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كورتيا ليَكولينىَ:

بابةتآ هةلبذارتيآ ظآ ظةكؤلينآ يآ ب ناظآ (رِةنطظةدانا شؤرِشا ئةيلووليَ د رِؤذنامةيا ئيتيالعاتدا ئريانيدا22:
تريمةها  14 - 1961تريمةها  ،)1962ئيَكة ذ وان بابةتيَن هةري طةرم و خوةدي طرنطيا ميَذوويي ،ثةيوةندييَن
عرياقآ دطةل هةر دوو دةولةتيَن توركيا و ئينطليز ل دةستثيَكا شؤرِشا ئةيلووال مةزن ،طةلةك خاليَن طرنط
خبوةظة دطريت ،تيَكضوون و ئالؤزبوون و نةئاراميا رِةوشا ئاسايي دناظبةرا هةر دوو دةولةتيَن هةظسوو عرياق و
توركيا بؤ وآ ضةندآ دزظرِيت لدةمآ هةذمارةكا كوردان ذبةر دةستثيَكرنا شؤرِشا ناظهاتي سنوور بةزاندين و
بةرةظ توركيا ئاوارة بووين و تيَكةلي و نيَزيك بوونا وان دطةل كورديَن كوردستانا توركيا بو هؤكارآ وآ
ضةندآ كو مةترسي و دلطراني لدةظ سياسةمتةداريَن توركيا ثةيدا ببيت كو ب نيَزيكبوونا كورديَن عرياقآ دطةل
كورديَن توركيا ببيتة هؤكارآ ثالدانا كورديَن توركيا دذي دةستهالتداريَن توركيا و د ئةجنامدا شؤرِةشةكا
كوردي ل وي ئالي ذي سةرهلدةت ،ئةظآ ضةندآ ئالؤزي ئيَخستة دناظبةرا هةر دوو ئالياندا و هةتا كار
طةهشتة وآ رِادآ كو سنووريَن هةظدوو بةزاندن و تؤثباران كرن ،ل داويآ كار ب ثرسيَن ديبلؤماتيك هاتة
ضارةسةركرن ،رِؤذنامةيا ناظهاتى كو رِؤذنامةيةكا وةآلتةكآ ديرتآ هةظسويآ هةر دوو دةولةتيَن عرياق و
توركياية ب باشي و ب رؤهين سةر ظي بابةتي رِاوةستياية و نووضةييَن رِؤذانة بةالظكربووينة كو ب طرنطي ل
قةلةم داينة ،بابةتآ ديرت د ظآ ظةكؤليينَ دا تيَكضوونا ثةيوةندى ييَن هةر دوو دةولةتيَن عرياق و ئينطليز سةر
ثرسا شؤرِشا ئةيلووليَ تايبةتي وان تؤهمةتيَن عرياقىَ ددانة ثال ئينطليز ب مةبةستا هةظكاريكرنا وان ذ شؤرِشا
كوردي و ل بةرامبةر ئينطليز تةظايا تؤهمةتان رِةتكرن و بآ بنةما ل قةلةم دان.

كليال ليَكولينىَ :ئةيلوول ،ئريان ،توركيا ،ئينطليز.

ثيَشةكي:

طرنطي ب ظى بابةتي داين ،رِؤذنامةطةريا ئرياني هةر ذ

ظةكؤلني دةربارةي ديرؤكا كورد و كوردستانآ

دةستثيَكا ثةيدابوونا خوة و هةتا نوكة ثوويتةثيَدانةكا باش

درِؤذنامةييَن بيانياندا خوةدي طرنطيةكا تايبةتة ،ثيَدظية كو

داية ثرسيَن طريَداي ب كورد و كوردستانيَ ظة و نظيَسينيَن

ب شيَوةيةكآ هوويربينانة ظةكؤلني ل سةر بهيَتةكرن داكو

ديرؤكي ،رِؤناكبريي ،جظاكي و سياسي ئيناينةخوارآ ،ليَ

ب باشي هايداري هةلويسآ وان رِؤذنامةيان ببني ئةويَن

هةر ئيَك ذ وان ب شيَوازةكي طرنطي داية بابةتيَن

508

يوسف ،فاخر حسن /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،3:بث .2016 ،521 -508

طريَداي ب مللةتآ كوردظة ،ض نظيَسينيَن ئةريين بن و ض

نووضةطةهانيَن دةولةتيَن ئةورِؤثي ،عرياق و توركيا

نةريين بن هةر ئيَكن ذ وان خوةدي تايبةمتةنديةكا جوداية،

وةرطرتينة ،د ظآ ظةكؤلينيَدا هةولَ هاتية دان ب

ليَ ذ هةر دوو ئاليانظة جهآ مفا وةرطرتنيَنة ،ذ بابةتي

شيَوةيةكآ زانسيت بهيَتة رِيَكخسنت و نظيَسني.

دوور نةكةظني ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات هةر ذ دةستثيَكا

 :1ثةيوةندييَن عرياقي -توركي ل دةستثيَكا شؤرِشا

بةآلظكرنا ئيَكةمني ذمارةيا خوة ل رِيَكةفيت( 11تريمةهآ

ئةيلووليَ:

ساآل  )1926ب سةرثةرشيت و رِيَظةبةريا (عةبباسآ

 1-1كرياريَن لةشكةري ل سةر سنووري:

مةسعوودي و فةرهادآ مةسعوودي) ل باذيَرِآ تةهرِان

دةستثيَكا تيَكضوونا رِةوشا ئاسايي و ئالؤزبوونا

ثايتةختا ئريانآ هاتة وةشاندن( )1و هةتا نوكة يا بةردةوامة،

ثةيوةندى ييَن د ناظبةرا هةر دوو وةآلتيَن عرياق و توركيادا

طرنطيةكا باش و بةرضاظ داية كيَشةيا كورد ب تايبةتي

ئةوا كو رِؤذنامةيا ئيتيالعات ئيماذةثيَكري ،رِةظينا

شؤرِشا مسكؤيآ شكاك (1919-1930ز ،).دامةزراندنا

هةذمارةكا كورديَن كوردستانا عرياقآ بةرةظ خاكا

كؤمارا كوردستان(1946ز ،).شؤِرةشا ئةيلووليَ

كوردستانا توركياظة ضووين ،ئيَكةم رِةظني بؤ وآ ئالؤزيا

(1975-1961ز ).و رِوودانيَن ديرت ،رِؤذنامةيا ذيَطوتى

كو د ناظبةرا هةذمارةكا كوردان و بارزانياندا ثةيدابووي
()2

ب شيَوةيةكآ بةرفرةه و رِيَكوثيَك هةر ذ دةستثيَكا

دزظرِيت

شؤرِشا ئةيلووليَ واتة ساآل (1961ز) هةتا داويا وآ

رِؤذنامةيا ئيتيالعات سةبارةت شؤرِةشا ئةيلووليَ

ساآل (1975ز) سةدان بةرثةرِيَن خوة ذبؤ نظيَسني و

ئينايةخوارآ باسآ رِةظينا هةذمارةكا كورديَن هةظدذي

تؤماركرنا بابةتيَن طريَداي ب شورِشا ناظربيظة تةرخانكرية

هؤزا بارزانيان بؤ ناظ خاكا دةولةتا توركيا دكةت،

و سةرةرِاي ظةطؤهاستنا نووضةييَن ثةيامنيَريَن خوة ،نووضة

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةظيت ( 22تريمةهآ ساآل

ذ رِؤذنامة و نووضةنامةييَن جوداجودا ييَن سةرانسةرى

 )1961د بابةتةكيدا سةبارةت رِةظينا دةستكةكآ ذ

جيهانآ ظةطؤهاستينة و ب ظآ ضةندآ طرنطيةكا باشرت

كورديَن عرياقآ بةرةظ توركيا ظةدطيَرِيت و دنظيَسيت" :

داية شؤرِشآ ،ليَ ذبةر زيَدةهيا بابةتان مة هةولَ داية بتنآ

كو ب ئةطةرآ ظآ ناكؤكيآ ئيَكةم مذارة

هؤزةكا( )750( )3كةسي ذ كورديَن عرياقآ دطةل ضةك

ثشكةكا وآ بةرضاظ وةربطرين ئةوذي بابةتآ لذيَر

َيَن خوة ثةنابةري توركيا بووينة،
و تةرش و تةوال

ناظونيشانآ (رِةنطظةدانا شؤرِشا ئةيلووليَ د رِؤذنامةيا

كاربدةستيَن توركيا برِياريَن ثيَدظي ذبؤ سةروبةركرنا

ئيتيالعاتا ئريانيدا 22/تريمةها  14 -1961تريمةها

خوارنا ظآ هؤزآ كو ل وياليةتا (كاكاري)

توركيا

 ،)1962ئةوذي بتنآ دوو تةوةريَن سةرةكي خبوةظة

ئاكنجيي بووينة دان ،ذيدةريَن فةرمي هيض جؤرة ثيَزانني

دطريت :يا ئيَكآ :ثةيوةندييَن عرياقآ و توركيا ل دةستثيَكا

سةبارةت هؤكارآ ثةنابةريا ظآ هؤزآ نةداينة خوةياكرن،

شؤرِةشا ئةيلووليَ.يا دووآ:تؤهمةتيَن عرياقآ همبةر

د هيَتة زانني كو ئةطةرآ ثةنابةريا وان بؤ توركيا بؤ وآ

ئينطليز ب مةبةستا هةظكاريكرن دطةل شؤرِشطيَرِيَن

ناكؤكيآ دزظريت ئةوا كو دطةل هؤزا هةظدذآ خوة

كورد ،هةذي طوتنيَية كو رِؤذنامةيا ئيتيالعات بةروظاذي

بارزاني هةي ،بةري دوو ساآلن ( )3000كةس ذ ظآ

مذاريَن ديرت بتنآ ضةند هةذماريَن خوة دةربارةي ظى مذارآ

هؤزآ ذبةر هةبوونا هةظدذيآ دطةل بارزانيان ثةنابةري

تةرخانكرية لةوما بتنآ ضةند هةذمارةييَن دةستنيشانكري

توركيا بووينة"(.)5

()4

د ظآ ظةكؤلينآ هاتينة ب كارئينان ،ديسان يا ثيَدظية بهيَتة

رِةظينا ديرت دطةل رِةظينا ئيكآ يا جوداية و هؤكارآ

دياركرن كو رِؤذنامةيا ئيتيالعات ثرِانيا نووضةييَن خوة ذ

وآ ذي ذبةر هةظضوون و ثيَكدادانا دناظبةرا لةشكةرآ
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عرياقآ و ثيَشمةرطةهاندا دزظرِيت كو ( )48كةس هاتنة

