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 مەەەەەانگرەنی نەەەەەوێنەرە کوردەکەەەەەان بەەەەەۆ شەەەەەەرمەزارکردنی کیمیابەەەەەارانکردنیکوردەکانی عێراق  -نیسانی ١٨٩١
 دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق گەەەەەازی کیمیەەەەەایی دێی کوردەکەەەەەان بەکاردەهێنێەەەەەت -گواڵنی ١٨٩١
 شەەەەااڵوی کەەەەاولکردنی گونەەەەدەکانی سەەەەەر بە شەەەەاری روانەەەەدوز لە بەەەەاکوریعێراق  -حوزەیرانی ١٨٩١
 دوایەەەەەیی زانیاریەکەەەەەان دەربەەەەەارەی بەەەەەارودۆیی کوردەکەەەەەان و سیاسەەەەەەەیراگوازەنەوەیان  -ەەموزی ١٨٩١
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 بەەەەەەەارودۆیی کوردسەەەەەەەتانی عێەەەەەەەراق لەوپەڕی یراپیەەەەەەەدایە  -ەشەەەەەەەرینییەکەمی ١٨٩١
 کەەەەورەەیە لە راپەەەەۆرەێکی هەواڵگەەەەری دەربەەەەا رەی کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجەلە ١١ی ئاداری ٤٢ - ١٨٩٩ی ئاداری ١٨٩٩
 بەیەەەەت و شانسەەەەی کەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەان روو لە ەەەەەاریکی دەکەەەەان ١١ -یگواڵنی ١٨٩٩
 بەرنەەەەامەی راگەەەەوازەنەوەی یەڵەەەەڵ لە یەن دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق  -حەەەەوزەیرانی١٨٩٩
 نەەەەەەەەاوەرۆکی دیەەەەەەەەدار لەگەل جە ل ەاڵەبەەەەەەەەانی لە وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوە -حوزەیرانی ١٨٩٩
 بەردەوامبەەەەەەەەوونی شەەەەەەەەااڵوی کەەەەەەەەاولکردنی گونەەەەەەەەدە کوردنشەەەەەەەەینەکان -حوزەیرانی ١٨٩٩
 بارودۆیی ئوردوگاکانی کوردە راگوێزراوەکان  -ئەیلوولی ١٨٩٩ نەەەەاوەرۆکی دیەەەەداری بەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەا لەگەل جێگەەەەری وەزیەەەەری دەرەوەیعێراق دەربارەی شااڵوەکان دێی کوردەکان  -ئەیلوولی ١٨٩٩
 دوایەەەەەەیی زانیاریەکەەەەەەانی جە ل ەاڵەبەەەەەەانی ،رێەەەەەەبەری کەەەەەەورد دەربەەەەەەارەیشااڵوەکانی عێراق دێی کوردەکان  -ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
 راپەەەەەەەۆرەی  ٢٤ی کۆمیسەەەەەەەیونی مەەەەەەەاەی مرۆڤەەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەاندربارەی عێراق  -کانوونی یەکەمی ١٨٩٩
 پەیوەنەەەەەەەدییە بازرگانییەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا و عێەەەەەەەراق و پەیوەنەەەەەەەدی ئەومەسەلەیە بە سەرکوەی کوردەکانەوە ٤٨ -ی کانوونی یەکەمی ١٨٩٩
 راپەەەەەۆرەی میەەەەەدیاکان دەربەەەەەارەی راگەەەەەوازەنەوەی کوردەکەەەەەانی عێەەەەەراق -نیسانی ١٨٩٨
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 دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق لە راگەەەەەوازەنەوەی بەشەەەەەێڵ لە کوردەکەەەەەان اوپۆشەەەەەیکردووە  -نیسانی ١٨٩٨
 گوشەەەەەەارە سەەەەەەەربازی و سیاسەەەەەەییەکانی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی لەسەەەەەەەرکوردەکان بەردەوامە  -گواڵنی ١٨٩٨
 نەەەەەەەاوەرۆکی دیەەەەەەەداری جێگەەەەەەەری وەزیەەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەا لەگەلنەەەەەوێنەرێکی کەەەەەورد دەربەەەەەارەی شەەەەەااڵوەکانی عێەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەان -
حوزەیرانی ١٨٩٨
 دوایەەەەەیی زانیاریەکەەەەەان دەربەەەەەارەی شەەەەەااڵوی راگەەەەەوازەنەوەی کوردەکەەەەەان -حوزەیرانی ١٨٩٨
 دە سەەەەەەەتپێکردنی راگەەەەەەەوازەنەوەی یەڵکەەەەەەەی ەەەەەەە دز لە یەن عێەەەەەەەراق -حوزەیرانی ١٨٩٨
