشەکرد. لەنگ دەج ەی پشتیوانی لەرمییەف  ەکارییەڵگەو بەل ەخنەڕ

ڵوێستی ەه ەر لە دەی، بەوەیشت لەتێگ ەم خانمەدا. ئەنجامی دەتنام ئەڤیی ەی لەکەمێرد ەبکات ک ەکردار
 .ەچ ژانکێشانێکی بۆ مرۆڤ تێدای ەم بارودۆخەسیاسی، ئ

 دا. ەندەر پروپاگەسەبۆ زاڵبوون ب ەیەتێکی هەرف ەچ د ەدۆخی ناکۆکیدا، چیرۆکی ڕاستین ە: دیم، لسێهەمخاڵی 

ی ەوێنتوانێت ەاڵم دەرهات بۆ خۆی پاوان بکات، بەسەڕاستیبوونی ب ەنیی  یت هیچ چیرۆکێک بۆەڵبەه
 .ەنگ ئااڵوەیدانی جەم ەل ەداماڵێت ک ەسیاسیی ەپۆشەردەو پەش ئەوەبگۆڕێت و ب ەکەڕووداو

ی  کردن، تۆمارەوتوو نییەرکەنێک سەاڵم مادام هیچ الیەکات«، بەمێژوو تۆمار د ەیەنی براوە: »الیتگوترێ ەد
 .ەیەشدار ئاواڵەکی بەمێژوو بۆ گشت الی

تی  ەرف ەر دەمرۆڤدۆستی، گ ەدات کەکان پێشانی دەوانەری فڕۆکەک خانمانی هاوسە تەل ەم دیدارەنجامی ئ ەرئەد
کی ەندییەوەرژەگشت الب ەربخات کەها سەستی هاوسۆزیی وەپێش و ه ەبێت ەوە موو هێزی خۆیەه ەبێت بەه

 تدا. ەر سیاسەسەبێت بەک بخات، زاڵ دەسیاسی پ

 

»بیردۆزەی دۆمینەکار« مەبەست لە دیاردەی باڵوبوونەوەی مۆدێلی ڤییەتنام و کۆمیونیزمە لە وەاڵتێکەوە بۆ   - 64
وەاڵتێکی دیکە، وەک چۆن پوولی دۆمینە، گەر مەودای پێوسیت لە نێوانیاندا بێت و یەکیان بکەوێت، بە زنجیرەی گشت  

 پوولەکان بە دوای یەکدا دەکەون.
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ی خۆی  ەکەکڕۆکی سازمان ەب ەیشەه -زانن ەتی دەری مرۆڤدۆستایەنوێن ەکان خۆیان بەسیاسیی ەپارت ەڕاست
و   ەوەکرێنەد ەدووبار ەهێند ەک - 67رۆشیەو پ 66فێرکاری  65می،ەک ساخڵەلی وەر بوارگەگەزانێت. مەد

ی  ەچێو ەبێت بچێتەمرۆڤکاری د ەرۆشیی لە؟ پەوەوری مرۆڤکارییەد ەنین ب  ەچین، بازن -دروشم  ەتەبوون
خاچی سوور و پزیشکی بێسنوور  ەی بۆ نموونەوەک ئەیدا بکات، وەجیهاندا پ ەی هێز و تاو لەوەبۆ ئ ەوەسازمان

:  ەیەوەمەدەجۆری بەمەی هەکێش ەمیشەه -سیاسی بێت یان مرۆڤکار  -اڵم گشت سازمانێکیش ەن. بەیکەد
کات و ەد ەر ئامادەسەڵی. پارتی سیاسی پاکێجی چارەندەری، پیالنگێڕی، شێواندن و گەند، ڕکابەوەرژەناکۆکیی ب

باش  ەالوەیان بەو پاکێجەشێکی ئەنها بەت ەیەوانەرچی لەلمێنن، گەسب ەکەپاکێجری ەبەرلەبێت سەوانی دەیڕەپ
ر ەنگدەر بگرێت: دەکی الدەیەڕێچک ەدوور نیی ەندیی مرۆڤکارانەوەرژەب ەداکۆکی لی ەش ەوجا بانگەبێت. ئ

هێنێت. ەکار دەندیی حیزبیی خۆی بەوەرژەر بۆ بەنگدە ی دەو خواستەمرۆڤکاری، حیزبیش ئ ەل ەرۆشی داکۆکییەپ
واری  ب ەبۆ داکۆکی ل ەوەژێر ڕکێفی سازمانی حیزبیی ەگرێت بچنەڵک دەخ ەڕێ ل ەیەتەم بابەهۆکاری ل
 .ەمرۆڤکاران

تنام و ەلی ڤییەرمانیی گەمافی خۆف  ەم داکۆکی بوو لەکەی ی ەپل ەتنام بەناکۆکیی ڤیی ەوە ی سوێدەڕوانگ ەل
  ەاڵتێکی بچووک. پشتیوانی لەو ەاڵتێکی زلهێز دژ بەسە تی توندوتیژیی دەتایبەی توندوتیژی، بەوەکردنتەها ڕەروەه

  ەکرد. شۆڕشی الوان بووەی دەش ەتنامی، گەندنی بزاڤی ڤییەسەرەپک ەتەل ئامەریکا ەل گرتنەخنەتنام و ڕەڤیی
و   ئامەریکا، ەڵ شۆڕشی الوانی فڕانسەگەی هاوبیر بوو لەوەر ئ ەبەتی لەتایبە، بتند بگیرێ ەهەبا بەهێزێک د

کی ەالی ەدا و لەتیان هان دەیدای داد و ئاشتی حکوومەباتی الوانی شەک خەالی  ەی خۆراوا. لەتانی دیکەوڵەد
اڵتدار  ەسەی پارتی دەوەوجا بۆ ئەوکێش. ئەجڵ ە ی ببنپارلەماننی ناەی الیەوەبوو لەترسێک ه ەوەدیک

الی خۆیدا ڕاکێشێت.  ەب ەلهاوێژەپ ەتنامدۆستەڤیی  68و گشتڕا ەبا ئ ەدات، دەست نەدەری و هێزی لەستپێشخەد
نرخاندنی  ەبوو لن ەسەربڕینێکی ڕەتنام دەی دۆزی ڤییەربارەرانی سوێد دەندەتی هەرچی سیاسەگ

نێوخۆی سوێددا بۆ   ەل ەوڵدانی ئاگایان ەاڵم هەبوو، ب  ەهێزی ئولوف پاڵمەو داڕشتنێکی ب ەسۆسیالدێمۆکراتان
دگومانی  ەیدابوونی بەهۆی پ  ەژێر ئااڵی سۆسیالدێمۆکراتدا، بوو ەتنامی لەییڤ کانی بزاڤی ەی گشت باڵەوەکردنکۆ
 69رانی نێوخۆ«. ەندەتی هەر »سیاسەرانبەب

توانێت  ەکرێت؟ دیپلۆمات دەتنامدا چی پێ دەک دۆزی ڤییەرتی وەها پەک ناکۆکیی وەتەیسا دیپلۆمات لەد
ر  ەسەویش لەبکات، ئ ەکەی ناکۆکییەرەک بەی ە وان پشتیوانی لەڕاست و ڕ Jean-Christophe Öbergک ەو
نی ناکۆک  ەی گشت الیە وەئر بۆ ەب ەاڵم هاوکات ئامانجێکی دیپلۆماسی بگرێتەکیی خۆی، بەهای ئاکارەمای بەبن

 

 دروستی و گیاندروستی. نەبواری ت :می ەساخڵ - 65
 کانی خوێندن و بارهێنان. ەڕشت ەوەکاتەد :فێرکاری  - 66
کاران، تاوانکاری، ەرزەنداران، هەمە: خێزان، زارۆک، تەجڤاکی، بۆ نموون یکانی چاودێریەگشت بوار :رۆشیەپ - 67

 بوون و هتد.ەئالوود
 ڕای گشتی.  :گشتڕا - 68
چەمکێکی جێکەوتووە لە زمانی سیاسیی سوێددا بۆ دەربڕین لە پیادەکردنی سیاسەتی   رانی نێوخۆ«ەندەتی هە»سیاس  - 69

لە نووسراوێکی  سیاسەتمەداری    1970هەندەرانکار بۆ بەرژەوەندی سیاسەتی نێوخۆ. ئەم چەمکە یەکەم جار ساڵی 
لوف پاڵمە و  هاتە کایەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی سیاسەتی ئو Gösta Bohman (1911-1997)ڕاستڕەوی سوێدی 

 سۆسیالدێمۆکراتی سوێد لە ئاست دۆزی ڤییەتنام. 
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اڵتی خۆراوا بوو جێی  ەو ەی تاکەوەر ئەبەر لە، سوێد هÖbergدیدی  ەلمێنن. بەنێوبژیوان بس ەبێن و سوێد ب
بێت.  ەنگی دەبواری ئاخافتندا س  ەتی سوێد الی واشینگتۆن لەتنامی باکوور، حکوومەبێت الی ڤیی ەمتمان
پێشوازی  ەوئامەریکارانی ەندەزیرانی هەن وەالی ەندین جار لەچ Torsten Nilsson ە بوو، چونکە ن ەڵەشی هەکەدید

رز  ەدا بەو باسەمیان لەوانیش ڕاستگۆیی ئەتنام و ئەی ڤییەربارەد ەوەکردەتی سوێدی ڕوون دەم، سیاسەلێ کرا. ئ
ڵ  ەگەکران. ل، سوپاس ەوەنگەدیلی ج ەریک بەی خەزگەن دامودەالی  ەل ەم ئولوف پاڵمەم و هەم ئەنرخاند. هەد
نێوانیاندا   ەبوو. نێوبژیوانی لەیدا نەپ ەوئامەریکان ەالی  ەشدا هیچ خواستێکی جیددی بۆ نێوبژیوانیی سوێد، لەوەئ
 ر کات و جێی ئاخافتن.ەسەنی ناکۆک پێک بێن لەبوو الی ەوەنها بۆ ئەو ت ەوەناڵی دیکەک ەاڵم لەبوو بەه

و ەبێت، ب ەنۆڕانەن و چاوەر بێالیەب ەڵوێستێک بگرێتە ئاست ناکۆکیی سیاسیی جیهانیدا ه ەکرێت دیپلۆمات لەد
  ەی سیاسیدا، لەنێو هۆب ە. لەوەی پریشکی نێزیک سوێد بێتەوەبێ ئ ەوەناکۆکی خامۆش بێت ەی تا زووەهیوای

نگ کۆتا ەج ەمێژوودا و ک ەل ەی Episodeال ەتنام پێشهاتێکی البەنگی ڤییەگوترا جەرانی سوێد، دەندەتی هەزارەو
ر  ەک زلهێزێکی جیهانپۆش هەو ەمیشەه ئامەریکااڵم ە. بەوەپێچێتەتنام دەرامۆشی ڤییەف  ەوسا دووبارەبوو ئ

 ەاڵتەم وەڵنانی ئەه ەشداربوون لەب ەرانی ئێمەکاتی خۆی کۆچب ەبێت کەد ەسپیوەچ  ەو دۆستەر ئەمێنێت و هەد
کی کاتی بۆ ەر هاوسۆزییەسەک لەزرا بوو نەڕیالیزمێکی دووربین دام مای ەر بن ەس ەل ەم دیدەدا. ئەهێزەب
با ەنرا، دەی سوێدی دادەندیی دووربینانەوەرژەی بە وەرەاڵمدەو ەی بەوەر ئەبەل ەم دید ە. ئەوتەرێکی لێکەرانبەب