ديسان هاتية خوةياكرن كو شؤرِشا باكوورآ عرياقآ

كوشنت و ييَن مايي بةرةظ خاكا توركيا رِةظني ،رِؤذنامةيا

سةرقؤت بووية (.)8

ئيتيالعات ل رِيَكةظيت ( 26تريمةهآ ساآل )1961

ذاليةكي ديرتظة رِؤذنامة ئيتيالعات ل رِيَكةفيت (12

نووضةيةكآ سةبارةت ظى بابةتي ظةدطيَريت و دنظيسيت:

تريمةهآ ساآل  )1962نظيَسي بوو" :دوو فرِؤكةييَن كو يا

" ثيَكدادان و هةظضوونيَن ضةكدارنة د نيَظبةرا كورديَن

ديار عرياقي بن ،شةظا دةربازبووي ،بنطةهةكآ زيَرةظانيَن

دةستآ رِاست و كؤمونيستاندا ل باكوورآ عرياقآ

سنوورييَن توركيا ل دةظةرا (طرور)( )9ل ( )3كيَلؤميَرتيا

رِووداية ،د ئةجنام دا ( )48كةس هاتنة كوشنت،

سنوورآ عرياقآ و توركيا تؤثبارانكرن .ذيَدةريَن

دةستةكةك ذ ظان كوردان بةرةظ توركيا ثةنابةر بووينة ،ليَ

باوةرثيَكري ل ئةنقةرة خوةيا دكةن ،دوو طونديَن توركيا

هؤزيَن وان دطةل بارزانيان مذوولي جةنط و ثيَكدادانيَنة،

ذي ييَن تؤثباران كرين ،كو رِةنطة تؤثباران هةر ذاليآ ظان

د ظآ جةنطيَدا سةرباز ذي ثشكدار بوون )3( ،كةس ذ

فرِؤكةيانظة هاتبيتة ئةجنامدان .خوةشبةختانة د ظان

وان هاتنة كوشنت" )6(.هةر سةبارةت ظآ مذارآ دةولةتا

بؤيةراندا كةسةك نةهاتة كوشنت .خةلكآ ظان دوو

توركيا رِاطةهاند كو ( )75كةس ذ شؤرِشطيَريَن عرياقآ

طوندان ذ ترسا رِيَطران بةري دوو رِؤذان ماليَن خوة جبه

دةربازي سنوورى بووينة و بةرةظ ئاخا توركيا هاتينة،

هيَال بوون ،هةر ئةظ ذيَدةرة ديار دكةت كو فرِؤكةييَن

ثةيظدارآ حكوومةتا توركيا خوةياكر كو هةتا نووكة

عرياقى ب شاشي وةسا هزر دكرن كو بنطةهةكآ طرنطآ

هةذمارا ثةنابةريَن عرياقآ د ناظ ئاخا توركيا دا طةهشتينة

شورِشيانة ،ل دةمآ كو تؤثباران دةستثيَكري ئةنداميَن

( )1013كةسان.

()7

بنطةهآ زيَرةظانيآ ئاالييَن توركيا هةذاندن ،ليَ ئةظآ

ل ظيَرآ ئالؤزبوونا ثةيوةندييَن دناظبةرا هةر وةآلتاندا

ضةندآ كارتيَكرنا خوة د تؤثبارانكرنا فرِؤكةياندا

بؤ وآ ضةندآ ظةدطةرِيت دةمآ دةستةيا دووآ ذبةر شةرِ

) .ئةظة ئيَكةم سنوور بةزاندن بوو ذاليآ

و

هةظضوونيَن

دناظبةرا

لةشكةرآ

عرياقآ

نةكر"

(10

و

حكوومةتا عرياقيَظة هاتي ئةجنامدان ،ليَ وةسا هاتة

ثيَشمةرطةهاندا رِووداي و رِةظينا هةذمارةكا كوردان بؤ

خوةياكرن كو فرِؤكةييَن عرياقآ ب شاشي دوو طونديَن

َيَن لةشكةرآ عرياقآ بؤ طرتنا
ناظ خاكا توركيا و هةول

توركيا توثبارانكرينة وةسا هزركرينة كو بنطةهةكآ

وان ،نةك ذبةر وان كورديَن ب هؤكارى ناكؤكييَن هؤزي

شؤرِشيانة ،ليَ يا ديار ئةظة بتنآ هيَجةتة و نةيا بةر ئاقلة

بةرةظ توركيا رِةظني.

دوو طوند توثبارنكرينة نةك طوندةك لةورِا يا خوةياية

ئيَكةم نووضةيا كو رِؤذنامةيا ئيتيالعات ئاماذة ب

عرياقآ دخوازيت حكومةتا توركيا ذ رِةظينا كوردان بو ناظ

بةرهةظبوونا لةشكةرآ توركيا ل سةر سنوورآ هةظثشكآ

خاكا وان ئاطةهدار بكةت و هةظكاريآ دطةل واندا

هةر دةولةتيَن عرياق و توركيا كري ئةوة يا كو ل رِيَكةظيت

نةكةت ،ليَ تؤثبارانآ هيَض زيانةك خبوةظة نةطرت.

( 20ئةيلووليَ ساآل  )1961كو د ويَدا هاتية توركيا

ديسان د رِؤذنامةيا ئيتيالعات سةبارةت سنوور

ئةرتشآ خوة ل دةمآ شؤرِشا ضةكداري دذي سةرؤك

بةزاندنا فرِؤكةييَن عرياقآ د ناظ ئاخا توركيا ل رِيَكةفيت

وةزيريَن عرياقآ عةبدولكةريم قامسي(،)1958-1963

( 14تريمةهآ ساآل )1962دا هاتية كو فرِؤكةييَن

ب دريَذاهيا سنوورآ هةر دوو دةولةتيَن توركيا و عرياقآ

جةنطييَن عرياقآ ذ بؤ دووةمني جار كو يا ديار كةظتبوونة

خوةجهكرن و سةر تووخوييب دا ضوون و دةربازبوون،

دوويظ شؤرِشظانيَن باكوورىَ عرياقآ ،سةر دةظةريَن
سنوورييَن توركيا فرِين ،لدووظ ظان رِاثؤرِتان ،فرِؤكةييَن
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عرياقى كو هةذمارا وان نةيا رؤهن بوو ،ضةند بؤمبيَن

ظآ جارآ حكومةتا توركيا هةلويستةكآ تؤندتر

ئاطرين هاظيَتبوونة طوندةكآ نيَزيك ماردينآ د ناظ ئاخا

هةمبةر عرياقآ ب كاربر و فةرمانا فرِينا فرِؤكةييَن توركيا

توركيادا ،ثاشى بةرةظ سةمتا باشوور و باذيَرِآ مووسل

ل سةر سنوورآ هةر دوو وةآلتاندا و لةشكةرآ توركيا

زظرِين (.)11

كةظتة د ئامادةباشييَدا ئةو ذي بة مةبةستا رِيَطرتنا

ليَ يا ديار ظآ جارآ سنوور بةزاندنا فرِؤكةييَن عرياقآ

زيَدةطاظييَن لةشكةرآ عرياقآ بوو ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات

بةرةظ سةمتةكا ديرتظة ضوو بوون كو دةظةرا ماردينآ بوو

ل رِيَكةفيت ( 16تةباخآ ساآل  )1962ظةطؤهازتية" :

و بةروظاذي يا ئيَكآ كو وياليةتا هةكاري بوو ،ليَ ئةظ

ئةظرؤ وةزارةتا بةرِةظانيا توركيا بةياننامةيةك دةركر ،هةر

ضةندة جهآ ثرسياريَية ضونكو دةظةرا ماردين دوورة ذ

د ويَدا دياركر كو دهوو ثشيت نيظرؤ ضةندين فرِؤكةييَن

سنوورآ عرياقآ و كيَمرت ثةيوةندي دطةل شؤِرشآ هةبوو.

جةنطييَن عرياقآ هيَرش كرينة سةر طوندةكآ

ثشيت كو شةرِ و هةظضوون دناظبةرا ثيَشمةرطةهيَن

(حكاري)( ،)13نيزيك سنوورآ عرياقآ و زيانيَن سامانيَن

كورد و حكوومةتا عرياقيَدا ل نيَزيك سنوورآ عرياق و

زيَدة طةهاندن خةلكآ ظي طوندآ بضوويك ،دةستوور ذ

َيَن مةزن دان كو
توركيا رِووداي ،حكومةتا توركيا هةول

ئاليآ هيَزيَن ئةمسانييَن توركياظة هاتةدان ،هةتا ضةندين

رِيَكآ ل رِةظينا شؤرِةشيطيَريَن كورد بؤ دناظ خوةدا بطرن

فرِؤكةييَن توركيا ب مةبةستا رِيَطرتن ذ دووبارة نةبوونا

داكو ب ظآ ضةندآ رِةوشا سياسي دناظبةرا هةر دوو

هيَرشيَن عرياقي بؤ سةر ئاخا توركيا ل دةوروبةريَن

وةآلتاندا ئالؤزتر ليَ نةهيَت ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل

بنطةهيَن سنووري(رؤبارو) بكةظنة د رِةوشا ئامادةباشييَ

رِيكةظيت ( 15تريمةهآ ساآل  )1962رؤهنكرية :كو

دا ،.ذاليآ فةرماندةيآ زيَرظانيا تووخوبيآ توركيا ل نيَزيك

جةنط و هةظضوونيَن تؤند و دذؤار د ناظبةرا ئةرتشآ

خاكا عرياقآ داخوازا هاريكاريا هيَزآ ذ ناظةندآ كر،

عرياقآ و شؤرِةشظانيَن باكوورآ عرياقآ ل نيَزيك تووخوبآ

كةسانيَن كو ثشيت نيظرؤيا رِؤذا بؤري هيَرشا فرؤكةييَن

توركيا د رِؤذةظيَداية كو دةولةتا توركيا دةست ب

عرياقآ بؤ سةر ئاخا توركيا ديتني خوةياكرن كو ئةظ

َيَن هؤشيارانةييَن بةرفرةه كرينة ،داكو ب ظآ ضةندآ
هةول

فرِؤكةييَن هةنآ ذ جؤرآ (ميك) رِووسي بوون و هةتا

رِيَكآ ل ضوونا شؤرِةشطيَرِان بؤ د ناظ خاكا خوةدا بطرن.