تی ەسیاس ەبوو لەش هەی دووربینانەستێکی دیکەبەم ەوەڕووی پرنسیپ ەت لەڵبە ربگرێت. )هەمی وەپێش
ر هێرشی بیانی و ەرانبەسوێد ب ەپارێزگاری ل ەوەیکردەتنام دەڤیی ەپشتیوانی ل ەوەموان ەروو هەس ەتدا: لەحکووم

 رخۆبوونی سوێد(. ەبۆ پاراستنی س

  ەتەوەپێشچاو: ئ ەتنام دروست بێتەتی ڤییەسیاس ەگر بوو لەخنەی ڕەو بۆچوونەئشێت ەبیندا دەی ڕابوردەئاوێن ەل
داری ەخشەو ئابووریی بازاڕی ئازاد جێی ئابووریی ن ەوەتەتنامی پێچاوەرامۆشی ڤییەجیهانیدا ف تی ەسیاس ەل

  ەریکی ناچار کران بەماشکری ئەوتن. لەرکەکان سەتنامییەڕاستیدا ڤیی ەاڵم لە. بەوەی گرتۆتەکۆمیونیستان
زرا و  ەرخۆبوون دامەخست، سک ەیان یەکەاڵتەرانی هانۆی وەتنام جێ هێڵن. ڕێبەڤیی ەزارانەرمەزینێکی شەب

ی  ەوەبوو لەبریتی ن ەوتنەرکەم سەلماند. هۆکاری ئەتنام« ی سەگشت جیهان »کۆماری دێمۆکراتی ڤیی
 تدا. ەر سیاسەسەوت بەرکەنی مرۆڤکار بوو سەڵکوو الیەدا، بە کێکی دیکەر یەسەکی سیاسی زاڵ بوو ب ەیەڕێچک

  ەو کیژۆڵەی ئەس وێنەاڵم کە، بەوەبیرچۆت ەمان ل -تنامەینگی ڤیەیامی سیاسیی جەموومان ئایدیۆلۆژی و پەه
کرد و ەدا ڕای دەڕێگ ەو ب ەردوو باڵی کردبۆوەسووتاوی ه ەم، بڵتاو گڕی ناپا ە، لەوەبیر ناچێتەی لەڕووت

 تنام.ەیڤی ەل دائامەریکانگی ەر جەسەب ەی مێژووە، بڕیاری دادگەگڕگرتوو ەم زارۆکەی ئەیزریکاند. وێنەد

 »...« 
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 م ەشەشگوتاری 

 70تی ە رای ە رۆک و ڕێب ەس 
 
 
 

 

 

 تی ە رای ە رۆک و ڕێب ەس 

 

ندان  ەکی کامەیە، دەهایەر وەه 71رانیشدا ەندەی هەرمانگەف  ەن. لەمینەی سازماندا کەزۆرب ەرکار لەسانی سەک
-UDتین، گۆڤاری ەرایەرتاوی ڕێبەرز بەکی بەیەڕادەشی کار ب ەی کار و کەوەر ئەبە اڵم لەرکارن. بەرۆک و سەس

kuriren  بۆ  ەرخان کردووەری تەبەرلەکی سەیەران ]ی سوێد[ ژمارەندەتی هەزارەندانی وە کارم ەب  ەتەتایب ەک
ی  ەرمانگەف  ەرۆک لەی س ەوەهاوڕان ل ەیەم ژمارەرانی ئە(. گشت ئاخێو2007ی ، ساڵ2 ەتی )ژمارەرایەتی ڕێبەباب
ندانی خۆی  ەی کار بۆ کارمەو ئاڕاست ەکەبێت ئامانجی سازمانەرۆک دەس ە»ڕوون« بێت. واتدەبێت راندا ەندەه

 ندان. ەکارم ەل ەنۆڕیی چییەچاو ەبێت ڕوونیشی بکاتەها دەروەو ه ەوەڕوون بکات

بوو، زۆر ڕوون،  ەرکارێکم هەکرد، سەران کارم دەندەتی هەزارەی سیاسیی وەهۆب ەسااڵنی الویمدا کاتێک ل ەل
کی ەکارییەموو وردەستکاری ه ەریکیان بووم و دەگشت مژارێکی من خ  ەخستەستی د ەڕوون بوو. دەبابڵێم زێد

رزی ەوێرا خۆی بڕیار بدات، بەیدەی بڕیاردان با، با مژارێکی ساکاریش با، نەر مژارێکیش ئامادەکرد. گەد
خۆم   ەم بارەرباز بوون لەراسان بووبوو. بۆ دەواو هەرکار تەی سەم ڕاڕابوونەمیش بەش، ئەربەبۆ س ەوەکردەد

بڕیم ەستیاریشدا شیرازە ند مژارێکی هەچ ەرکار. لەست بابای سەردەب ەمەی بیانخەوەدا بێ ئەبڕیارم دەورد
وردهاڕێنی  ەمزانی ل ەد ەش چونکەربەالی س ەبردەم دەکەرکار، خۆم مژارەبۆ س ەوەڕانەکرد و بێ گەد

 . ەرکار بێزار بووەی سەرانەدەبڕیارن

  ەم بەبوو. ئەهیچ جۆرێک ڕوون ن ەبوو بەرۆکێکم هەوێ سەکرد و لەکارم دک ەیەباڵیۆزخان ەل ەجارێکی دیک
خواستی خۆیان کاری  ەند بەکرد و ڕێی دابوو کارمەدەریک نەخ ەوەکار یدۆزیەورد ەج جۆرێک خۆی بیه

ودا  ەی ئ Authorityساالری  ەک لەڕندنی کاردا، ڕوونییەڕاپ ەاڵم وێرای ناڕوونی لەن. بەخۆیان ساز بک

 

70 Serçawe: Kaj Falkman. Chef och ledarskap.  
Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 

چەمکی »هەندەران« لێرەدا بەرانبەر »کاروباری دەرەوە« بەکار هاتووە. بۆ نموونە وەزارەتی هەندەران دەکاتەوە  - 71
 وەزارەتی کاروباری دەرەوە.  



47 

رێ، ەزموون، زانین و ساالری. ئەچی بوو؟ ئ ەو ڕێزەمای ئەگرت. بنەو گشتمان ڕێزمان لێی د ەوەوشایەدرەد
 کی زگماک بوو. ەلمێنین، ساالرییەبیسدەبێت 

ی سازماندا، ەیژەپ ەل  ەیەڵکوو پێگەب ەت نییەسڵەتی خەرۆکایەت نین. سەک بابە تی یەرایەتی و ڕێبەرۆکایەس
  ەی لەرکارەو سەرۆک بێت. ئ ەی پێویست بکات سەوەتی بێ ئەیەمرۆڤ ه ەندیی ەتمەتی تایبەرایەاڵم ڕێبەب

رگیز بۆ  ەو هەتی کارا با ئەرایەری ئێستای ڕێبەر پێوەرۆک بوو. گەنها سەبوو تەر نەباسم کرد، ڕێب ەوەرەس
 کرا.ەدە د نەتی ناوزەرکارەس
72Gunnar Hägglöf ی دووهەمنگی ەختانگی جەبووم: س ەکی جیددیدا ئامادەیەنگژەت ەخت یار بوو لەب تڵێەد

نگ  ەر جەیشت گەگەد ەرگیز پێی نەها هەد کرا بۆ پۆستێکی وەوانی، هێگلوێف ناوزەدا وێرای جەمەو دەجیهانی. ل
باری  ە(. لەک و کردەندی زیرەست: کارمەبەی خۆی بیڵێت، مەوە)بێ ئ ەکردایەهای نە ندی وەداوای کارم
 .  کردندەمای ناوزەبن ەکاتەت دەی سااڵنی خزمەژمار ەک ا ڕ بەتێپدا ەو ڕۆتینەویش بەبا ئەئاساییدا، د

سانێک خۆیان پێ ەر کە گەست نابێت، مەس پەتی، کەرۆکایەی سەر بێت بۆ پێگەت پێوەی ساڵی خزمەر ژمارەگ
و  ەئ ەداتەت دەرف ەرۆک ژیر بێت، دەر سەزانن. گەزاناتر و تواناتر د ەخۆیان ب ەچونک ەی ەو پێگەبارتر بێت بۆ ئەل

 ن.  ەبک ەتوانای خۆیان پیاد ەرازانەرف ەکرێت سەتا دەبارترن، هەی لەالوان

نێوانیاندا   ەستیار لەی هەبن، کێشەڕ دەتێپ ەکەندارتری نێو پیشەمەسانی تەک ەزۆر جار، کاتێک دیپلۆماتی الو ل
ندارتر ەمەندی تەکارم ەیدا بکات کەبێت یان پەهای هەکی وەرۆکی الو ساالرییەس دەبێت وسا ەبێت. ئەیدا دەپ
 لمێنێت.ەی لێ بسەکەتییەرۆکایەس

راندا  ەندەی هەرمانگەنێو ف  ەتی لەرۆکایەی سە« دا سێ نۆر2003تی ەرۆکایەی سە»ڕێنام  ەران لەندەتی هەزارەو
ر«دا  ەی ڕێبە»نۆر ەرج لەم مەکەر«. یەی نوێنە ی زانیار« و »نۆرەر«، »نۆرەی ڕێبەکات: »نۆرەدیاری د

 گشتبینی و بۆچوونداری.  ەل ەبریتیی

ک ەی مرۆڤ وەوەت گرینگن بۆ ئەسڵەردوو خەاڵم هە. بەبۆچوونی ژیران ەوەبکات  ەرج نییە»گشتبینی« م
.  ەوەیتەرز بکەست بە مودەرجی دەلومەه ەبێت نیگات لەتوانات ه ەند بێت. گشتبینی واتەرۆکی باش ڕێزمەس
ر دوورت ەروبەو بڕیاری بێس کردنەلەرێس، پست  ەمیش لەکات و ئەرخان دەودا« ت بۆ تە»م ەم توانایەئ
 کات. ەد پەخشنداندا ەنێو کارم ەستێکی ئارامی لەها هەروەو ه ەوەخاتەد

 

:  ە، بۆ نموونهەبووەاسیی دیپلۆمی گرینگی ەندین پێگەچ Gunnar Hägglöf 1904)-(94دیپلۆماتی ناوداری سوێدی  - 72
باڵیۆزی  ، 1939: پاییزی )بێ وەزارەت( زیری ڕاوێژکارەو، 44-1939ران ەندەتی هەزارەو  ەلی بازرگانی ەرۆکی هۆبەس 

ن  ەندە ل ەز لڵیۆ، با1947-48 سااڵنی  UN  ە، ل1946-47مۆسکۆ   ە. لHaag 1944–46 هاگ ەل Envoyé (نڤۆیەئ) ڕاسپاردە
تی  ەبورای سیاس لە  دیرچاوی ەکی بەیەهێگلوێف نۆر ی دووەمی جیهانینگە. سااڵنی ج71-1967پاریس   ەو ل  1948-67