( )40كيَلؤميَرتان دناظ ئامسانآ توركيادا ثيَشظةضوو بوون،

شؤرِةشطيَرِيَن كورد ذ ئاليآ يةكةييَن ئةرتشآ عرياقآ

بلندبوونا ظان فرِؤكيةيان طةلةك كيَم بوون و هةتا

كةظتينة ذيَر فشار و دووظضوونةكا تؤند ،د وان شةرِ و

( )600ثيَنطاظان بوو"(.)14

ثيَكدادانيَن دناظبةرا هةر دوو ئالياندا ،هندةك جاران ل

ديسان دةولةتا توركيا بةيننامةيةك دةركر و خوةياكر

دةمآ ئارتشآ عرياقآ دةست ب تؤثبارانكرنآ دكةت

كو بنطةهةكآ زيَرةظانيَن لةشكةرآ توركيا لسةر

شؤرِشطيَرِيَن كورد نةضار دبن بةرةظ ئاخا توركيا

سنوورآ هةر دوو وةآلتان ذآليآ فرِؤكةييَن عرياقآ هاتية

برِةظن( .)12جارةكا دي فرِؤكةييَن عرياقآ سنوورآ توركيا

تؤثبارانكرن و ب ظآ ضةندآ دوو سةرباز هاتينة كوشنت

بةزاند ،ليَ ظآ جارآ جودابوو دطةل جاريَن بؤريدا ذبةر

و ئيَك ذي ب دذواري برينداربووية ،ليَ بةرؤظاذي

ضةند هؤكاران :يا ئيَكآ :ظآ جارآ دوو زيَرةظان تورك

نووضةيا بؤري ل شوونا سنوور بةزندانا فرِؤكةييَن عرياقآ

هاتنة كوشنت و زيانيَن ساماني طةهشنت توركيا.

ب ناظربِا ( )40كيَلؤميَرتان ئيماذة ب ( )14كيَلؤميَرتان

يا دووآ:

هاتيةكرن ئةظ نووضة ل رِيَكةظيت ( 16تةباخآ ساآل
 )1962هاتية دياركرن كو دوو فرِؤكةييَن جةنطييَن
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عرياقآ هيَرش كرنة سةر بنطةهةكآ سنووريآ توركيا و

كوشتنا دوو زيَرةظانيَن تورك ،دةستوور ب هيَزيَن ئةمسانييَن

دوو زيَرةظانيَن تووخوبيآ توركيا كوشنت ،د رِاطةهاندنا

توركيا هاتيةدان كو فرِؤكيَن خوة سةر سنووريَن

دةولةتا توركيا دا هاتة طؤتن كو فرِؤكةييَن جةنطييَن

هةظثشكآ توركيا و عرياقآ ئةجنام بدةن .فرِؤكةييَن عرياقآ

عرياقآ بنطةهآ تووخوبيآ (رؤبارو) د ( )14كيَلؤميَرتيا

( )50كيَلؤميَرت دناظ خاكا توركيا دا ثيَشظةضوون .ثشيت

سنوورآ عرياقيَدا ئيَخستية بةر هيَرشان ،سةرةرِاي كوشتنا

نيظرؤيا ئةظرؤ ذي فرِؤكةييَن عرياقآ هةر ل دةظةرا

وان هةر دوو زيَرةظانان ،كةسةكآ ديرت ذي ب دذواري

حةكاري(هةكاري) دووبارة دةست ب زيَدةطاظيان

بريندار بووية ،كو ل هةيظا بؤري ذي ،هيَرشةكا وةكى ظآ

كرينة .د ظان زيَدةطاظياندا طوندةكآ توركيا تؤثبارانكرن،

ذاليآ فرِؤكةييَن عرياقى بؤ سةر بنطةهآ سنووريآ رؤبارو

ليَ ض زيان خبوةظة نةطرتن ،ثشيت نيظرؤيا ئةظرؤ وةزارةتا

هاتبوو ئةجنامدان ( ،)15ثشيت ظان كرياريَن لةشكةري،

كارؤباريَن دةرظةيا توركيا ،باليؤزيآ عرياقآ ل ئةنقةرة ذبؤ

َيَن ضارةسةريآ هاتنةدان و كار طةهشتة هةوَليَن
هةول

رِؤهنكرآ بانطهيَشت كرية .بةري ضةند هةيظان ل نيَزيك

ديبلؤماتيك.

سنووريَن عرياقآ و توركيا ،جةنط و هةظضوون دناظبةرا

 1-2هةولَ و بزاظيَن ديبلؤماتيك:

دةولةتا عرياقآ و هيَزيَن شؤرِشييَن ظآ دةولةتآ

ثشيت كوشتنا دوو زيَرةظانيَن تورك و برينداربوونا ب

دةستثيَكرية ،د ظان ثيَكداداناندا فرِؤكةييَن عرياقآ ضةندين

دذواري يا زيَرةظانةكآ ديرت ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل

جاران سنوور بةزاندن و دةربازي ئاخا توركيا بوون"(.)17

رِيَكةفيت ( 16تةباخآ ساآل  )1962نووضةيةكآ

رِوذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل

ظةدطوهيَزيت كو وةزارةتا دةرظةيا توركيا بؤ ئيَكةمني جار

َيَن ديبلؤماتييَن
 )1962دياركرية كو ثشيت هةول

ذ باليؤزآ عرياقآ ل ئةنقةرِة خواست كو رِؤهنكرنآ ل

دةستثيَكي دناظبةرا عرياقآ و توركيا دا ض ئةجنام خبوةظة

سةر ظان زيَدةطاظييَن لةشكةرآ عرياقآ بدةت .د هةمان

نةطرتني و هيَرشاكرنا فرِؤكةييَن عرياقآ دناظ ئاخا توركيا

دةمدا دةستوور ب باليؤزآ توركيا ل بةغداد هاتةدان كو

دا ،كةظتنا فرِؤكةيةكا عرياقآ ذاليآ هيَزا ئةمسانيا

ب شيَوةيةكآ رِاستخوة سةر ظآ مذارآ داخوازا

توركياظة ،ب ظآ ضةندآ ثةيوةندييَن هةر دوو وةآلتان

رِؤهنكرنآ ذ دةولةتا عرياقآ بكةت .ل داويآ دةولةتا

ئالؤزتر ليَهات ،د بةرامبةر ظآ كرياريَدا دةولةتا عرياقآ

عرياقآ خمابينا خوة سةر ثةيدابوونا ظآ رِوودانآ نيشاندا و

نةرِازيبوونا خوة دياركر و دةوةلةتا توركيا ذي خوةياكر:

داخوازا ليَبؤرينآ ذ دةولةتا توركيا كر(.)16

تؤثبارانكرنا سنووري نة هيَتة رِاوةستان دآ هةلويستةكآ

ثشيت ظان هةولَ و بزاظيَن ديبلؤماتي ،وةزارةتا بةرِةظانيا

ديرت ئيَخينة د كاريدا ،وةزارةتا دةرظةيا عرياقآ سؤز دابوو

نيشتيمانيا توركيا خوةياكر :كو ثشيت جارا بؤري

كو فرِؤكةظانيَن عرياقييَن زيَدةطاظيان سةر ئةمسانآ توركيا

فرِؤكةييَن عرياقآ سنوور توركيا بةزاندين و دوو سةرباز

دكةن بهيَنة سزادان ليَ يا ديار ض ئةجنام خبوةةظة نةطرتن

كوشتني ،جارةكا ديرت فرِؤكةييَن عرياقآ سنوورآ توركيا

()18

بةزاندية و طوندةك ل دةظةرا حةكاري (هةكاري)

دةستوور و فةرمانا حكومةتآ نةشيَت سنووري بةزينيت و

توثبارانكرية ،ليَ ظآ جارآ ض زيان خبوةظة نةطرتية ،ئةظ

دةظةرا توركيا تؤثباران بكةتن ،ليَ تةظايا ظان بتنآ هيَجةتن

نووضةية ل رِيَكةظيت ( 16تةباخآ ساآل  )1962هاتية

كو دةولةتا عرياقآ ب ظان جؤرة ئاخظتنا دخوازت خوة ذ

"وةزارةتا بةرِةظانيا نيشتيمانيا توركيا رِاطةهاند كو

ظان جؤرة كرياران بآ ئاطةه بكةت.