 ەڕێوەشدا بئامەریکاڵ بریتانیا و ەگەیا و پاشان لئاڵمانڵ ەگەودای بازرگانیی لەوتوو س ەرکەو س ەکانەنگدا. زیرەبازرگانیی ج
 :ەسێ کتێبدا تۆمار کردوو  ەی لەو سااڵنەرهاتی ئەس ەبرد. هێگلوێف ب

 Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget (1958). Det kringrända Sverige (1983). Vägen ut (1984) 

 ەیەی هەمی دیکەرهەندین بەها چەروە.  ه(75–1971) ەوە رگدا باڵو کردۆتەپێنج ب ەریی خۆی لەوەهێگلوێف بیر ەجگە لەو
 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی  بارەی مێژووی هاوچەرخ.رەد

 



48 

کی  ەیەوەی شۆخیکار بادانەبنۆڕیت. ڕوانگ ەکەبارودۆخ ەل ەوەشۆخیی ەکات بەخۆش د ەودا« ڕێگە»م ەوەل ەجگ
 ەگرژی. زۆر جار ل ە وەکردنبۆ خاو ەکی کارایەیەزێت. شۆخی چارەنینی لێ دەو پێک ەندەکات، خەیدا دەناکاو پ

دگۆیی  ەب ەڕێک ب ە ها کەربڕینی تیژی وەد ەدات بەڕێ د ەر شۆخی، چونکەب ەبرێتەنا دەبواری دیپلۆماسیدا پ
 ر.ەی بیسە وەلێکدان ەوخۆ( بەاڵم تیان )ناڕاستەب ەوەلێک نادرێت

نی ەرۆک الیەس ەو جۆرەر چاوی. بەبەبنوێنن لش ەخۆیان گ ەندان پێیان خۆشە، کارمەسێکەرۆکی باش کەس
ال   ەوڵ نادات خۆی لەس هەڕ بێت کەرۆک بێفە ر سە. گەوەکات ەتیژ د ەندانەو کارمەک لەر یەباشی ه ەرەه

 بنوێنێت. 

توانیت واژووی ە، تۆ دەر. گوتی: چاکەمهونەرکارێکی کەستی سەر دەب ەجارێک نووسراوی مژارێکی ڕۆتینیم برد
ستم و ەد ەب ەوەکانی خستەرکار واژووی بکات. نووسراوەک سەو وەئ ەها باشە و ەوەوتیت. منیش پێم گەبک

  ەپێی  وای ەرکارەم سەی ئەوەرسام بووم بەنی بێت!«. من سەشای ەیەسەو ک ەندیی بۆ ئەگوتی: »شکۆم
من پێم وابوو  ، ەها بوو پاداشتەو پێی وەها ڕۆتینی بناسرێم. ئە ری نووسراوێکی وەنووس ەر بەبۆ من گ ەندییەشکۆم

 مان نووسراو!ەر هەرانبەها جیاواز بە. دوو دیدی وەتییەسووکای

ر کوێ بن  ەه ەو لەسانێکن ڕۆژوشەک ەمانە. ئەی ەتی هەنگی تایبەر« بۆ دیپلۆمات سەی نوێنە ت »نۆرەڵبەه
  ەرگەد ەواو بووەت ەباڵیۆزخان ەی کاتی کار لەوەر ئەبەر لەهتوانێت ن. دیپلۆمات ناەکەاڵتی خۆیان دەو یراتیەنوێن

ست. ەد ەدێت ەو کاتی کێش ەیەئاماد ەمیشە. دیپلۆمات هەکیی خۆمەسەوجا کاتی ژیانی کەئ تدابخات و بڵێ
ن ەالی ەهۆتێلێک ل ەو گوتیان باڵیۆز ل ەوەماڵ ەفۆنیان بۆ من کرد لەلەلیسابۆن ت ەران لەندەتی هەزارەوێکیان وەش

ی سوێدی دیاری  ەنکارگەی خاوەیەو مووچەلماندنی ئەسە، بۆ نەماڕۆ دراوەگ ەوەرگدرووی تووڕەخانمانی ب
جێ بهێڵێت.   ەکەتوانی هۆتێلەیدەرۆکی کۆمپانیای چنکار و نەڵ سەگەخوارد لەشیڤی د ەو هۆتێلە. باڵیۆز لەکردوو
وی ڕزگار  ەو باڵیۆز ل ەو هۆتێلەم بچم بۆ ئەمن ئاماد ەبوو ئای ەوەبوون. پرسیار ئ ەوێ ئامادەو تیڤی ل ەڕۆژنام

ڕامگرت، شۆفێری   ەوەکی پشتەیەجاد ەم هاژوا بۆ هۆتێل و لـڕۆک )ئۆتۆمۆبیل( ەگ  ەلەپ ە. بەتەڵبەم؟ هەبک
 ەم باڵیۆز بەدەوڵ دەو من ه ەوەبۆ ماڵ تڕاگرتبوو، پێم گوت باژوێ  ەکەی هۆتێلەروازەم دەردەب ەڕۆکی لەباڵیۆز گ
چاودێری مێدیا   ەران و ل ەرای خۆپێشاندەه ەژابوو لەساز بوو. باڵیۆز شڵم. ەرباز بکەڕۆکی خۆم دەگ  ەنهێنی ب

م.  ەکەنهان ەپ ەڕۆکەو گەرەرچووین بەد ەوەی پشتەرگەد ەدوامدا هات و ل ە ب ەوەمنوونییەم ەب ەوەر ئەبەل
  ەباڵیۆزی سوێد تێو ەختانەاڵم خۆشبەو تیڤی، ب ەی زۆری ڕۆژنام ەخنەر ڕەب ەوتەرۆک کۆمپانیا سوێدی کەس
 گال. ەن

ناکاو  ە. لەاڵت درایەخ ەی بەئارام  ەم پێگەتی ئەرکی حکوومەزیر بوو، پاش کۆتابوونی ئەوەکۆن ەم باڵیۆزەئ
با  ەی دەوەرکی باڵیۆز گران بوو بە. ئ73ک«ەمێخ  ی»شۆڕش -شێواند  ەو ئارامییەربازی ئەکی سەتایەکود

ندین ساڵی  ەی، پاش چەدارانەتمەو سیاسەڵ ئەگەها لەروەاڵتدا و هەنوێی ورانی ەڵ ڕێبەگەندی ساز بکات لەیوەپ
زانی و ەزمانی پورتوگالی د ەن ەهات، چونکەدەن ەرکە م ئەستی ئەروەد ەم باڵیۆزەپورتوگال. ئ ەوەتەڕاونە، گەتاراوگ

کانی ەکۆلۆنیی ەل ەڕاوەگ ەرانی الوی تازەفسەئ ەاڵت بریتی بوون لەی وەرانی تازەنیشی گونجاو بوو: ڕێب ەمەت ەن
 نێزیک بوو. ەوەنشینییەسنووری خان ە، باڵیۆزیش لەوەپورتوگال

 

اڵت  ەۆری وتگال دژی دیکتاۆرتۆختی پەلیسابۆنی پێت ەل   Revolução dos Cravos(april 1974 25)»شۆڕشی مێخەک«  - 73
 رپا بوو. ەب
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ی کردنستی سازەبەمەندێکی الوی نارد بۆ لیسابۆن بەر زوو کارمەبرد و ه ەک ەبارودۆخ ەی بەستۆکهۆلم پ
ی ەت ئاڕاستەبموو بانگهێشنێک بۆ دیداری تایەه ەبوو، چونکەهاسان ن ەکەتا کارە رەندی و ڕاپۆرتکاری. سەیوەپ

. باڵیۆز ەک ڕاوێژکارێکی باڵیۆزخانەپێش ن ەرانی نوێ بێتەڕێب ەکرا خۆی لەش دەوەنۆڕی ئەکرا و چاوەباڵیۆز د
م ەکران ئەی ساز دەشکاری و گوتارانەموو پێشکەو ه ەل ەهێشت چونکەی بۆ من جێ دەو بانگهێشتنانەزۆری ئ

کانی  ەرچاوەب ەرەه ە شکارەرتەدار و ئەتمەڵ سیاسەگەیدا کرد لەکرا. منیش زوو ناسیاریم پەدەهیچی پێ ن
 دا.ەکەاڵتەو

جێ بکات بۆ  ەتیی خۆی جێبەرایەرکی نوێنەتوانێت ئەوێت یان نەیهەبوو: باڵیۆزێک نەر نەسەچار ەکەاڵم کێشەب
ندانی ژێرتر ەکارم تناکرێ  ەچونک 74،ەاڵتی وێستگەرانی وەڕێب ەییشتن بەست بۆ گەڕێب ەبێتەد ەکەباڵیۆزخان

الی   ەکەکێش ەنووسی چونکەران نەندەتی هەزارەبۆ و ەم باسەی ئەربارەستۆ. من هیچم دەئ ەباڵیۆز بگرن یەنۆر
ران باس ەندەزیری هەڵ وەگەم لەکەدانێکمدا بۆ ستۆکهۆلم کێشەرەس ەاڵم لەرانی سیاسییمان ئاشکرا بوو. بەڕێب

ی  ەوەب ەناسراو ەو باڵیۆزەی ئەوەئ ر ەبەتی لەتایبەب  ەیەه ەکەباش ئاشنای کێش ە ویش پێشانی دا کەکرد. ئ
ی ەورەها گەتی وەخزم  ەزیر بووەکاتێک و ەم باڵیۆزەاڵم ئەک ڕاپۆرتنووسین، بەخات نەینۆشینی پێش دەم

 ی دابڕین.ەبچووکتر ەم پێگ ەئێستا ناکرێت ل ەکردوو

ها ەزراندنی وەرچی دامەکرێن، گەاڵت دەی باڵیۆز خەپێگ ەرکراو بەزیری دەو ەدات ک ەش ڕوو دەمڕۆژەتا ئەه
بۆ  ەدێکی سیاسییانەناوز ەیە. جار هکردندەران بۆ ناوزەندەتی هەزارەکانی وەرجەم ەل ەرپێچییەواو سەت

ردا، ەکبەاڵتێکی کۆمەو ەباڵیۆز ل ەک بکرێتەدارێکی بواری کۆمەتمەسیاس ە، بۆ نموونەکی دیاریکراو گونجاوەیەپێگ
 ەورووپادا کەئ ەل ەکات، بۆ نموونەد ەی دیکە داوای پێگ ەیەتزادەسیاس ەم باڵیۆزەئ  ەیەو پێگەاڵم پاش ئەب

تی ەزارەکی وەلەرخوف ەچ ەر جارێک هاتەک. مرۆڤ گەی کۆمەربارەد ەهیچ زانیارێک نیی  ەپێویستی ب
 رچێت.ەلێی د ەپێی خۆش نیی ەوەرانەندەه

یی نێوخۆ«  ە»ئاسوود: »خۆناسین« و تڵێەتی د ەرۆکایەی سەربارەد UD-kurirenی ەکەیامی گۆڤارەشاپ
ندان ەکارم ەیی بەئاسوودتوانێت رۆک ناەیی نێوخۆ«، سەبێ »ئاسوودە، بەرۆک. دروستەتی گرینگن بۆ سەسڵەخ
  ەزران« ـەم »خۆدامەاڵم ئ ەرک بکات. بەد  ەسانی دیکەکتوانێت ها بێ »خۆناسین« مرۆڤ ناەروەخشێت و هەبب
ن دیدی جیاواز.  ە ی خاوەسانی دیکەک ەڕازیبوون و ناڕازیبوون لخۆ ەترسیی لە، مەیەه ەوەمەدەترسیی بەم