 ،ئةظ ضةندة جهآ ثرسياريَية كو ض فرِؤكةظان بآ

لدوويظ هيَرشا فرِؤكةييَن عرياقآ بؤ سةر ئاخا توركيا و
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رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل

ثشيت كو دةولةتا توركيا هةمبةر زيَدةطاظييَن عرياقآ

 )1962رِؤهن كرية كو كاربدةستيَن فةرمييَن توركيا

هةلويست نيشانداي و سنوورآ عرياقآ بةزاندي،

دياركرن كو فرِؤكة جةنطييَن عرياقآ ئةويَن زيَدةطاظي

حكوومةتا عرياقآ بؤ ئيَكةمني جار نةرِازيبوونا خوة دياركر

سةر ئاخا توركيا كرين ،ئيَك ذ وان ئينايةخوارآ و

و رؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل

ذناظضوو ،رِةنطة لثةي شؤرِشطيَرِيَن باكوورآ عرياقآ بن،

 )1962ظةطؤهاستية و نظيَسية " :ثةيظدارآ وةزارةتا

دةولةتا عرياقآ دادخوازا وآ ضةندآ كر كو شؤرِشييَن

دةرظةيا عرياقآ طؤت :كو دةولةتا عرياقآ نةرِازيبوونا خوة

هؤزيَن عرياقآ ،ذاليآ هؤزيَن سنوورييَن توركياظة دهيَنة

دذي زيَدةطاظييَن ب مةبةستيَن كاربدةستيَن توركيا كو

ثشتةظانيكرن ،دةولةتا توركيا ذي ثشتةظانيا هؤزيَن ناظهاتي

رِؤذا ثيَنجشةمبيا دةربازبووي ،ل دةمذميَر ( )7سثيَدآ

دكةن ،لدوويظ وان نووضةيان دوو فرِؤكةييَن جةنطييَن

فرِؤكةيةكا عرياقآ ئيناينةخوارآ ،ذ ئاليآ ديرتظة رِاديويا

عرياقآ هيَرش كرنة سةر ضةند طونديَن منطوال ل ()40

بةغداد ،داخوةيانييَن ذيَدةرةكآ خوةدي دةستهالتآ

كيَلؤميَرتيا سنووريا عرياقآ و تؤثبارانكرن .د ظآ بؤيةريَدا

عرياقى كو ذ رِةخآ نووضةطةهانيا عرياقآ هاتبوو

زيان نةطةهشتة هيض كةسةكي ،بةرامبةر ظآ كريارآ

وةشاندن ،ثةخشكر و دياركر كو ( )16تةباخا بؤري،

وةزارةتا دةرظةيا توركيا ب تؤندي نةرِازيبوونا خوة همبةر

ضوار فرِؤكةييَن هيزا ئةمسانيا توركيا زيَدةطاظي سةر

رِوودانيَن تووخوبييَن ظآ داويآ ل دةولةتا عرياقآ

تووخوبيَن عرياقآ كرينة و ( )70كيَلؤميَرتان كةظتنية دناظ

كرن(.)19

ديسان د رِؤذنامةيا ئيتيالعاتدا ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ

ئاخا عرياقيَدا و فرِؤكةيةكا عرياقآ ئيَخستينة خوارآ كو
فرِؤكةظانآ وآ ذي هاتية كوشنت"(.)21

ساآل  )1962هاتية كو حكوومةتا توركيا خوةيا كرن كو

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل

رِةنطة ئالؤزييَن ظآ داويآ ييَن سنوورى سةرلةشكةر

 )1962دياركر كو ظآ جارآ حكومةتا عرياقآ

عةبدولكةريم قامسي ئينابنة رِؤذةظيَدا داكو ئاريشةييَن

شيَوازةكآ ديرت بةرضاظكر كو ئةظ كرياريَن سةر سنووري

خوةييَن ناظخوةيي خنيَظيت ،كو سةرةرِاي ثرسا كورد كو

دهيَنة ئةجنامدان نة د بةرذةوةنديا هةر دوو ئاليانداية ،ليَ

خوةسةريآ دخوازن ،كيَشةيا عرياقآ دطةل جةمال

يا ديار حكومةتا توركيا نةرِازيبوونا عرياقآ بةرضاظ

عةبدولناسرِي سةرؤك كؤمارآ مسرِآ(-1956

وةرنةدطرت ،هةر وةسا د هةلويستآ بةغدادا هاتية كو

 )1970و ملمالنيَيا عرياقآ لطةل ئينطليزي سةبارةت

شؤرِشطيَرِان توركيا كرية ناظةندا زيَدةطاظييَن خوة و

ثةترِؤليَ و هةروةسا دادخوازايا مالكيةتا كويَتآ ذ ئاليآ

دةولةتا توركيا هةظكاريا وان دكةت و ئةظآ ضةندآ

عرياقيَ ظة ل داويآ ثةيوةندييَن عرياقآ و ئريانآ( ، )20هةر

نةرِازيبوونا دةستهةالتداريَن عرياقيَ خبوةظة طرت،

ضةندة ئةظ هةموو ئاريشةييَن ل عرياقآ هةبوون ليَ نة ظيا

حكوومةتا عرياقآ رِؤهنكر كو ثيَدظية حكوومةتا توركيا

بهيَتة ذبريكرن كو شؤرِشا كوردان دذي حكوومةتا عرياقآ

ذبةر زيَدةطاظيان داخوازا ليَبؤرينآ بكةتن و هةروةسا

و داخوازيا وان بؤ بدةستظةئينانا مافيَن رِةواييَن خوة و شةرِ

داخوازا قةرِةبووكرنآ ذ توركيا كر و ئةظ ئيَكة ب مافآ

و ثيَكدانان ل دةظةريَن ضيايني نيَزيك سنوورآ توركيا و

رِةوايآ خوة دزاني(.)22

تيَكةلبوونا كورديَن هةردوو ئاليان مةزنرتين كيَشةيا
عرياقآ دطةل توركيا بوو.

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل
 )1962دياركرية كو لدوويظ بةيننامةيا وةزارةتا دةرظةيا
توركيا هاتية كو د حةفتيةكيَدا فرِؤكةييَن عرياقآ بؤ
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سيَيةمني جار سنوورآ توركيا بةزاندينة و توثبارانكرينة،

توركيا

ئةظ ضةندة بو هؤكاري تيَكضوونا رِةوشا تةناهيآ ل دةظةرا

سوناي(1899-1982ز)

هةكاري حكوومةتا توركيا خوةياكر كو ئةطةر ئةظ

فةريدوون جةمال ئةركني وةزيرآ دةرظةيآ توركيا كةظتة

زيَدةطاظييَن هةنآ نةهيَنة رِاوةستاندن دآ هةلويستةكآ

د دانوستاندناندا .وةزيرآ دةرظةيى توركيا ثشيت ديدارآ

تؤندتر هةمبةر عرياقآ د ئيَخينة كاريدا ،ليَ حكوومةتآ

بؤ ثةيامنيَران خوةياكر كو دةولةتا عرياقآ نظيسينا

عرياق دياركر كو ظآ جارآ نة ب مةبةست بوو (.)23

و

عرياقآ،

دطةل

جةنةرِال

وةزريرآ

جةودةت

بةرِظانيآ

و

نةرِازيبوونآ بؤ توركيا هنارتية و دادخوازا وآ ضةندآ

بةرامبةر ظان كرياريَن حكوومةتا عرياقآ رِؤذنامةيا

كرية كو فرِؤكةييَن جةنطييَن توركيا ،فرِؤكةيةكا عرياقآ

ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 20تةباخآ ساآل  )1962ديار

دناظ خاكا عرياقيَدا ئيَخستية خوارآ ،لدووظ بةياننامةيا كو

دكةت كو دةولةتا توركيا بيَدةنطآ شكاند و شاندةكا

ذاليآ وةزارةتا دةرظةيا توركيا هاتية بةالظكرن ديار دبيت

ئةرتشآ توركيا كو كارفةرمانيا دووظضوونا رِوودانيَن

كو دةولةتا عرياقآ د بةرسظا نةرِازيبوونا توركيادا

سنوورييَن هةر دوو دةولةتيَن توركيا و عرياقآ هةبوون،

دياركرية كو ئةم رِيَزةكا زيَدة ل دؤستايةتيا خوة دطةل

دياركرن كو هةتا نوكة سةرةرِاي كوشتنا ( )2كةس ذ

توركيا دطرين و ئؤميدةوارين كو هةر ضاوا بيت ثةيدابوونا

هؤزيَن تووخويبييَن توركيا )2( ،زيَرةظانيَن سنوورييَن

رِوودانيَن نةضاظةرِيَكري و نة ب مةبةست نةبيتة هؤكارآ

توركيا ذي د ظان رِووداناندا هاتينة كوشنت و ( )1ذ وان

ئالؤزبوونا دؤستايةتيا هةر دةولةتان (.)25

ب دذواري بريندار بووية و ( )8طونديَن توركيا و ()32

دشيَن بيَذين كو طرنطرتين نووضةيا كو سةبارةت

ماليَن طوندان ب دذؤاري زيان بةر كةظتينة .د بةرامبةر

ئالؤزييَن دناظبةرا عرياق و توركيا دا هاتي رِؤذظيَدا ئةوة

ظآ ضةندآ دةولةتا عرياقآ ،توركيا ذبةر زيَدةطاظييَن

ياكو وةزارةتا دةرظةيا توركيا ب دةركرنا بةياننامةيةكآ

ئاشكرا بؤ سةر دةظةريَن سنوورييَن عرياقآ تؤهمةتباركر،

خوةياكري كو ئةويَن دبيَذن حكوومةتا توركيا هةظكاريا

ثةيظدارآ عرياقآ خوةياكر د شياندا هةبوو كو فرِؤكةييَن

شؤرِشظانيَن كورد ل باكوورآ عرياقآ دكةت ض بنةما بؤ

عرياقآ بكةظنة دووظ فرِؤكةييَن ئةرتشآ توركيا و بةرسظا

نينن و دوويرن ذ رِاستيىَ ،ب ديتنا مة ب دةركرنا ظآ

زيَدةطاظي وان بدةن .ليَ دةولةتا عرياقآ ب ئؤميدا وآ

بةياننامةييَدا ديار بوو كو ئالؤزييَن هةر دوو وةآلتان بتنآ

ضةندآ كو دةولةتا توركيا دآ زيَدةطاظان سزا دةت ،هةر

لسةر شؤرِشظانيَن كورد بوون كو لدةمآ جةنط و

َةكآ نةدا"(.)24
ب ظآ مةبةستآ دةست ب هيض هةول

هةظضوونآ دةربازي خاكا توركيا دبوون و ل داويآ

ثشيت ظان هةموو ئاخظتنان ،د ظآ نووضةييَدا

ئالؤزي كةظتة دنيَظبةرا واندا ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل

جياوازيةكا ئاشكرا بةراورد دطةل نووضةييَن بؤريدا يا

رِيَكةفيت ( 21تةباخآ ساآل  )1962دياركرية و نظيسية:

هةي كو ئةظ جؤرة ئاخظتنيَن ل خوارآ دطةل داخوةيانييَن

"وةزارةتا دةرظةيا توركيا بةياننامةيةك دةركر و لدوويظ

رِاديويا بةغداد كو دةولةتا توركيا ب هؤكارآ تيَكضوونا

وآ دادخوازا عرياقآ كو ئةوا دبيذيت :توركيا هاريكاريا

ثةيوةندييَن هةر دةولةتان ل قةلةم دابوو ،جياوازيةكا

شؤرِشطيَرِيَن هؤزيَن(مةبةست كورديَن عرياقآ) باكوورآ

ئاشكرا ياهةي .رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت (20

عرياقآ دكةت ب درةو ل قةلةم ددةت .ئةظ بةياننامةيا

تةباخآ ساآل  )1962ظةطوهاستية و نظيَسية ":رِؤذا بؤري

وةزارةتا دةرظةيا توركيا ثشيت نةرِازيبوونا ظآ دةولةتآ ب

عيسمةت ئينؤنوو(1884-1973ز ،).سةرؤك وةزيريَن

دةولةتا عرياقآ سةبارةت زيَدةطاظييَن فرِؤكةييَن جةنطييَن

توركيا ،سةبارةت رِوودانيَن سنوورييَن ظآ دومياهيآ ييَن

عرياقى سةر طوندآ (بيسكان) كو دكةظيتة دناظ ئاخا
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توركيادا هاتة دياركرن و رِاطةهاندن .دةولةتا توركيا د

ديبلؤماتيك ضونكو ظآ جارآ فرؤكةييَن عرياقآ سنوور نة

نةرِازيبوونا خوةدا خوةيا كربوو كو د هيَرشا فرِؤكةييَن

بةزاندن و بتنآ ئارماجنا تؤثبارانكرنا بنطةهآ ثيَشمةرطةهيَن

عرياقى دوو زيَرةظانيَن سنوورييَن تورك هاتنة كوشنت .ل

كورد بوو.

دومياهيك هةويَن فرِؤكةييَن جةنطييَن عرياقآ هةر سةر وي

ل داويآ كارآ ديبلؤماتيك زظرِيظة رِةوشا جاران و

طوندي ،فرِؤكةيةكا عرياقى ب رِيَيا فرِؤكةييَن توركي هاتة

كاودانآ تيَكضوونا ثةيوةنديان وةكو جاران زظريظة ،د

ئيَخسنت و فرِؤكةظانآ وآ هاتة كوشنت ،دةولةتا عرياقآ

رِؤذنامةيا ئيتيالعاتدا ل رِيَكةفيت ( 21تةباخآ ساآل

دادخوازا وآ ضةندآ هةبوو كو فرِؤكةيا ناظربي دناظ ئاخا

 )1962هاتية ظةطؤهاسنت و نظيسني"باليؤزآ مةزنآ

عرياقيَدا ب رِيَكا فرِؤكةييَن توركيا كو زيَدةطاظي سةر ئاخا

توركيا ل بةغداد كو رِؤذا  17تةباخآ ذ بةغداد بةرةظ

عرياقآ كربوون هاتة ئيَخسنت ،د بةياننامةيا نوودا وةزارةتا

توركياظة ضوو بوو ،ظةطةرياظة جهآ كارفةرمانيا خوة ،ل

دةرظةيا توركيا ثشيت دادخواز عرياقآ رِةتكري ،خوةيا كر

دةستثيَكآ برِيار سةر وآ ضةندآ بوو كو باليؤزآ توركيا

كو دةولةتا عرياقآ ب دياركرنا ظان جؤرة دادخوازان،

ل نيظا هةيظا ئةيلووليَ ظةطةرِيت عرياقآ ،ليَ ذبةر

سةرةرِاي هؤشداريا دةولةتا توركيا ،نةلبةرة رِيَكآ ل بةر

تيَكضوون و ئالؤزبوونا نةضاظةرِيَكري دناظبةرا عرياقآ و

دووبارةنةبوونا بؤيةريَن كو ل سنووريَن خوة دطةل توركيا

توركيا دا ،وي بيَهنظةدانا خوة ب داوي نةئينا و زظرِيظة

هاتني كرن بطريت ،ب ظآ ضةندآ نوكة سةروبةرةكآ

سةر كارفةرمانيا خوة"(.)28

ئالؤز و تيَكضووي ل تووخويبيَن عرياقآ و توركيا
ثةيدابووية"(.)26

ثشيت ظان هةموو ئالؤزي و توهمةتباركرنا ذ اليآ هةر
دوو وآلتيَن عرياق و توركياظة بةرامبةر هةظدوو

كار طةهشتة وى رِادآ كو هةظنيَزيكيةك د ناظبةرا هةر

دهاتةكرن ،ل داويآ رِةوش ئاسايى دناظبةرا واندا كةظتة د

دوو وةآلتاندا كةظتة رِؤذةظيَدا رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل

ئارادا و هةر دوو وةآلت ل سةر ئيَك خاليَ هةظدةنط

رِيَكةظيت ( 21تةباخآ ساآل  )1962سةبارةت ظآ ضةندآ

بوون ئةو ذي دذايةتيكرنا شؤرِشا كوردان ئةو شؤرِشا كو

هاتية كو دةولةتا توركيا ب بةرضاظ وةرطرتنا ثةيوةندييَن

ذبؤ بدةستظةئينانا خوةستةكيَن خوةييَن رِةوا ئةو ذي مافآ

ديرؤكى ييَن دناظبةرا هةر دوو دةولةتاندا دةستوورا

خوةنظيسآ نةتةوةيا كورد بوو.

رِاوةستاندنا فرِينا فرِؤكةييَن توركيا ئةويَن سةر سنوورآ

 -2تؤهمةتيَن عرياقآ همبةر ئينطليز ب مةبةستا

هةظثشكيآ وان لطةل عرياقآ دظرِن دةركر ،ذاليةكآ

هةظكاريكرن دطةل شؤرِشطيَرِيَن كورد:

ديرتظة دووبارة دةولةتا عرياقآ دادخوازا وآ ضةندآ كر

رِؤذنامةيا ئيتيالعات د ئيَكةم بابةتآ خوةدا سةبارةت

كو دةولةتا توركيا هةظكاريآ د طةهينيتة شؤرِشظانيَن

هةظكاريا ئينطليز دطةل شؤرِةشا ئةيلووليَدا ل رِيَكةظيت

باكوورآ عرياقآ ،تشتةكآ سةيرة كو ئةظ دادخوازة ب

( 22ئةيلووليَ ساآل )1961هاتية كو لدةمآ جةنط و

هيض شيَوةيةكآ نةيا هةظريَكة دطةل رِاستيآ ،رِؤذ دةربازي

هةظضوونا لةشكةرآ عرياقآ و شؤرِةشييَن كورد ،ثشيت

بووي وةزارةتا بةرِةظانيا توركيا ذي بةياننامةيةك بةالظكر

شكةستنا شؤرِةشظانان ضةكةكآ زيَدةيآ ئينطليزي و

د ويَدا خوةياكر كو بةري ماوةيةكي ذي فرِؤكةييَن

رِؤسي ل دةظ كةلةخيَن وان هاتنة بدةستظةئينان .ليَ ئةظة

جةنطييَن عرياقآ ل نيَزيك سنووريَ توركيا هيَرش كرينة

وآ رِامانآ نا طةهينيت كو شؤرِشطيَريَن كورد ضةك و

سةر شؤِرشيان ،ليَ زيَدةطاظي سةر ئةمسانآ توركيا

تةقةمةني ذ هةر دوو وةآلتيَن ناظربي وةرطرتنب ،ضونكو

نةكرن( ،)27واتة ئةظة ثيَنطاظةكا باش بوو بةرةظ كاريَن

شؤرِةشطيَريَن كورد ب طةلةك رِيَكان شيان ضةكي ب
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دةستظة خوةظة بينن و ب كاربينن( .)29رؤذنامةيا ئيتيالعات