 .  ەواو جیاوازەر دیدیان تەوروبەاڵم دە، بتبینێەمرۆڤ خۆی جۆرێک د - ەیەوەمەدە خۆناسین زۆر جار گومڕایی ب

ی ەرچاو و نازۆیەب ەرانەو گوزەب تشێوێ ەئاسانی د ەب -ی خۆی ەربارەتی دەیەی مرۆڤ هەو دیدەئ - ەخۆوێن
ی ەپ ەو باڵیۆزەدار. ئەسانی پایەموو کەسی بۆ هەڕدەست ە، بەوەز و شۆفێرەئاشپ  ەزن بەتی، کۆشکی مەیەباڵیۆز ه
 ەو ب ەی پێی سپێردراوەرکەو ئەودا ناگرێت لەکین. مەرز( ـی کاتەوام )ق  ەم دیاردانەی گشت ئەوەنابات ب

کی  ەرێتەاڵمدا دیپلۆماتی نە و ە!« لەهاندانی »خۆت بناسر ەرانبەر. )بەوروبەسانی دەاڵ بۆ کەب ەبێتەهاسانی د
 ر بم«(. ەوێت بێهونەاڵم من نامە: »سوپاس، بتڵێەد

 ەتەم بابەتۆ ناڕازیم؟ ڕاستگۆیی ل ەرکاری خۆی بڵێت من لەس ەند بەی کارمەوەئ  ەوەکاتەد ەئای -»فیدباک« 
  ەبێتەی نەوەڵدا بێت بۆ ئەگەل یەستەرجەری بە سەچاردەبێت ها ەروەپێش بخرێت و هەرمی ڕەن  ەبێت بەد

  ەڕێ بەگەنێویاندا د ەندان بکات، لەدزاندنی کارم ەست بەرۆکێک هە. سەکەشی باڵیۆزخانەی تێکدانی کەمای

 

 ئەو وەاڵتەی باڵیۆز کاری لێ دەکات. :وەاڵتی وێستگە - 74
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توانێت  ک ناەیەهادا هیچ باڵیۆزخانەدۆخی و ەبێت. لەیدا دەکی پەرەنجامدا دووبەئ ە، لەڕاوەڵگەسانی هەدوای ک
 دروست کار بکات.

ت و ەکەتیم ەل ەشێک بەب ە«. واتەبیربک ە»خۆت ل ەل ەژاپۆن بریتیی ەوتوو لەرکەک بۆ کاری سەئامۆژگاریی
اڵم دیسان الی ە. بەوە بێتەگرووپدا باڵو د ەرمی و لە ی دڵگەمای ەبێتە د ەیەمە. ئەش ب ەرکی هاوبەرمی ئەرگەس
 تی کۆنترۆل گرینگن.ەرف ەنگاندن و دەڵسەرۆک، توانای هەس

 »...« 
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 مەفتەهگوتاری 

 75یڤ و زمان ە پ 
 
 

 

 یڤ و زمان ە پ 

 
76Jan Eliasson نرخێنێت. بۆ ەرز دەسی دیپلۆمات بەکدا توانای زمانزانی و مێژووناسی الی کەیەدیمان ەل

  ەستەو ئاگربە. ئەنموون ەکاتەکی سوودان، دەیەناوچ ەست لەئاگرب 77لییاسۆن گفتوگۆی ەی زمان، ئەپێشاندانی نۆر
کانی  ەنەتا الیەرەدا بوون. سەنگانەت ەی لەسەزار کەه  100و  ەئ ەیشتە گەدەن ەکی مرۆڤدۆستانەکاروانی کۆمبا ەن
بگۆڕێت  «ستەئاگرب»ی ەبیریدا هات وشە ب Eliassonاڵم ەلماند بەسەدەستیان نە هیچ جۆرێک ئاگرب ەنگ بەج
و ەئ ەوەمەو دەڕێ. ل ەوتەک کەکاروانی کۆم ،شت کاژێرەپاش ه ،وجاەوی مرۆڤکار«. ئە»ڕاڕ دەستەواژەی ەب
 .گیرەمیللیدا جێەبواری فر ەل ەمکەچ

Eliasson تڵێ ەدا دەیەو دیمان ەل : 

 

75 Serçawe: Kaj Falkman. Ord och språk. 
Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 

لە وەزارەتی هەندەرانی سوێد دامەزرا. لەو   1965ساڵی    n (1940Jan Eliasso-(دیپلۆمات و سیاسەتمەداری سوێدی  - 76
واشینگتۆن کاری کردووە.   دەمەوە چەندین پێگەی دیپلۆماسیی پێ سپێردراوە. ماوەیەک لە شارانی وەک پاریس، بۆن و

بووە سەرۆکی هۆبەی سیاسی. لە   87-1983ڕاوێژکاری سیاسی بووە لە وەزارتی هەندەران و لە نێوان  83-1982سااڵنی 
. لەو پێگەیەدا و لە ناکۆکیی ئێران و عیراقدا ئەم نوێنەری کەسەکیی  UNپێگەی باڵیۆزی سوێدی درایە لە   92-1988نێوان 

پێگەی یەکەم یاریدەری وەزیری هەندەرانی درایە و   2000-1994بوو. ئەلییاسۆن لە سااڵنی   UNسەکرەتێری گشتیی 
 کرایە باڵیۆزی سوێد لە واشینگتۆن.  2000-05

. President of the United Nations General Assemblyتیی دا بووە سەرۆکی ئەنجومەنی گش UNلە  06-2005ئەلییاسۆن 
بوو لە کێشەی   Envoyé»باڵیۆزی ڕاسپاردە«  لییاسۆنەئ 2006-08کرایە وەزیری هەندەرانی سوێد. سااڵنی  2006ساڵی 

ی ـەوە کرایە باڵیۆزی یەک لە ئامانجەکان UNی سەکرەتێری گشتیی  Ban Ki Moonلە الیەن   2010. ساڵی دارفووردا
پێ  UNپێگەی جێگری سەکرەتێری گشتیی  2012و ساڵی  Millennium Development Goals (MDGs)فراژووتنی هەزارە 

 . Nationalencyklopedinسپێردرا. سەرچاوە: زانیارستانی سوێدی 
 رمیەی فەڵەودا و مامە بۆ س  »گفتوگۆ« ەیەوانە، ل ێترخان بەت Communicationی »دانوستان« بۆ  ەر زاراوەگ - 77

Negotiation  بۆ  «ی پێکهاتن ەرەوب ەبێنهەروەها »و Mediation   بناش ب. 
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کی چ ەبێت. چ زار  ەکانی وشەنگ ە بەرۆشی شەپدەبێت . مرۆڤ ەهێنانی زمان شادمانییکارەب
کی ەوتدا جیاوازییەداک ەوانی، با لەمان ەی زکردنرازە، تتخشێەبەنووسراو. هاوواتا جوانیی د

 .ەیەوەمەدەوتنی بەرکەمی گفتوگۆدا زۆر جار سەد ەبێت، لەوتۆی نەئ
 

رز  ەکی بەیە ڕاد ەنێڤ، بەژ ەل 1970، سااڵنی 78ئەورووپینسی ئاسایش و هاریکاریی ەرەگفتوگۆی نێو کۆنف
  - Informationی دۆزی ئاگاهی ەربارەی گفتوگۆ دەستەرێکی سوێد بۆ دەک نوێنەبوو. من و ەی وشەگیرۆد

و  ەنی ئەشای ەرج و خاوەگرانخ ەم گفتوگۆیەی ئەوەگومان بووم ل ەم بەردەه - سێهەمگوترا کۆڕی  ەی پێی دەوەل
تانی  ەوڵەکانی دەربڕینە(. دەک ملیۆن دۆالری تێچووەی ەڵێن گۆیا ڕۆژانەبێت )د ەموو مووقاڵشی، کات و پووڵ ەه

کی ئاگاهی زۆر ئاشکرا  ە ئازادیی ەگشت جۆر  ەدژ ب ەفتان ەو ه ەڵوێستی خۆیان ڕۆژانەه ەسۆسیالیست بۆ داکۆکی ل
اڵتانی ەو ەڵستکاران لەرهەب ەکرد کەاڵم مێدیا باسی دەبوو. بەبیستنیان بێزار د ەواو لەبوون و مرۆڤ ت
 ەخۆراوا، ک یکانی نێو تێکستەواژەستەر دەب ەن ە بەنا دە، پەند گرتووەهەیان بەنسەرەم کۆنفەسۆسیالیست ئ

ی خۆراوایی  ەی ڕۆژنامکردننسوور و یاساخەس ەهێنن دژ بەد یانکارەکی سیاسی بەک کوتەی ئازادین و وەربارەد
دا، ەکەنسەکۆنفر ەکانیشیان بۆ خۆنواندن لەتەوڵەبوو، دەهات توندتر دەتا دەن هاڵستکارەرهەباتی بەو ... هتد. خ

 رمی بوون.ەمێک نەناچاری ک

ی ەوێت ڕۆژنامەنامان  ە، گوتی: »ئێمەوەکاتەڕوون د ەم باسەبیرم ئ ەوەت دێتەسۆڤیری ەکی نوێنەیەگوت
ک بانکبڕین،  ە، وەو ەنەکەر دەسەتیڤ( بەتی )نێگەنها ڕووداوی نایەت ەوانەئ ە، چونکەوەتەسۆڤی ەخۆراوایی بێت

کاتی خۆیدا  ەلوو لەکاتێک ج ەن، بۆ نموونەش ناکەتی گە. بۆچی هیچ باسی باب79لوو ەساتی جەکوشتن و کار
 جێ؟«.  ەگاتەد

ڕیشاڵێکی  ە، بووەکارهێنان و ئازادیی وشەی واتا، بەربارەنێڤ دەاڵم گفتوگۆی ژەبوو. بەن ەنوکت  ەیەم گوتەئ
 رلینی ڕماند. ەی بەکی کورت شوورەیەی پاش ماوەسیاسیی ەمپێنەو کەگرینگ ل

 هاممەرشوێلدمیللیدا داگ ەبواری فر ەکرد لەد ەنگی وشەر سەسەختی لەج ەدیپلۆماتێکی ناوداری سوێدی ک
80ldöDag Hammarskj  .بوو 

 

ساڵی    operation in Europe (CSCE)-Conference on Security and Coورووپایی ەی ئو هاریکاری نسی ئاسایشەرەکۆنف - 78
 Organization forورووپایی ەسازمانی ئاسایش و هاریکاریی ئ ەیان گۆڕی بونا 1995زارن و پاشان ساڵی ەدام ەهات  1973

Security and Co-operation in Europe (OSCE). 
»زاراوەسازیی پێوانە«، سایتی مامۆستا:   -. سەرچاوە: مەسعوود محەمەد ر، قیتارەفەندەمەشواتە  :لووەج - 79

www.mamosta.net .  
وە هەتا مردن   1953دیپلۆماتێکی ناوداری سوێدە لە ساڵی   ldöDag Hammarskj 1905)-(1961داگ هاممەرشوێلد  - 80

درا لە وەزارەتی دارایی و   ێپ  Secretary of Stateپێگەی یاریدەری وەزیر   45-1936بوو. ساڵی  UNسەکرەتێری گشتیی 
  51-1949دا و سااڵنی  OEECی گفتوگۆ ەری سوێد بوو لەنوێن 48-1947چووە وەزارەتی هەندەران. سااڵنی  1946ساڵی 

بووە وەزیری ڕاوێژکار )وەزیری بێ   53-1951سااڵنی  Hammarskjöldیاریدەری وەزیر بوو لە وەزارەتی هەندەران. 
 UNی گشتیی سەکرەتێرسۆڤیەتەوە، هاممەرشوێلد بە  وە و پاش ماوەیەک بەرهەڵستی لە الیەن 1953وەزارەت(. لە ساڵی 

.  Swedish Academy (Svenska Akademien)کادێمیی سوێد اەوە بووە ئەندامی ئ  1954هاتە هەڵبژاردن. لە ساڵی  
خزمەتی جێگرتووی کرد و ساالرییەکی تەواو نوێی بەم پێگەیە بەخشی.  UNهاممەرشوێلد  وەک سەکرەتێری گشتیی 
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 ی دێەڵەک زایەکاتێک فیش
 ڕا ەگەد  ەژینی وش ەم لەئ

 بۆ خاتری ژیان.
 