طونةهبار كربوو .ديسان ناظهاتي طةظيَن دائيَخستنا

ل رِيَكةظاي ( 24ئةيلووليَ ساآل  )1961د دووةم

باليؤزخانةيا ئينطليز كر و طؤت بوو ئةطةر دةولةتا

نووضةيا خوةدا سةبارةت هةظكاريكرنا ئينطليزي لطةل

ئينطليز مايتيَكرنا خوة د كاروباريَن عرياقى ب داوي

شؤرِةشطيَرِيَن كورد ئيماذة ب ئاخظتنيَن عةبدولكةريم

نةهينيت ،عرياق دى نةضار بيت باليؤزخانةيا ئينطلزي

قامسي كرية كو رِيَبةرآ شؤرِةشطيَرِيَن كورد ،مةبةست

بطريت .وةزارةتا كاروباريَن دةرظةيا ئينطليز تةظايا

مةال مستةفا بارزاني ئاالظآ دةستآ ئينطليزة و ئيماذة ب

تؤهمةتيَن عةبدولكةريم قامسي بآ بنةما و دوور ذ رِاسيت

هندةك بةلطةيان كرية و نظيسية" :دووهو عةبدولكةريم

و دروستيآ ل قةلةم دان ،بةرامبةر ظآ ضةندآ

قاسم سةرؤك وةزيريَن عرياقآ جارةكا ديرت دةولةتا

باليؤزخانةيا ئينطليز ل بةغداد يادداشتنامةيةك طةهاندة

ئينطليزي و ئةمريكا ب مايتيَكرنا د شؤرِةشا باكوورآ ظي

وةزارةتا كاروباريَن دةرظةيا عرياقآ و هةموو ئةو تؤهمةتيَن

وةآلتي تؤهمةتباركر و رِاطةهاند كو كرياريَن

دةولةتا عرياقآ ثالداينة دةولةتا ئينطلز بآ بنةما دانة

دؤذمنكارانةييَن وان ،ئاسايش و ئاراميا عرياق ئيَخستينة د

دياركرن(.)31

مةترسييَدا ،عةبدولكةريم قامسي ل كؤنفرانسا رِؤذنامةظانيا

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 24ئةيلووليَ ساآل

خوةدا خوةيا كر كو لدووظ بةلطةنامةييَن هةيي و

 )1961سةبارةت داخوةيانييَن عةبدولكةريم قامسي

بةردةست ،ئينطليزان دةست د رِوودانيَن ظآ داوييَدا

هةمبةر دةولةتا ئينطلز دياركري ئةوة كو دةولةتا عرياقآ

هةبوون ،ئةوي طةفيَن طرتنا دةرطةهآ باليؤزخانةيا

ب ظآ ضةندى دخوازيت دةولةتا ئينطلز ب هةظكاركرن

ئينطليزي كر"(.)30

دطةل شؤرِشطيَرِيَن كورد تؤهمةتبار بكةت داكو دةولةتا

ديسان عةبدولكةريم قامسي د داخوةيانييَن خوةدا

ئينطلز دةست ذ ثشتةظانيكرنا كؤيَيت بةردةت ،هةر سةر

باليؤزخانةيا ئينطليز ل بةغداد ب تؤهمةتا مايتيَكرن د

َدا
ظآ مذارآ جارةكا ديرت باليؤزآ ئينطليز ل بةغداد هةول

كارؤباريَن نافخوةيا عرياقيَدا و هةظكاريكرن لطةل

لطةل وةزارةتا دةرظةيا عرياقآ بضظيت و ئةظآ ئاريشآ

شؤرِشطيَريَن كورد طونةهباركر و طةظةييَن وآ ضةندآ

ضارةسةر بكةت ،ضونكو عةبدولكةريم قامسي دووبارة

كرن كو ئةطةر باليؤزخانةيا ئينطليز دةست ذ ظان جؤرة

طوتبوو كو ئينطليز ب هةظكاريا ئةمريكا دراظ و ضةك

كرياران بةرنةدةت دآ نةضار بني دةرطةهآ باليؤزخانةيا

داينة ياخيبوويان و طةفةكرن كو ئةطةر ئةظ ضاالكييَن

ئينطليز بطرين ،هةر سةر ظآ مذارآ دةولةتا ئينطليز

هةنآ نة هيَنة رِاوةستاندن ،باليوزخانةيا ئينطليز ل بةغداد

دلطرانيا خوة دياركر و هاتة دةنط ،دةولةتا ناظربي ب

دآ هيَتة دائيَخسنت و دادخوازا وآ ضةندآ كر كو

رِيَكا ديبلؤماتيك ئةظ ثرس و تةظايا داخوةيانييَن

سةربازيَن عرياقآ شؤرِةشا باكوورى بيَدةنط كرية و

عةبدولكةريم قامسي بآ بنةما ل قةلةمدان .رِؤذنامةيا

دياركر ذي كو نوكة شؤرِةشطيَرِ بذالة و بةربةالظبووينة

ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 24ئةيلووليَ ساآل )1961

و هيَزيَن عرياقآ كةظتينة دووظ وان ،هندةك بةرةظ توركيا

دياركر كو باليؤزخانةيا مةزنا ئينطليز ل بةغداد داخوازا

و ضةندةك ديرت بؤ سةمتا ضيان رِةظينة و كيَمةك ذي

رِؤهنكرنا مذارا داخوةيانييَن ظآ داويآ ييَن عةبدولكةريم

داخوازا ليَبؤرينآ كرينة ،تةظايا جادةييَن باكووري دووبارة

قامسي ذ وةزارةتا دةرظةيا عرياقآ كر كو عةبدولكةريم

ظةبووينة ،نوكة ب طشيت رِيَك د ئاسايش و ئاراميآ داينة.

قامسي د ثةيظا خوةدا ،باليؤزخانةيا ئينطليز ل بةغداد ب

هةروةسا سةبارةت كويَتآ ذي خوةياكر و رِاطةهاند كو

طيَرِانا رِؤليَ كاتيَكةر د شؤرِةشا باكوورآ عرياقيَدا

عرياق ذ مافيَن خوة ل وآ دةولةتآ نابووريت و ئةو هيَزيَن
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ئةويَن كو نها ل كؤيَتيَنة وةك هيَزيةكا

دوو كةسيَن ئينطليز كو بازرطان بوون ب ناظيَن

عةرةبي

نةرِيَكخسيت و بآ سةروبةر ل قةلةمدان و دياركر كو ئةو

َد كو
ئةليكساندةر رِيضار ديسون و يآ ديرت سرييل ئارِنول

دآ سةر وان شاشيان هةلنب ئةويَن ئةو ثيَرابووين(.)32

ذاليآ عرياقيَظة هاتبوونة طرتن ،دةولةتا ئنطليز داخوازا

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل  24ئةيلووليَ ساآل 1961
سةبارةت نةرِازيبوونا دةولةتا ئينطلزي خوةياكرية كو ظآ

رِؤهنكرنآ ذ دةولةتا عرياقآ كرن ،كو ئةو هةر دوو بآ
طونةه هاتينة دةستةسةركرن"(.)37

جارآ دةولةتا ناظربي ب رِيَيا باليؤز خوة ل عرياقآ (سري

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 16ئةيلووليَ

همفري تروليان) وةك نةرِازيبوون نامةيةكا فةرمي

 )1961د تةوةرةكآ ديرتدا دياركرية كو ظآ جارآ باسآ

سةبارةت وان توهمةتا حكومةتا عرياقآ ب بةهانةيا

ثةترِؤال عرياقآ هاتية ،رِةنطة ثرسا ثالدانا توهمةتا

هةظكاريكرنا ئينطليز دطةل شؤرِشطيَرِيَن كورد رِادةسيت

ثشتةظانيكرنا شؤرِشطيَريَن كورد ل باكوورآ عرياقآ ذاليآ

حكومةتا عرياقآ كر ،و تيَدا هةموو ئةو هةموو تؤهمةتيَن

حكومةتا عرياقآ بال دةولةتا ئينطليزيظة ئةو بيت كو

ثالداينة وان رِةتكرن و بآ بنةما ل قةلةمدان( ،)33ليَ

ئينطليز بشيَت ب شيَوةيةكآ باشرت هةظيازنامةييَن ثةترِؤليَ

لدوويظ هةذمارةكا ذيَدةران باليؤزآ ناظهاتي سةرةدانا

بدةستخوةظة بينيت ،حكوومةتا عرياقآ تةظايا وان

كوردستانا عرياقآ كربوو و ديدار لطةل هةذمارةكا ئاغا

طؤتطوتكان بآ بنةما دانة خوةياكرن.)38(،

و بةطيَن كورد كربوو ( ،)34ذاليةكآ ديرتظة خوة

حكومةتا عرياقآ هؤشداري دا دةولةتا ئينطليز و

طةهاندبوو مةال مستةفا بارزاني هةظكاريا ئينطليز

دياركر كو باليؤزخانةيا ئينطليز ل بةغداد مافآ مايتيَكرنآ

طةهاندبوو وي( ،)35ليَ يا ديار تةظايا ظان هةوآلن بؤ وآ

د كاروباريَن عرياقيَدا نينة و ثيَدظية دةست ذ مايتيَكرنآ

ضةدآ دزظريت داكو فشارآ بيَخنة سةر حكومةتا عرياقآ

بةردةت و ثشتةظاني و هةظكاريا شؤرِشطيَرِيَن كورد

ذبةر كوهؤرينا هةلويستآ خوة ذ هةر دوو ثرسيَن كويَيتَ

نةكةت ،ثرسا شؤرِشطيَرِان كيَشةيةكا ناظخوةية و مافآ

و ثةترِؤليَ.

هيَض كةسةكآ نينة دةستيَوةردانآ د كاروباريَن مةدا

ثشيت كو عةبدولكةريم قامسي جارةكا ديرت دةولةتا

وةردةت ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةظيت ( 27ئةيلووليَ

ئينطليز ب هةظكاري كرنا وان دطةل شؤرِشطيَرِيَن كورد

 )1961نظيَسية" :ثةيظدارآ وةزارةتا دةرظةيا عرياقآ،

تؤهمةتبار كرين ،رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت (25

باليؤزخانةيا ئينطليزي ل بةغداد بؤ وةزارةنا دةرظة

ئةيلووليَ ساآل  )1961ل سةر ظآ مذارآ دياركرية كو

طازيكرية .وةزارةتا كاروباريَن دةرظة هؤشداري داية

ثةيظدارآ وةزارةتا دةرظةيا ئينطليز نةرِازيبوونا خوة ب

باليؤزآ ئينطليز ،كو ثيَدظية باليؤزخانةيا ئينطليز ل

رِيَيا سري همفري تروليان باليؤزآ مةزنآ ئينطليز ل عرياقآ

عرياقآ خوة ذ دةستتيَوةردانا ناظ كاروباريَن عرياقآ بدةتة

رِادةسيت وةزارةتا دةرظةيا عرياقآ كر و ب تؤندي و

ثاش و دووير بيَخيت .ديسان هؤشداري داية باليؤزآ

دذواري رِةخنة ل عرياقآ طرت و تؤهمةتيَن وان

ئينطليزي كو نةظيا باليؤز و تةظايا ئةنداميَن باليؤزخانةيا

رِةتكرن( ،)36ليَ عةبدولكةريم قاسم د ئاخظتنيَن خوةدا

ئينطليز ،مايتيَكرنآ د كاروباريَن دةرظةي كارفةرمانيا

سةبارةت تؤهمةتباركرنا ئينطليز يآ رِذد بوو  ،و ديسان

ديثلؤماتيكيا وان بن بكةن ،ديسان خوةياكر كو لدوويظ

خوةياكر كو ئةطةر ئينطليز دةست ذ مايتيَكرنيَن خوة د

طوتنا ثةيظدارآ وةزارةتا كاروباريَن دةرظةيا عرياقآ ،هيض

كارؤباريَن عرياقآ بةرنةدةت دآ نةضار بيت دةرطةهآ

جؤرة نةرِازيبوونآ سةبارةت دةستتيَوةردانا ئينطليز د

باليؤزخانةيا وان ل بةغداد بطريت ،سةرةرِاي ظآ ضةندآ

شؤرِش و ئاذاوةطيَرِيا باكووري دا ناثةذرينني ،ل دومياهيكآ
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طؤت :كو بؤ باليؤزآ ئينطليز دياركرية كو رِيَكا نوكةيا

دةولةتا ئينطليز رِةتكر .دةولةتا عرياقآ كاربدةستيَن

باليؤزخانةيآ دآ ئالؤزيان ئيَخيتة د ثةيوةندييَن هةر دوو

ئينطليز تؤهمةتبار كربوون كو ثةيوةندي دطةل شؤرِشيَن

دةولةتاندا ،دةولةتا عرياقآ باليؤزخانةيا ئينطليز ل بةغداد

باكوورآ عرياقآ هةين ،ئةظآ تؤهمةتآ نةرِازيبوونا ئينطليز

ئاطةهدار كربوو ،ثيَدظية ذبةر ثاراستنا ثةيوةندييَن

لدووظ خوة ئينا .باليؤزخانةيا ئينطليز دوويظ نةرِازيبوونآ

دؤستانةيا دنيَظبةرا هةر دوو دةولةتاندا ،باليؤزآ ئينطليز

بةرامبةر تؤهمةتيَن ثالداين وان ،خوازيارآ رِؤهنكرنا ذ

خةلكآ خوة ذ دةستتيَوةردان د كاروباريَن ناظخوةيآ

دةولةتا عرياقآ كربوون .جيَنيَرِال قامسي طؤتبوو حكوومةتا

عرياق بةربةند بكةت .وةزيرآ كاروبارويَن دةرظةيآ

ئينطليز رِاستخوة دةستتيَوةردان د شؤرِشا باكووريدا

عرياقآ ب فةرمي ،بو نوونةرآ نووضةطةهانيا عرياقآ

هةبوون،

خوةياكر كو باليؤزآ ئينطليز سري همفري تريوليان دهوو

هةطةر دةست ذ مايتيَكرنى بةرنةدةن ،باليؤزخانةيا

نيظرؤ بؤ وةزارةتا دةرظة هاتية داخوازكرن ،ل ويَرآ

ئينطليز

دائيَخسنت"(.)40

شيَوازآ دةولةتا عرياقآ ثشيت مايتيَكرنا ئينطليز د شؤرِشا

نووضةيةكا ديرت كو دشيَن بيَذين جياواز دطةل ييَن بوري

باكوورآ ظآ دةولةتآ ذ بؤ وي رِؤهنكر .دةولةتا عرياقآ

ئةو ذي دةستةسةركرنا دوو كةسيَن ئينطليز ب تؤهمةتا

رِاطةهاندية كو ثيَدظية باليؤزخانةيا ئينطليز و باليؤز و

هةظكاريكرن دطةل شؤرِشطيَرِان و هةر وةسا دانا

تةظايا خةلكآ ظآ دةولةتآ ئةويَن ل عرياقآ جهوار ،ذ هةر

كؤذمةكآ دراظآ ذ ئاليآ ئينطليز بؤ شؤرِةشطيَريَن كورد،

جؤرة دةستتيَوةردان د كارؤباريَن ناظخوةيآ عرياقآ خوة

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت (ضريا دووآ ساآل

بدةنة ثاش و دوور بيَخن"(.)39

 )1961هاتية نظيَسني " :باليؤزآ ئينطليز سةبارةت طرتنا

ل

بةغداد

دى

هيَنة

د بةرامبةر ظان داخوةيانياندا دةولةتا ئينطليز تةظايا

دوو كةسآ ئينطليز دناظ خاكا عرياقيَدا خوازياري

وان تؤهمةتيَن حكوومةتا عرياقآ ثالداين وان رِةتكرن و

رِؤهنكرنآ بوو ،ئةو هةر دوو ئينطليزيَن بةري دوو هةيظان

دوور ذ رِاستيآ ل قةلةمدان ،ذ ئاليةكآ ديرتظة وةزيرآ

ل عرياقآ ب تؤهمةتا هةظكاريكرن دطةل شؤرِةشطيَرِان

دةرظةيآ عرياقآ خوةياكر كو بةردةواميا ثةيوةنديان

هاتني طرتن ،هيَشتا ل بةغداد د طرتيخانةيآ داينة .هةر د

طريَداي ب دةستيَوةرنةدانا ئينطليز د كارؤباريَن عرياقآ

وي دةميدا عةبدولكةريم قامسي باليؤزخانةيا ئينطليز ل

داية ،حكوومةتا عرياقآ ب تؤندي نةرِازيبوونا ئينكليز

بةغداد تؤهمةتبار كربوو كو ( )1.400.000دوالر دراظ

ئينكليز داخوازا

داينة شؤرِشظانان و ئةو دذي كؤمارا عرياقآ ثالداينة و

رِؤهنكرنآ ذ دةولةتا عرياقآ كر ،ل رِيَكةفيت (27

هةتا نوكة حكومةتا قامسي رِيَك ب كاربدةستيَن

ئةيلووليَ  )1961د رِؤذنامةيا ئيتيالعاتدا هاتية":باليؤزآ

باليؤزخانةيا ئينطلز ل عرياقآ نةداية كو ديدارآ دطةل

ئينطليز ذي رِاطةهاندية كو يا فةرة دةولةتا وى ،طشت

وان هةر دوو ئينطليزيَن نة ئارتشي ،كو ب تؤهمةتا ثالدانا

ضاالكييَن كو ب مايتيَكرن د كاروباريَن عرياقآ دا بهيَتة

شؤرِشيان هاتبوونة طرتن بكةن"(.)41

رِةتكرـ ليَ د بةرامبةردا دةولةتا

دةربرِين ب داوي بينيت .وةزيرآ كاروباريَن دةرظةيآ

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل رِيَكةفيت ( 15ضريا دووآ ساآل

عرياقآ دياركر كو ثاراستنا ثةيوةندييَن دناظبةرا هةر دوو

 )1961دياركرية كو جارةكا ديرت عةبدولكةريم قامسي

دةولةتاندا ،طريَداية ب وي شيَوازي ئةوآ باليؤزخانةيا

دةولةتا ئينطليز توهمةتباركر كو هةظكاريكرنا ئينطليز

ئينطليز و خةلكآ ظآ دةولةتآ د دةنة ثيَشيا خوة .د ظآ

دطةل شؤرِشطيَرِيَن كورد ب مةبةستا فشار ئيَخسنت ل سةر

ديداريَدا وةزيرآ دةرظةيآ عرياقآ ب تؤندي نةرِازيبوونا

حكومةتا عرياقيَية بؤ بدةستظةئينانا ثرت يا هةظيازنامةييَن

518

يوسف ،فاخر حسن /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،3:بث .2016 ،521 -508

ئابوورية واتة ثةترِؤليَ ية( ،)42هةر وةسا رِؤذنامةيا

دطةهشتة كوردان ،تيَكضوونا ثةيوةندييَن عرياقآ و توركيا

ئيتيالعات ل رِيكةفيت ( 15ضريا دووآ ساآل )1961

ذبؤ وان تؤهمةتيَن حكومةتا عرياقآ ثالددان توركيا كو

ظةطؤهاستية و نظيَسية" :ل دةمآ ئاماذة ب بؤيةريَن

هةظكاريا كورديَن شؤرِةشطيَر ل كوردستانا عرياقآ دكةت

باكوورآ عرياقآ كري طوت :نةيا ظةشارتية كو رِكةبةري

هةرضةندة حكوةمةتا توركيا ئةظ ضةندة دووير ذ رِاستيآ

و ياخيبوونا باكوورآ عرياقآ ثةيوةنديا رِاستةخوة دطةل

ل قةلةم ددا ،ليَ سنوور بةزاندنا فرِؤكةييَن عرياقآ و

ثرسا ثةترِؤليَ هةي ،ليَ ئةظ رِكةبةرية ب هشياري و

تؤثبارانكرنا دةظةريَن سنوورييَن كوردستانا توركيا ب

زيرةكاتيا مللةتي هاتة تيَكشكاند و مللةتآ عرياقآ

تؤهمةتا ثشتةظاني كرنا دةولةتا توركيا ذ شؤرِشطيَران،

ئامادةكاريةكا باش كر داكو خيانةتكاران ذناظ ببةن"(.)43

ذاليآ ديرتظة توخوويب بةزاندنا فرِؤكةييَن توركيا و

هةر ضةندة حكومةتا عرياقآ بةردةوام دةولةتا ئينطليز

تؤثبارانكرنا دةظةريَن كوردنشينيَن سنوورييَن كوردستانا

ب تؤهمةتا هةظكاري و ثشتةظانيكرنا وان ذ شؤرِشطيَريَن

عرياقآ ،هةر دوو وةآلتيَن ئاماذة ثيَكري دةرظةريَن

كورد ل باكوورآ عرياقآ طونةهبار دكر و هةر ضةندة

كوردنشني تؤثبارانكرن و كورد كوشنت ،ل داويآ ب

دةولةتا ئينطليز بةردةوام ئةظ توهمةتيَن هةنيَ ب نة

رِيَكيَن ديبلوماتيك ئاريشة و كيَشةييَن دناظبةرا خوةدا

دروست ل قةلةمددان ليَ حكوومةتا عرياقآ بةردةوام

ضارةسةركرن ،ليَ ثرسا تيَكضوونا ثةيوةندييَن عرياق و

دةولةتا ئينطليز تؤهمةتبار دكر.

ئينطليز ب شيَوةيةكي ديرت بوو كو حكومةتا عرياقآ

دةرئةجنام:

دةولةتا ئينطليز ب تؤهمةتا هةظكاركرن دطةل

هةر ظةكؤلينةكا بهيَتةكرن خوةدي دةرئةجناميَن

شؤرِشطيَرِيَن كورد طونةهباركر ،هةر ضةندة حكوومةتا

خوةييَن تايبةتة و كار ب ظآ ضةندآ ب دومياهيك دهيَت

عرياقآ خوةياكر ئينطليز ذبةر كيَشةيا كويَتآ و ثرسا

و ئةظ ظةكؤلينة ذي دوو خاليَن طرنط خبوةظة دطريت:

ثةترِؤال عرياقآ فشار ئيَخسنت ل سةر دةولةتا عرياقآ ،ليَ

 -1طرنطيثيَدانا رِؤذنامةيا ئيتيالعات ب دؤزا طةليَ كورد

دةولةتا ئينطليز تةظايا ظان ئاخظتنان بآ بنةما و دوور ذ

و تؤماركرنا ثيَزانينيَن ب مفا ل سةر شؤرِشا ئةيلووليَ

رِاستيآ ل قةلةم دان.

هةذي وآ ضةنديَ ية كو ظةكؤلينيَن هوويربينانة ل سةر

 -3هةذي ية بيَذيت كو ذيَدةريَن ثرِانيا نووضةييَن كو

بهيَنة كرن ،ضونكو رِؤذنامةيا ناظهاتي ل وةآلتةكي دهاتة

رِؤذنامةيا ئيتيالعات ظةطؤهازتني و نظيَسني ذ نوضةطةهانيَن

وةشاند كو ئريانة هةظسنوورة دطةل وةآلتآ عيَراقآ و

ئةورِؤثي ،عرياقى ،توركي و عةرةبي و كيَمةكا وان ذ

ئالؤزبوونا وآ كارتيَكرن ل سةر ئريانآ دكر لةوما

ئاليَى ثةيامنيَرآ وانظة هاتينة وةرطرتن.