ی   ägmärkenV 82ڕێ«ە»کێل 109نێو  ەل -ی گشتی سەکرەتێری  ldöHammarskjی ەی 81Haikuم هایکو ەئ
لی نێو گفتوگۆ بۆ ەگە وش ە خشینی ژیان بەبۆ ب ەم، کۆشانێکەکەگرێت. یەڵدەه ەوەکردندوو جۆر ڕوون -دا ەدیک

ی  کردنستی ڕزگارەبەم  ە، بەندامەتانی ئ ەوڵەی گشت دەلماندەس ەر، کەب ەبگرن UNستووری ەی دەی ڕێچکەوەئ
الی   ەب(. ئاخر وێژەدە)ئ ەڤین بێت بۆ وێژەی ئ کردنئاشکرا ەیەم هۆنراوەئشێت ەم، دهەڵک. دووەژینی خ

 بوو، پێویستی بوو. ەرمی نەرگەنها سەت هاممەرشوێلد

دوا   ەکیی خۆیدا. لەژیانی گیان ەپێویستی پێ بوو ل Hammarskjöldبوو  ەو خۆراکەئ ەو هۆنینی هۆنراو ەوێژ
 هاممەرشوێلددا   1961ری ەمبەسێپت ەل Ndola( بۆ ە)کینشاسای ئێست ەوەـ 83Leopoldville ەفڕینیدا ل

 

هەڵوێستی هاممەرشوێلد بووە هۆی سازکردنی هێزێکی ئاشتیپارێزی    1956لە سەختانگی سوێسدا، ساڵی هەر بۆ نموونە  
UN .بۆ ئەو ناوچەیە و پاشان بووە دەستاوێژێکی کاریگەر بۆ نێوبژی لە ناکۆکیی چەکدارانەدا 

نۆرەیەکی چاالکی بینی و هەوڵی دا چارەیەک بگرێتە بەر یەکبوونی   Hammarskjöld، 1960لە سەختانگی کۆنگۆدا، ساڵی 
کۆنگۆ بپارێزێت. هاوکات خەباتی دەکرد بۆ سەرفەرازبوونی پێگەی سەکرەتێری گشتی. بەاڵم ئەم هەواڵنەی تووشی 

کێشەی  بەربەست بوون لە الیەن سۆڤیەتەوە، ئەمان هەم ڕەخنەیان لە ڕێبازەکەی هاممەرشوێلد هەبوو بۆ چارەسەری 
 بوون لە سەختانگی نێودەوڵەتیدا.  UNکۆنگۆ، هەم دژی ئەم چاالکی و سەرفەرازییەی 

لە وەاڵتی زامبیای ئێستا فڕۆکەکەی هاممەرشوێلد بەربۆیەوە و ئەمیش  Ndolaلە ناوچەی  1961مانگی سێپتەمبەری 
بە    1963بن کە پاش مردنی خۆی، ساڵی کوژرا. فرەالیەنیی کەسایەتیی هاممەرشوێلد بە تایبەتی لەو بەرهەمانەدا خویا دە

 باڵو کرانەوە.  Vägmärkenناوی »کێلەڕێ« 

 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی 
 

»مۆرا«. بەگشتی هایکو بریتییە لە دوو ڕیز و سێ دێڕ    17شێوازێکی هۆنراوەی ژاپۆنییە، پێک دێت لە   Haikuهایکو  - 81
دەنگدار  و یەک  دەنگدێریان یەک  ( ، ڤۆکالبزوێندەنگدێر )مۆرا. مۆرا واتە بڕگەدەنگ کە دەکاتەوە یەک   5+7+5و 
سەروا«  یان بە »ن« تەواو دەبن، هونەری »  دەنگدێرکۆنسونانت(. لەبەر ئەوەی گشت وشە یان دەربڕینی ژاپۆنی بە )
زۆری بەدەمەوە نامێنێت و لە داڕشتنی هۆنراوەدا نابێتە ئامرازێکی سوودبەخش. بەاڵم داڕشتنی   یجۆرایەتی (افیەق)

 هۆنراوەی پێنج یان هەفت مۆرا هەم ئاوازبەخشن و هەم بۆ زمانی ئەدەبیی زارەکی، خۆشتر لەبیران دەچەسپن. 

 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی 
 

 . n Vägmärke(1963)لێرەدا هەم کێلەڕێیە و هەم ئاماژەیە بە ناوی کتێبە ناودارەکەی هاممەرشوێلد:   :کێلەڕێ - 82
ـەکاندا جەنگ لە وەاڵتی کۆنگۆ هەڵگیرسا، مۆبوتو   1960کینشاسایە. لە -پایتەختی وەاڵتی کۆنگۆ Leopoldvilleشاری - 83

بە کودەتا فەرمانی گرتە دەست، ناوی پێتەختی گۆڕی بە کینشاسا و ناوی وەاڵتی گۆڕی، سەرەتا بە کۆماری  1965ساڵی 
 .وەاڵتەکە ناونرایەوە کۆماری دێمۆکراتی کۆنگۆ 1977بە زائیر. پاش   1977-1971دێمۆکراتی کۆنگۆ و پاشان لە نێوان 
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ی سوێدی  ەمەرجەت Ich und Duناوی »من و تۆ«  ەب 84Martin Buberکاریی ە هۆنراو- فیەلسەمێکی ف ەرهەب
ختتر با، ەتا گفتوگۆی ئاشتیپارێزی سەست و هۆشی خۆی، هەی هکردنرازەیگوت، بۆ ت ەکرد. بۆ خۆیشی د

 بژارد. ەڵدەیی هەمی ئاڵۆزکاوتری وێژەرهەب

 : Hammarskjöldالی  ەوش ەل گرتنڕێز

 -و ڕسکان ەرەب تهێنێەمرۆڤ بار د ەدا کەی زانیار( ەدیسیپلین )ڕشتو ەل ەرجەم مەکەی
  ەستیش لەبەم - بۆ فراژووتن ەرجە یڤ مەپ ەل گرتنکی. ڕێزەکی و ئاکارەڕسکانی هزری، سۆز

 ەوەکات ەد ە، کنەبۆ ڕاستی ەکییەفرۆشی ناخە یدابوونی خۆنەروا و شەڕی پەوپەیڤ ئەی پگرتنڕێز
ر مرۆڤ. ەرانبەبێڕێزی ب ەوەکاتەدا دەڵ وشەگەدکاری لە تی. بەمرۆڤای ەو ل جڤاک ەل گرتنڕێز
ڕێی دوورودرێژی مرۆڤبووندا  ەکاروان ەها بەهراندنی کانیاو. کاری وەی پرد و ژکردنبنکۆڵ ەبێتەد

 کات.ەمان پێ دەکشەپاش
 »...« 

 

رپا کرد. ەمێژووی دیپلۆماسیدا ب ەبۆ ئینگلیزی شۆڕشی ل ەوەفرانسیی ەگۆڕینی زمانی »لیستی دیپلۆماتان« ل
»لیستی   1992(. سوێد ساڵی ەاڵتانی دیکەناوی دیپلۆماتی و ەتۆمارێک ب ەل ە)»لیستی دیپلۆماتان« بریتیی

  ەر لە]ب 85par excellenceزمانی فرانسی ەوەر لەکرد. ب پەخشئینگلیزی  ەم جار بەکەدیپلۆماتان« ی بۆ ی
 موان[ زمانی دیپلۆماسی بوو. ەه

ورووپادا کێشا بوو. گفتوگۆی  ەر دیپلۆماسیی ئەسەباڵی ب ەوەمەیەژدەی هەدەڕاستی س ەناو ەزمانی فرانسی ل
ک زمانی ەزمانی ئینگلیزی و 1919-1918 دای پاریسکۆنفەرەنسلە فرانسی بوون.  ەر ب ەبەرلەس 1815نای ەڤیی

هێزی ەبوونی بەت ئامادەڵبەه ەم گۆڕانکارییەمی ئەکەزمانێکی هاوشانی فرانسی. هۆکاری ی ەبوو  کۆنفەرەنس
 .  League of Nations« کۆمکاری دەوڵەتان»هێنانی کاری بوو بۆ پێکەو ئاماد ئامەریکا

 

پرۆفیسۆری دینناسی بووە لە   1930-33لە نێوان  r (1878Martin Bube-(1965فەیلەسووف و دینناسی ئیسرائیلی  - 84
مافی وانەگوتنەوەی نەما و کۆچی فەلەستینی  Buberپاش ئەوەی هیتلەر دەسەاڵتی گرتە دەست،   1938رت. ساڵی وفرانکف

بە   Buberکرد و هەر ئەو ساڵە بووە پرۆفیسۆری فەلسەفەی جڤاکی لە زانکۆی عیبری لە ئورشەلیم. وەک فەیلەسووف 
  Buberهاتە دەربڕین.  Ich und Du (1923)»بنەمای دیالۆگبەندی« ناسراوە. یەکەم جار ئەم دیدە لە کتێبی »من و تۆ« 

بابەت ]ئەو بابەتە[«. ئەم »من« ـە  -تۆ« و »من-وشە دەکات: »من-اس لە دوو »وشەی بنەما« یان جووتلەوێدا ب
 دێتە گۆڕین و پەیوەندە بە دیالۆگی »من« ئایە لەگەڵ »تۆ« دایە یان ڕامان و نۆڕینی »من« ـە لە »ئەو بابەتە«.

ڕەشەیە بگۆڕدرێت بە »نۆڕین لە  گشت »تۆ« یەک بەرهەڕەشەیە بکرێتە »بابەت«. گشت »دیالۆگ« ێک بەرهە
خودادا هەبێت، بگرە دەشێت لە -مرۆڤ و مرۆڤ -تۆ« پەیوەندییەک نییە تەنها لە نێوان مرۆڤ-بابەت«. »پەیوەندی من

 نێوان مرۆڤ لە الیەک و گیانەوەر، ڕوەک و تەنانەت بابەتی بێگیانیش، لە الیەکی دیکە پەیدا ببێت.