َييَن شؤرِشآ
رؤذنامةيا ئيتيالعات ب دريَذاهيا ثازدة سال

ثةراويَز:

( )1975-1961سةدان بةرثةريَن خوة ذبؤ تؤماركرنا

سيييييي ي محم ي ريييييييي ی ائييیائييینم یييی م ی مييینم
مطئوعييیا نن (1304ش1357-ش) جل ي  ،ران
،ز یا فن گ  ،یشييييييیی سيييييي مم – منکز مطیلعیا ،
رحق قیا یسییه ی  1378ـ.ش ص .75
( )2هةةو طنتنىن نةةو ضةةةةةةوؤةةَن هردنن ن ك هةةوون ك ن

ديرؤكا شؤرِشآ تةرخانكرينة.
 -2تيشك ئيَخستنا رِؤذنامةيا ئيتيالعات ل سةر مذارا
ثةيوةندييَن عرياق و توركيا ذاليةكي ظة و عرياق و ئينطليز
ذ ئاليةكآ ديرتظة ،ئالؤزبوونا رِةوشا ئاسايا عرياقآ دطةل
هةر دوو وةآلتيَن توركيا و ئينطليز ذبةر شؤرِشطيَريَن
كورد ل كوردستانا عرياقآ ،ذ هةر دوو ئاليان زيان
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()1

وو مبو هرد وا د ؤي ِ ةسةةةةةوا ون ك ك ا هرد دنبا
هو ي سةةةةةر ضةةةةةي كننؤي ننباؤي ةةة ون ن ِة (عمیی علي
لسييييمن شييييمی لعن  1975-1958یی سييييا سيييي یسيييي ا
ب ن،ا لمنكز لعنبي ل بحیث  ،یی سيييييا لسييييي یسيييييیا
 2012ص  .)239هردنن هوظَ هرد وا د ؤي طادؤَةن ن
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خنة طوهاؤَك عووَ كبو ميي قامسي خنةنا ك ن ؤو كطول
نا نن هرد وا د ؤي ننو ون ن ِة ( شييييع ر عقن ،
ا
س و ا لمج ا في كنیستی لعن  -م لحو یث لس یس ا
 ،لعسييييييعننا في كناسييييييتی لعن م )1980-1958
یب ل مطئعا م ییة  2000ص .)59
(ِ )3ةؤطو هرد كننؤي و تة
()4

هو ا ة

( )5فن ی نک قئ له کویی ز عن به رنک ه پ ی ه شيييي ی
ی،زییمه ا عیا شمییه ( 22 )10560ژ ،ه 1961
ص .19
( )6ج گ کن ی یسيييييييب ی سيييييييب بی بییز ی ای ی،زییمه
ا عیا شمییه ( 26 )10565ژ ،ه  1961ص .1
( ، )7حييي يييی یرر عن سيييييينرنن ج يييگ یی یو حم
کو سييتییم سييب ی،زییمه ا عیا شييمییه ()10609
 20س تمپن  1961ص .23
( )8می .
( )9نی یی،سب (كن،ی)ه.
( )10و پ مييی ييی عن تييیه رنک ييه ی بمئييیی کنیی ي
ی،زییمه ا عیا شمییه ( 12 )10846ژ ،ه 1962
ص .3
( )11و پ می ی عن قم بیز م رنک ه ی بم ئیی کنی ی
ی،زییمه ا عیا شمییه ( 14 )10847ژ ،ه 1962
ص .12
( )12یئنی ش ي ن یرر  ،شييویش ي ی عن یی یزین م منز
رنک ه ی،زییمه ا عیا شيييمییه ( 15 )10848ژ ،ه
 1962ص .4
()13هو ا ة
( )14و پ می ی عن قم بخیه رنک ه حمله کنیی ی،زییمه
ا عیا شمییه (، 16 )10874ا  1962ص .4
( )15می .
()16

می .

()17

می .

( )19ب ي یئييی حو یث منز ر ي ی،زه ت ن ب رنک ييه ،
عن ی،زییمه ا عیا شييييييمییه (، 20 )10875ا
 1962ص .4
( )20می .
()22

می .
می .

()23

می .

()25

می .

()26

می .

()22

()27

می .

ع ن کنی:
(، )28ز یا تييییجييه رنك ييه ام ا ع ييه
ی،زییمه
رنک ه به شيييویشييي ی شيييمی عن کمک یم
ا عیا شمییه (، 21 )10871ا 1962ص .4
( )29می .
()30

می .

( )31شييویش ي ی عن رسييل م ش ي ی – ز شييویش ي ی سييلحه
ی ،سم  ،یگل سم ب سب آم ی،زییمه ا عیا شمییه
( 22 )10610سپتیمئن 1961ص .4
( )32قیسيييمم ر ب :ی ئن شيييویشييي ی عن یسيييب ی يييیی ه
یگل س سييب ی،زییمه ا عیا شييمییه (24 )10612
سپتیمئن 1961ص .4
( )33می .
( )34می .
()35

می .

( )36ل ي كتوی عئ ي ل تييیي علي نح ي لئورييییي  ،ييی ع
لحنكا لقوم ا لعویینا لتحنینا -م حظیا ریینخ ا ،
یی سيييييیا ،ل ا موسيييييسيييييا موكننییي للطئیعا  ،ل ييييين
( یب ل2001 :ن) ص .72
( )37سييمن فَ ي د عئ لحم محم كن ی لعن رحب حعم
عئ لعننم قیسييييم 1963-1958ن یسييييیلا میجسييييت ن مقاما
جیمعا لزقین  -كل ا آلی ب – قسم لتیینخ ص .194
( )38یگل س شي ن بعن عتن ک کنی :شييویش ي ی عن
آمییه حمله م وی ی،زییمه ا عیا شمییه ()10613
 25سپتیمئن 1961ص .4
( )39می .
( )40ی،زییمه ریپ بغ ی م ونس ي  :ی ئن شييویش ي ی عنر
یسييتگ ن شيي ی،زییمه ا عیا شييمییه (24 )10614
سپتیمئن 1961ص .4
( )41تطیی عن به یگل س :سيييي ییا یگل س ح م تله
یييي یی ی،زیيييیميييه ا عيييیا شييييييميييییه (27 )10615
سپتیمئن 1961ص .3
( )42می .
وز پینی ی یفت سيييييييب ی،زییمه
( )43شييييييویش عن
ا عیا شمییه ( 5 )10648یو مئن 1961ص .3
( )45ع ئ ل ننم قیسييييييم ع ن کنی :بن ح ظ حقو ی تم
عن ق میا شيين،م م ييوی ی،زییمه ا عیا شييمییه
( 15 )10657یو مئن  1961ص .4
( )46قیسييييم ر ب :شييييویشيييي ی شييييمی عن بی ی یرئیا
ی یی ی،زییمه ا عیا شيييمییه ( 15 )10657یو مئن
 1961ص .4
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1962 متوز14-1961  متوز22 صدى ثورة ايلول يف جريدة اطالعات االيرانية
:امللخص

 " والصحيفة مبثابة1962  متوز14- 1961 متوز22 جاء اختيار هذا املوضوع واملعنون " صدى ثورة ايلول يف صحيفة اطالعات االيرانية
 لتناوله ما حصل من سوء لألوضاع والعالقات، مرآة ومصدر ذا أمهية يف توضيح العالقات العراقية مع تركيا وبريطانيا بداية اندالع ثورة ايلول
 وكذلك كان مقاتلي،  والسيما بعد أن التجأ قسم من الكرد املعارضني لثورة ايلول اىل االراضي الرتكية،والتعقيد يف الوضع االمين بني العراق وتركيا
وهذا ما ولد خوفاً وقلقاً لدى، البيشمه مه ركه يتخذون من االراضي الرتكية ملجأ هلم عند اشتداد املعارك مع القوات العراقية واختلطوا مع كرد تركيا
 هذه التطورات كانت سبباً لألزمة يف العالقات العراقية،ساسة تركيا من أن يكون هذا عامالً مشجعاً لكرد تركيا يف القيام بثورة مماثلة ضد حكومتهم
 وابلتايل جلوء الطرفني للوسائل الدبلوماسية حلل اخلالف بينهما، الرتكية ووصلت اىل حد املواجهة العسكرية ورافقتها عمليات القصف بني البلدين
 من جانب آخر، وأعطت أمهية كبرية هلذه التطورات بني البلدين، وكانت صحيفة اطالعات تنقل ما جيري من احداث بشكل يومي وبكل وضوح،
 والسيما ما يتعلق ابهتام العراق لربيطانيا يف دعمها للثورة الكردية وابملقابل فان بريطانيا،ركزت الصحيفة على أتزم العالقة بني العراق وبريطانيا
. رفضت هذه االهتامات لكوهنا ال تستند اىل أساس

Aylol Revolution in the Iranian Newspaper (Ettelaat)
July14th-1961 July 22nd 1962
Abstract
The subject of this research is the first Kurdish- Iraq War (Aylol Revolution) in the
Iranian Newspaper known as Ettelaat newspaper. It is one of the most important subjects in
history which talks about the relationship Iraq had with Turkey and England during the
Aylol Revolution. There are many important points about it, such as the instability that
occurred between Iraq and Turkey because before the revolution some of the Kurdish
people left to Turkey as refugees and the relationship between the Kurds in Turkey and
Kurdish refugees from Iraq became close. This was the reason the Turkish politicians
became uncomfortable about the relationship because they were afraid the Kurds in north
and south will rise against them and start a revolution in Turkey. The conflict between these
two countries caused them to bomb each others border. The Iranian newspaper Ettelaat gave
information about the problems that happened between these two countries daily. In
addition to this there is also another topic discussed in this research which is the
disagreement that happened between Iraq and England because of the Kurdish revolution
since Iraq believed that England was helping the Kurds during this revolution but England
rejected this statement.
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