 . Nationalencyklopedinسەرچاوە: زانیارستانی سوێدی 

 
85 - Par Excellence  .چەمکێکی فرانسییە واتە بەر لە هەموان 
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کانی  ەوتنەرکەوی هێنا. سەی جیهانی بردووهەمنگی ەمیللیدا پاش جەبواری فر ەستیی زمانی ئینگلیزی لەردەس
سوێد[،  ەمخوێند ]لەد ەفێرگ ەڵ خۆ هێنا. کاتێک من لەگەورووپا و ئاسیادا زمانیشیان لەئ ەو بریتانیا ل ئامەریکا
تی ەزارەو ەکاتێک ل  1959م زمانی بیانی بوو. ساڵی ەکەی ی ئاڵمانی جیهانی[، زمانی دووهەمنگ ]ی ەسااڵنی ج

وی ەمتر برەئینگلیزی ک ەرچی لەگ -زمانی دیپلۆماسی بوو م ەکەوت زمانی فرانسی یەستکەران کارم دەندەه
 م زمانی بیانی. ەکەی  بەدەم کاتەوە بووەوێش ئینگلیزی ەاڵم لەفرانسی بینی ب ەتنام سوودم لەڤیی ەبوو. من لەه

ڵگری زمانی ەک بارهەاڵم وەتی جیهانیدا، بەسیاس ەست نین ل ە ی بااڵدەن نۆرەدا چیدی خاوەم ڕۆژگارەئینگلیز ل
  ەدا ل UN ەگرین. دیپلۆماتانی بریتانی لەندی نە هەب ێتناش ەیەراییان هەکی دیپلۆماسیی بەیەئینگلیزی نۆر

 European ئەورووپیی داڕشتن، کۆمیسیۆنی ەستییەم بااڵدەڕێژن. ئەداد  UNموان زیاتر پێشنیازی ەه

Commission م بۆ  ەکەشنووسی یەجار ڕ. هاوکاران زۆر ەوەگرێتەش دەمیللیی دیکەو زۆر سازمانی فر
نگ و  ەبەموو شەزای هەئینگلیزیدا زاڵن، شار ەموان باشتر لەه ەکان لەبریتانیی ەهێڵن، چونکەکان جێ دەبریتانیی

شنووسی ەر ڕە، گەوەڕووی سیاسیی  ەش لەوەل ەدا و جگەکەر زمانەسەمتر زاڵن بەیی ک ئامەریکان. ەالواتاکانی ه
هێزترین  ەب ەستی زمانەیوەم پ ەهێڵن. ئەکان جێ دەبۆ بریتانیی  ەرکەم ئەوانیش ئەڕ نین. ئ ەم داڕێژن، جێباوەکەی
 یی. ئامەریکای بریتانی و  special relationshipت« ەندیی تایبەیوەبواری »پ ەل ەرەستەب

 Gunnarمتر باشن. ەنووسینی تێکستی ئینگلیزیدا ک ەاڵم لەئاخافتنی ئینگلیزیدا باشن ب ەڤی سوێدی لۆمر

Hägglöf ەرجومانی باڵیۆزخانەنووسی و پاشان تەئینگلیزی د ەن، تێکستی بەندەل ەساڵ باڵیۆزی سوێد بوو ل ەنۆزد 
ی  ەڵەکانی هێگلوێف هەن نووسینەگمەد ەیگوت بەد ەم خانمە. ئەوەکردنڕاست ەکرد لەپڕی د ەخامەسوور ەب

ک  ەی ەگۆڕینی وش ە، بەجێگۆڕکێی وش ە. بەیەکەوتی« ی تێکستەی »خۆشڕەربارەم د ەکانی ئەستکارییە، دەتێدای
ی ەرمەن ەو ڕیتمەئ   ەیتەگە، دەک بۆ دوو ڕستەی ەشێنی ڕستە داب ە، ب86کەگۆڕینی داچ ە، بەکی دیکەیەوش ەب

 بڕن.ەری دەسانی بااڵی کۆڕی دیپلۆماسی دەو ک -ئینگلیزیی باش 

کزیی   ەب ەمەئ –گۆ   ەبێت ەستەکی شکەفرانسیی ەسێک بەر کەگ دەبێت تییان ەکی نای ەرتەمرۆڤی فرانسی ب
وان ەئ -بێت  ەستە ی شکەکەسی بیانی ئینگلیزییە ر کەراسان نابن گەاڵم ئینگلیز هە. بەوەنەدەکی لێک دەزیر

ها  ەببینن و داڕشتنی و ەیەو دیاردەتوانن سوود لەگفتوگۆدا د ە. ئینگلیز لەهایەمووی وەڵک هەزانن خەڕاهاتوون، د
واو ەبێت تەندامێکی هەئ ەمیشەبێت هەشاندی سوێدی د  ەوەر ئەبەبات. لەی پێ نەر پەرانبەن بەپێش بخەڕ

 زای زمانی ئینگلیزی بێت.ەشار

و ەسانی ئەکاری بهێنێت، الی کەک باش بزانێت و بەیەی بچووکتر تاڕادەر مرۆڤ زمانێکی دیکەت گەڵبەه
بێت  ەر »کاروبار«، دەس ەر هاتەال، گەنگەباری س ەاڵم بۆ خۆ الدان لەجێی ڕێز. ب ە بێتە د، ەزمانی زگماکیان ەزمان

ردوو ال بیزانن. خۆمان باش  ەه ەک سێهەمی ەبۆ زمانی ئینگلیزی یان زمانێکی دیک ەوەڕێتەم بگەردەمرۆڤ ه
ربڕین  ەیڤ و دەبێت، پەی باش نەکەسێک زمانی سوێدییەئاخافتنی ک ەبێت لەراسان دەند هەزانین مرۆڤ چەد
بیت ئاستی زمانی خۆت  ەیت چۆن تۆیش ناچار دەکەست دەبێت. هەنگ نەرهەکار بێنێت شیاوی زمانێکی باف ەب

 بێت. ەکز د ەندانەش ئاڵوگۆڕی بیرمەوەداگریت و ب

پاش اڵم ەزانێت. گوتی: »باشم. بەک زمانی ژاپۆنی دە یەک کرد تا چ ڕادەئەورووپی ەتۆکیۆ پرسیارم ل ەجارێک ل
 ک ئاخافتن نامێنێت«. ەفت خولەه

 

 . Prepositionداچەک: ئامرازی پەیوەندی  - 86
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  ەر زوو لەکار دێت. هەب ەواتای ئارایشکاری و داڕشتنی جوانکاران ەمکی »زمانی دیپلۆماسی« بەزۆر جار چ
 ەل 87وپاتەبێت. ئاخافتنی پاتەد ەرەم هونە، مرۆڤ فێری ئەاڵتانی دیکەڵ وەگەران، بۆ ئاخافتن لەندەتی هەزارەو
ر  ەرانبەنی بەر الیە. گەوەدرێتەت ڕووداریی لێک دەنان ەر، دڵشکێن و تەنجێنەڕ  ەزوو بستیاردا، زۆر ەتی هەباب
رزیش ەو ب ەو ڕێزدارییەستی پشت ئەبە م ەن بەبەی دەکانیان پەوا دیپلۆماتەبێت ئ ەرانی دیکەندەتێکی هەزارەو

  ەل ەوداگیرییەم ەدیپلۆماسی« جۆرر »زمانی ەب ەنا بردنە. پەرانەوەزموونی پیشەئ ە ب ەیەئاماژ ەگرن چونکەڕای د
 ر. ەر و خوێنەهۆی ورووژاندنی بیس ەبێتەخۆڕا نەی گوتار لەوە، بۆ ئەکەمژار

نی  ەنجومەئ ەاڵت، لە و ەبێت. هاوکاران ل ەساکار، ڕوون و لۆژیکاندەبێت . ەکارای ەڕاپۆرتکاریدا زمانێکی دیک ەل
ڕاپۆرتنووس  ەوەر ئەبەچێت، ل ەلێشاو ڕاپۆرتیان بۆ د ە ب ەی دیکەرمانگەندین ف ەران و چەندەتی هەزارەزیران، وەو

اڵم زۆر جار ڕۆشناکی ەسپێت. بەبیران بچەداڕێژێت ل ەکەی بارودۆخەربارەها ڕۆشناک دەکی وەیەوێندەبێت 
رچێت ەساکار د ەهێند  ەکەی بارودۆخەوێن ەیەترسی( هەوسایش ڕیسک )مەبێت. ئەکاریدا زاڵ دەر شرۆڤ ەسەب

 ست و هۆکار.  ەبەی مەربارەمێنێت دەن ەی پێوەارانکەچ پاشخانێکی شرۆڤ 

رانی  ەگەبا بارودۆخ بۆ ڕۆژنامەکاندا زۆر جار د 1970ڕاستی ەپورتوگالی نێو ەک« لەڕۆژگاری »شۆڕشی مێخ
بااڵکانی  ەڕۆژنام ەک لەران بوو بۆ یەندەیامنێری هەپ ەوانێکی ناودار، کە. ڕۆژنامەوەمەسوێدی مێوان ڕوون بک

م  ەئ 88؟«ەلە، باش. پێم بڵێ کامیان پارتی گەی دۆخی سیاسی پێ بڕیم و گوتی: »باشەکەکارییەسوێد ڕاڤ 
ئاسانی بتوانن   ەر بەی خوێنەوەر مۆدێلی سوێد، بۆ ئە سەک بوو لەرەکانی پورتوگال گەپارت ەکی ساکاری لەیەوێن

 .ەوەئاڵۆز ەوتەو داکەژێر باری ئ ە ونەی بکەوەن بێ ئەرک بکەبارودۆخی پورتوگال د

 »...«  

 

 .Explicit وپات: ڕوون و ئاشکراەپات - 87
 . ەی سوێد -لیبەڕالەکان –واتە کام لەم پارتانەی پۆرتۆگال هاوجۆری پارتی گەل  - 88
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 مەشتەگوتاری ه

 89تی دیپلۆماتی باش؟ ە سڵ ە ن خ ە کام 
 
 
 

 

 تی دیپلۆماتی باش؟ ە سڵ ە ن خ ە کام 

 
90Harold Nicolson یدا ەکەکالسیک ەکتێب ەلDiplomacy ەیەیی« هەناوی »دیپلۆماتی نموون ەرێکی بەت چاپ 
 رد. ەتی دیلپۆماتی بێگەسڵەی خەربارەد

اڵتی  ەاڵتدارانی وەسەم الی دەر هەڕی«. دیپلۆمات گە»جێباو ەل ە بریتیی Nicolsonندی الی ەتمە تایب مەکەی
ڕێش داوای ەست ناهێنێت. جێباوەدەوتن وەرکەبێت چ سەڕ نەی خۆی جێباوەکەتەم الی حکوومەمێواندار و ه

 کی. ەستڕۆیی ئاکارەی دەمای ەیشەمەر ئەه –کات  ەد ەندانەئاکاری ئابڕووم

 Dag ەمکێکەمیان چەری«. ئەروە: »سەیەی مۆدێرنی هاوواتای هەکی دیکەیەوش ەندانەئاکاری ئابڕووم

Hammarskjöld نرخاند.ەرزی دەڕسکانی هۆش، ب ەربڕینێک لەک دەو 

 »ڕاستگۆیی«:   ەل ە بریتیی  ەندانەبۆ ئاکاری ئابڕووم Nicolsonر الی ەم پێوەکەی

زانیاریی نادروست   ەی ئاگایانەوەمرۆڤ خۆی دوور ڕابگرێت ل ەنیی ەوەنها ئەست تەبەشدا مەلێر
پێدانی وێنای نادروست   ەبۆ خۆگری ل ەرانەرنجدەرۆشێکی زۆر سەش پ ەوەڵکوو وێڕای ئەبدات، ب

هیچ   ەی بەوەڵ خۆیدا دڵنیا بێت لەگ ەبێت لەی ڕاستی. دیپلۆماتی باش دەوەشاردن ەها لەروەو ه
 کات. ەک دەتەم گفتوگۆیان لەی ئەوانەهێڵێت الی ئەێکی نادروست جێ ن 91رداشت ەجۆرێک ب

  

Hammarskjöld یدابوونێکی ەش ەل ەری« بریتیی ەرو ەری »سەم پێوە کەڵێت یەر و دەب ەگرێتەد ەمان ڕێچکەه
 کی بۆ ڕاستی.ەی ناخەرڕاستانەس

 

89 Serçawe: Kaj Falkman. Vad kännetecknar en god diplomat? 
Kaj Falkman. Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati. Carlsson 2008. 

90 - 1968)-(1886 Harold Nicolson  می ەرهەندین بەنی چە. خاوەدارێکی ناوداری بریتانییەتم ەدیپلۆمات و سیاس ر، ەنووس
 . Diplomacy (1939): ەوان کتێبی »دیپلۆماسی« یەک لە، یەنگەڕەمەه

 .Impression، کارتێکردن: رداشتەب - 91
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Nicolson  خش و ەرانیبەنیگ ەوتنێکەرکەست بێت، سەدەو ەوەنادروست یڕێ  ەوتنێک لەرکەر س ەه ووسێت:نەد
ی  ەکەتەئابڕووی حکووم ەڵکوو زیان بەدات، بەتێک د ەسەو کەنها ناوبانگی ئەک تە . ئاشکرابوونی نەیەنائاسوود

 نێت. ەیەگەش دەسەو کەئ

  ەری ڕاستگۆیی لەی پێوەوەر ئەسەبن لهاوڕا  Nicolsonڵ ەگەل 92ە م کتێبەرانی ئەنووس  ەچێت زۆر لەها پێ دەو
، پێویست ناکات ەوەک دیپلۆماتێکی سوێدی ڕوونی کردۆتەاڵم، وە. بەڕدا، شاڕێسایەدیپلۆماسیی جێباو

جا بۆ خۆ الدان  ەوەگوتراوی بمێنێتەن ەشێک ڕاستی بە گرینگ بێت ب ەیەوە. لتبگوترێ  ەیەکەری ڕاستییەبەرلەس
  ە یان نابێتەمەی گفتوگۆ. ئەنگاوی دیکەی بێت بۆ هکردنوتەکەر یان بۆ پاشەرانبەی ب کردنبریندار ەبێت ل

 ناڕاستگۆیی. 

 تێکی گرینگی دیپلۆماتی باش:  ەسڵەخ ەکاتەکاری« دە»ورد Nicolsonپاش ڕاستگۆیی، 

سی ە. کەش دروستایی ئاکارەوەڵکوو وێڕای ئە، بەنها دروستایی هزری نییەست تەبەدا مەلێر
 کار بێت. ەستدا وردەم هەم بیر و ه ەردوو بواری، هەه ەلدەبێت گفتوگۆدا  ەشدار لەب

 

م ەبک ەم جارم بوو ڕاپۆرتێکی نووسراو ئامادەکەرگرت. یەو ەکارییەم وردەندێکم لە ن پەندەل ەل 1964من ساڵی 
ن  ەالی ەبا لەران دەندەتی هەزارەموو ڕاپۆرتێکی چووبا بۆ وەه ەمانەو زەرکارم. ئەی س Gunnar Hägglöfبۆ 
 -هات ەدەدا نەکەڕاپۆرت ەرگیز لەر هەسێک نووسیبای. ناوی نووسەر کەواژوو کرابا، جا ه ەوەرۆکی بنگەس

رپرسی ەردێڕی »بەژێر س ەپ، لەی الچەوەرە ی سەگۆش ەر لەوجا ناوی نووسەئ ەمەو دەک پاش ئەیەماو
 نووسرا. ەت« دا دەباب

Gunnar Hägglöf م  ەی، ئەکرد و پرسی: »دی ەکەردێڕەیرێکی سەپێش خۆ دانا، س ەی منی لەکەڕاپۆرت
ر ەبە، لەوەمەڕوون بک ەکەڕۆکی ڕاپۆرتەکی نێوەبوو داوام لێ بکرێت زارەها نە؟« من پێم وەچی تێدای ەنووسراو

یاندنی بریتانی  ەلی نێو ڕاگەی گوتارگەوەم ڕوونووسینەکەشێکی زۆری ڕاپۆرتەش بەو ەبووم. وێڕای ئەن  ەئاماد ەوەئ
و گوتی:  ەوەڕاندەی گەکەئارامی ڕاپۆرت ەب Hägglöfرچوو. ەلێڵ و ناڕێک دی من ەکەکییەزار ەشرۆڤ  ەبوو. بۆی

 .«ینەی بکەوانەی ڕەوەپێش ئ ەوە دا بچیتەکەڕاپۆرت ەب  ەها باش بێت جارێکی دیکەو ەیەوەل»

  ەم بەکەی تێکستە وەوجا بەئ - ەوەم داڕشتەکەری ڕاپۆرت ەبەرلەی خۆم و سەکەژوور ەوەڕامەگ ەزارانەرمەش
م ەکەنووسین ەمجارەئ ە ش بووم. کەکەڕۆکی باسە، ئاشنای نێوەوەربڕینی خۆم نووسیەد ەو ب ەلۆژیکانکی ەیەشیراز

، کاری«ە»ورد ەل ەندەو پەبکات، واژووی کرد. پاش ئ ەکەماشای تێکستەت تەنان ە ت ەوەبۆ باڵیۆز، بێ ئ ەوەبرد
ی ەو ڕاپۆرتانەنها ئەت Hägglöfکرد. ەواژوو د ەوە یانی بێ خوێندنەڕی باڵیۆز و زۆربەجێباو  ەکانم بوونەنووسین

 رنجڕاکێش بوون.  ە الی خۆی س ەک ەوە خوێندەد

، ەیەکەندی بێناوی باڵیۆزخانەمی کارمەرهەبێت ب ەوەنەندەل ەی زانی گشت ڕاپۆرتێکی ئاسایی لەستۆکهۆلم د
نهێنی بوون و  ەنارد، وات ەدا د Dispatchت« ەی تایبەی »ڕاسپاردەشێو ەکانی خۆی لەنام Hägglöf ەچونک
 ران.ەندەتی هەزارەک وەکران نەران دەندەزیری هەی وەوخۆ ئاڕاستەڕاست

Nicolson  ووسێت: نەد 

 

 ئەم نووسینە بەشێکە لە کتێبێکی سوێدی کە کۆبەرهەمی چەندین دیپلۆماتە.  - 92
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اڵم ەناکات، ب یبێت خۆی تووشی ناوردیی هزریە ن نەگمەد ە ر ب ەوەرچی دیپلۆماتی پیشەگ
 ەل  ەناوردییم  ەکی. ئەو ناوردیی ئاکارەرەو خزین بەڕوو ەرەسەهێزی لەستانی بەوام پەردەب

ی ەگیرۆد ەفتاری مرۆڤانەڕ ەزانێت کەزۆر چاک د ە. دیپلۆماتی ئازموودەئاکارادا جۆری زۆر
دیپلۆمات   ەیەوەر ئەبە. لەکارێکی ترسناک ەمیشەه کردنو پێشبینی ەیەپڕێوانەڕووداوی ش

ک شێوازی ەیەوەگرتنو فاڵ کردنپێشبینی ەگشت جۆر ەبۆ خۆ الدان ل ەیەیلی هەم ەمیشەه
 بێت. ەزانی پێوەمەه

 

ی خۆی  ەوەاڵت، بۆ ئە ی وەرمانگەاڵم ف ە. بەوەستنەخۆب ەپارێزێت لەخۆی د ەوەڕێی »وریایی« ی  ەدیپلۆمات ل
ر باڵیۆز ەی داهاتووی بارودۆخ. گەربارەبێت دەکی هەیەوێن ەڕێیە، چاوەندەکانی ئایەبکات بۆ پێشهات ەئاماد

ی ناکامی. بۆ  ەمای ەبێت ەئاسانی د ەی بەکەبدات، ڕاپۆرت ەندەی ئایەربارەکیش دەپێشبینیی ەرمەوێرێت نەن
ی  ەربارەد ەوەی ناودار بێنێتەسانی دیکەبۆچوونی ک  ەل ەدیپلۆمات ڕاگواست تکرێ ە د ەم بارەمێک خۆ الدان لەک

کی ەالی ە... و ل ە وەکەالی ە: »لتڵێەی دەر خۆپارێزیی دیپلۆماسیانەب ەرێتەنا بەوجا پەو ئ ەندەڕووداوی ئای
 ...«.  ەوەدیک

 ووسێت: نەد Nicolsonبۆ دیپلۆماتی باش.  ە یەتێکی دیکەسڵە»ئارامی« خ

ڕووی ەکاتێک ڕووب ەوەبوونی خۆی بشارێتەوڵ بدات تووڕەه ە نیی ەوەر ئەند هەرکی کارمەئ
کدا ەت ەگفتوگۆیان ل ەی ناچارەسانەو کەالی ئ ەوەبێتەوجێتی، دووڕوویی، دڕی و پووچی دەگ

 ەکی، لەسەویستنێکی کەن ەگشت جۆر ەها بکات لەبێت خۆی ڕەبترازێت، دش ەوەل ەبکات، بگر
تی، زۆرڕۆیی، ەاڵیە رمی. پووچەری، دڵگەپێشداو ەکی، لەس ەڤینێکی پێشکاتی کەموو ئەه

 کی. ەنان و زیانی ئاکارەپێوەزێد
 

Nicolson  یت. ەپێشان بدی ڕووگرژیی خۆت، گرتنوەجڵ ەب تبێەر نەڕووخۆشی، یان ه ەبدەبێت ئارامی،  :تڵێەد
  ەم کتێبەرانی ئەنووس ەن کەتانەسڵەو خەبر و خۆڕاگری لەنگی »خۆڕاگری«. سەس ەکات بەش دەئاماژ

 ختیان لێ کردوون.ەخۆشخۆش ج

م  ەدات. باڵیۆز لەمسارد و بێباک پێشان دەخ ەکی، مرۆڤ بەالو ەیەتی ئارامی و خۆڕاگریی، دیوێکی هەسڵەخ
رست  ەپتەڵ، بێمێشک و ڕواڵەمژەر و گەدەگوێن ەوی نامێنێت، بەکیش برەرەڵکی دەالی هاوکار و خ ەوەیەڕوانگ
 نرێت.ەداد

گۆیا  ە. بیستوومەو دۆخەر گۆڕینی ئەسەل ەیەری هەست تێیاندا کاریگەتن و پێشاندانی هەتایب ەیەبارودۆخ ه
و ەموو ئەی هکردنم باسەدەران، بەندەتی هەزارەفۆندا بۆ و ەلەت ەندی سوونامی، باڵیۆزی سوێدی لەژەپاش ه

تی  ەزارەوجا وە، ئەو گریانەی گریان. بەپڕم ەتایالند، دابووی ەریا لەنار زەک ەی بینیبووی لەوێرانکاری و کوشتار
 .ەندێکی سرووشتیی ترسناک ڕووی داو ەژەیشتن چ هەزیران تێگەنی وەنجوومەران و ئەندەه

Gunnar Hägglöf الی   ەبوو ک ەستساردییە تی خۆڕاگری و هەڵەسەو خەریکی ئەخ نەندەل ەی بیست ساڵ لەماو
نامۆ بێت.  ەوەالی ەب ەنێکی مرۆڤکارانەیر بێت، هیچ الیەال س  ەچوو هیچ باسێکی لەدەن ەوە. لەخەئینگلیز پڕبای 

و  ەپشت ئ ەلێک جار ل ەبوو. گەد ەوەمەدەکی ب ەنیگایەش ەیان گ ەندەزۆر جار خ ەوگیرییەو جڵەاڵم ئەب
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وێت پێشانیان بدات. هاوکارانی ەن و مرۆڤ نایەدەڵ دەرهەی سەستانەو هەل ەیەرمێک ه ەش ەجۆر ەوەخۆگیریی
Hägglöf بیانووی ماڵینی  ەشاندنێک بەست ڕاوەرۆک: ڕابوونێکی برۆ یان دەی سەستەفێربووبوون چۆن زمانی ج

 .ەوەنە، لێک بد ەکەڕووی مێز ەتۆز ل

کی  ەرۆشییەمرۆڤ پ  ەتانەسڵەم خەدیپلۆماسیدا. ب ەتی گرینگن لەسڵەوتی« و »هێمنگۆیی« خە»هێمنڕ
 ەب توێ ەر بابای باڵیۆز بیهەر. گەرانبەم بۆ بارودۆخی بەر و هەرانبەنی بەم بۆ الیەدات هەپێشان د ەرنجگیرانەس

مانی ەردەس ەخش. هاوکارێکم کەراسانبەزانا زان« ی هەی »خۆ بەخان ەچێتەر زوو دەبنازێت، ه ەوەزانینی خۆی
کی سوێدی  ەیەرمانگەرۆک ف ەدانی سەرەفریقا ساباشووری ئ ەزی( باڵیۆز بوو لەگەاڵوێردنی ڕەپارتهاید )هەئ
 ەوتەڵستکار، کەرهەداری ناوداری بەتمەندین سیاسەبوونی چەئاماد ە، بەباڵیۆزخان ەمی فراڤین ل ەد ەک ەوەگێڕێتەد

موو ەکرد، ئاخر بۆ خۆی هەهیچ پرسیاری ن ەم بابایەفریقا. ئای بارودۆخی سیاسیی باشووری ئەوەکردنڕوون
 مان. ەندەرمەش شەندانی باڵیۆزخان ەڵکوو کارمەر بەنها ئاخێوەت ەدامرکا و ن ەو فراڤینەشی ئە زانی. کەشتێکی د

ی  ەپل ەی بەوەی بردن«. ئەزینی »توانای پەی توانای خۆگونجاندن، دابەوەی کزبوونەمای ەبێتەندی دەسەخۆپ
 . ەرەرانبەمزانینی بەکەندیدا، بەسەخۆپ ەل ەم ناشیرینەکەی

   ووسێت:نەد  Nicolsonمیان ەی ئەربارە»هۆگری«. د ەل ەالی دیپلۆماتی باش بریتیی ەکی دیکەیەهرەب

دەبێت . دیپلۆمات ەکەی ەدژ ب ەیە رتاوی هۆرگریی جیاواز و جاری وا هەر بەوەدیپلۆماتی پیش
تی  ەزارەران و وەندەزیری هەخۆی، وی ەکەتەر ساالری خۆی، حکوومەرانبەهۆگر بێت ب

و ەی لەلەو دیپلۆماتگەر کۆڕی ئەرانب ەری خۆی، بەرمانبەسانی ف ە ر کەرانبەوجا بەران. ئەندەه
ن و ەدا هەو شارەل ەی خۆی کەهاوزێد ەندەوەو ڕەر ئەرانبەن، بەکەک دەتەکاری ل ەختەپێت
کیاندا ەت ەی لەتەو حکوومەر ئەرانبەدیپلۆمات بدا ەدوا پل ەندیی ئابووریی وان. لەوەرژەر بەرانبەب

 ەهۆگریی ل ەکات، جۆرێکی دیکەڵدا دەگەی گفتوگۆی لەزیرەو وەر ئەرانبەو ب ەیەن ڕاسپاردەخاو
 .ەستۆیەئ

 

ن ەکی درێژخایەیەر بۆ ماوەدیپلۆمات گ ەیەوەکرێت، هۆکاریش ئەسانی دیپلۆمات زوو زوو جێگۆڕکێیان پێ دەک
ڕیسکیش   -اڵتی خۆی ەک وەمیان بێت نەپتر هاوسۆزیی ئ ەرێت، دوور نییەر بەسەب ەوێستگاڵتی ەو ەژیان ل
نگ  ەش ڕەیەم دیاردەبکات. ئ ەشەگ ەاڵتی وێستگەو هۆگریی و ەوەبێت هۆگریی زێدی خۆی خامۆش بێتەزیاد د

اڵتی خۆ. باڵیۆز ەوک ەاڵتی بیانین ن ەنگری وەپتر الی ە درێت کەی دەو بڕیارانەم لەڕاپۆرت و ه  ەم لەه ەوەداتەد
 ەهۆکار ەوەشەکی گەیەڕوانگ ەزانێت لەوای دەڕ  ەب ەک ەتەزای سیاسەشار ەی خۆیدا خۆی پێ هێندەپێگ ەل
 بن.ەند نەسە سوێد پ ەچێت لەها پێدەو ەک ەوەی خۆی ڕوون بکاتەڵوێستەو هەکانی ئەماییەبن

و ەتی ئەاڵتدارانی حکوومەسەک دەتەندی لەیوەباشترین پ ەزانێت کەرکی خۆی دەشائ ەباڵیۆز ب ەیەجاریش ه
وان ەیی ئەکات بۆ داڵسوودەموو کارێک دەش هەستەبەو مەو بۆ ئ ەجێیەلێی نیشت ەدا ساز بکات کەتەوڵەد
بێ   تڕۆیی تێدا بکرێ ەزیاد ەاڵتی وێستگە بۆ و ەو هاوسۆزییەر ئە. گەوەی خۆیشی بشکێتەکەاڵتەزیانی و ەرچی بەگ
ر زوو  ەه ەاڵتی وێستگەاڵتدرانی وەسەوسا دەچاو بگرێت، ئەنرخاندنی سوێدی ڕی سنووری پرنسیپ و ەوەئ
 ەو ژن و پیاوانەبێت. مرۆڤ ڕێز لەنگ دەبابای باڵیۆز ل ەیان بەش متمانەوەن و بەک ەد ەیەو دیاردەرک بەد
 تدا.  ەسیاس ەبێت لەشیان هەرچی دیدێکی دیکە ن، گەکەاڵتی خۆیان دەتی وەسیاس  ەداکۆکی ل ەگرێت کەد
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و ەاڵتدارانی ئەسەڵ دەگەو لەها پتەندیی وەیوەتدا پەی زۆر تایبەپێگ ە، باڵیۆز لەوەبێتەد ەوانەپێچ ەکەبار ەیەجار ه
جێی  ەل ەوەیان هێڵێتە، دەسانەو کەی ئەپێگ ەرگرتن لەتی خۆماڵی، بۆ سوود وەکات، حکوومەدا ساز دەاڵتەو

ی بیست ەتی سوێد بۆ ماوەن، حکوومەندەل ەڕێزدار بوو ل ەهێند ە ک ەـ Gunnar Hägglöfوان ەک لەخۆیان. ی
 Hägglöfک باڵیۆز، ەت وەن زیادترین خزمەسێکی خاوەک Deanک ەوجا وە. ئەوەی خۆیدا هێشتییەپێگ ەساڵ ل

 بێژی کۆڕی دیپلۆماتان.ەر و گوتەنوێن ەرزی پێ درا و کرایەی بەکی پرۆتۆکۆالنەیەپل

 ەتی سوێدی بە، حکوومەوەتنامەنگی ڤییەهۆی ج ەنێوان ستۆکهۆلم و واشینگتۆن، بندیی ەپاش سڕبوونی پێو
 ەباڵیۆز ل ەکرد 93Wilhelm Wachtmeisterدا، ئامەریکاڵ ەگەندیی لەیوەی پەوەکردنو خۆش ەوەکردنستی خاوەبەم

رۆک ەک سەتەبێت لەی تێنسی هەمەوام گەردەی بەوەئ ەیشت ەنجام دا گەها ئەی وەکەمیش کارەواشینگتۆن. ئ
تی سوێدیش  ەخشی و حکوومەی پێ بەکی ڕێزدارانەیەواشینگتۆن پێگ ەل ەندییەیوەم پەت ئەڵبەدا. هباببوشی 

ساڵ و   ەبۆ پازد ەوەوێ درێژ کرایەکی لەتەی خزمەماو ەوەر ئەبەرگرێت و لەو ەم بارەپێی خۆش بوو سوود ل
 دا. ەیەباڵیۆزخانو ەت لە ن زۆرترین خزمەباڵیۆزی خاو ەبوو Wachtmeisterش ەوەب

دەبێت   ەمەردەم سەدیپلۆماتی ئ  ەکات، بۆیەیدا دەنگ پەتا دێ پتر سەتی جیهانیدا هەسیاس ەڕای گشتی ل
  ەی گونجاو داکۆکی لەوەکردنڕوون ەبکات و ب ەی بتوانێت ڕووداو شرۆڤەوەێکی باش بێت بۆ ئ 94»پێداگۆگ« 

 کان بکات. ەرەسەچار

ی  ەررباەی خۆی دەکەنووسیار Harold Nicolsonکانی دیپلۆماسی جێگیرن.ەتییەڕەها بن ەاڵم بەرخێ بەچەمان دەز
بیرتان ەل ەاڵم ئێوە ، بتو بڵێ ەوەرچم بداتەرپەر بەخوێن ەیەوانە: »لەوەکاتەکۆ د ەم وشانەرد بەدیپلۆماتی بێگ

وام  ەردەب Nicolsonن«. ەتی بکەبانی، گورجی و ئازایەوازی، میهرەکی، زانیار، ژیری، میواننەزیر ەچوو باس ل
 ر داناون«.ەدە ئاسایی و گومانب ەم بەمان ەکردوون، ئەیاد نەم لەمانەخێر، ئە»ن ت:ڵێەبێت و دەد

  ەر نین. بۆیەدەئاسایی و گومانب ەندییانەتمەو تایبەئ  ەک ەزموون پێشانی داوەرموو بڵێم، ئە، ڕێ بفHaroldسێر 
 .ەوەکرێنەر دەسەدا بەم کتێبەل

 »...« 
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