 راپەەەەەەەۆرەی و زار ەەەەەەەەی د ر و ی ویەەەەەەەهیەەە یەەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەەە مریكاسەەە بار ن بەەە بەەەارودۆیی مەەەاەی مەەەرۆه لەەە کوردسەەەتانی عێەەەراق لەەە سەەەاڵی
 - ١٨٩٨شوباەی ١٨٨١
 دە ەەەەەی گفتوگۆکەەەەەانی عەلەەەەەی حەسەەەەەەن ئەل مەجیەەەەەد لەگەل کاربەدەسەەەەەتانیبەەەەەەااڵی بەعەەەەەە لە  ١٨٩٩دەربەەەەەەارەی کیمیابەەەەەەارانکردن و سەەەەەەەرکوەکردنی
یەڵکی باکوور  -نیسانی ١٨٨٤
 - ٤هەڵەب ەەەەجە و ئەنف ەەەەال لە راگەیەن ەەەەدراوە ەەرمییەک ەەەەانی وەزارەەەەەەی
دەرەوەی ئەمریکادا
 -ناوەرۆکی دیداری جە ل ەاڵەبانی لەگەل کاربەدەستانی وەزارەەی دەرەوە ١٤ -یحوز یرانی ١٨٩٩
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كی كیمیایی دێی پێشمەرگە کوردەکان -

 ش رم زاركردنی ك ڵكو رگرەنی عێراق ل٩ی ئ یلوولی ١٨٩٩
 پشەەەەتیوانین كردنی حكوومەەەە ەی ئەەەە مریكا لەەەە گەاڵڵەیاسەەەەایەکی كەەەەۆنگرێبۆ سزادانی عێراق ٤٤ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩
 راپەەەەەۆرەی جێگەەەەەری و زیەەەەەری د ر و ی ئەەەەە مریكا د ربەەەەەار ی بەەەەەارودۆییمەەەەاەی مەەەەرۆه لەەەە کوردسەەەەتانی عێەەەەراق لەەەە سەەەەاڵی ٩ - ١٨٩٩ی شەەەەوباەی
١٨٩٨
 راپەەەەەۆرەی جێگەەەەەری و زیەەەەەری د ر و ی ئەەەەە مریكا د ربەەەەەار ی بەەەەەارودۆییمەەەەاەی مەەەەرۆه لە عێەەەەراق و نەەەەاو ە کوردنشەەەەینەکان لە سەەەەاڵی ١٤ - ١٨٩٨ی
كانوونی دوو می ١٨٨١
 "رێكخراوی ش هیدانی ه ڵ بج " ەە ینەوەی لە بەغداد ئەنجامداوە ٠١ -ی نیسانی١٨٨١
 یەکە لێدوانی وەزارەەی دەرەوە دەربارەی کیمیابارانی هەڵەبجە ١١ -ی ئاداری١٨٨٩
 ساڵیادی کۆمەڵکوێی هەڵەبجە ١١ -ی ئاداری ٤١١١ راگەیەنەەەەەەەدراوی وەەبێەەەەەەەری وەزارەەەەەەەەەی دەرەوە دەربەەەەەەەارەی سەەەەەەەاڵیادیکۆمەڵکوێی هەڵەبجە ١١ -ی ئاداری ٤١١١
 سەدا ەکی کۆمەڵکوێی دێی یەڵکی مەدەنی بێ گوناح بەکارهێناوە ١٢ -یئاداری ٤١١٠
 لێەەەەدوانی سەەەەەرۆ بەەەەوش دەربەەەەارەی سەەەەاڵیادی کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە وئامادەکاری بۆ رویاندنی رێیمی عێراق ١٤ -ی ئاداری ٤١١٠
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 - ٠هەڵەب ەەجە و ئەنف ەەال لە ئەجی ن ەەدای کۆنگرێس ەەی ئەمریک ەەادا ( ئەنجەەومەنی
نوێنەران و ئەنجومەنی پیران )
 کیمیابارانی هەڵەبجە :کۆمەڵکوێییەکی دڕندانە ٤٢-ی ئاداری ١٨٩٩ کیمیابارانی هەڵەبجە نموونەی کارەساەی ئاپۆکالیسە ٤٨ -ی ئاداری ١٨٩٩ بێدەنگی لەبەرامبەر کیمیابارانی هەڵەبجە ٠١ -ی ئاداری ١٨٩٩ داواکەەەەەەەاری لە وەزیەەەەەەەری دەرەوە بەەەەەەەۆ شەەەەەەەەرمەزارکردنی سیاسەەەەەەەەەەیراگوازەنەوەی کوردەکان ٤٤ -ی گواڵنی ١٨٩٨
 ەەەەەاوەوێکردنی بڕیارنەەەەامەی  ٢١٩بەەەەۆ ئیدانەەەە كردنی كەەەە ڵكو رگرەنی عێەەەەراقكی كیمیایی ٤٢ -ی حوز یرانی ١٨٩٩
ل
 ەەەەەاوەوێكردنی گ اڵڵەەەە كان و بڕیارنامەەەە هاوب شەەەە كان بەەەەۆ پێشەەەەگیری لەەەەێینۆسایدی کورد ٩ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩
 كەەەەەە ڵكو رگرەنی زیاد ڕۆیانەەەەەە ی عێەەەەەەراق لەەەەەە گەەەەەەازی كیمیەەەەەەایی دێیکوردەکان ٩ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩
 ئەو دەوڵەەانە کە ەکی کیمیایی بەکاردێنی دەبێ گۆشەگیر بکرێی ٨ -ی ئ یلوولی١٨٩٩
 کۆمەڵگای نێونەەەوەیی لە بە رامبەر ێینۆسایدی كورد بێدەنگە ٨ -ی ئ یلوولی١٨٩٩
 بارودۆیی کوردستانی عێراق پێویستی بە کردەوەی یێرا هەیە ٨ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩ دەبێت لە ئاکامەکانی ب كارهێنانی كی كیمیایی دێی كورد بترسیی ٨ -یئ یلوولی ١٨٩٩
 عێەەەەراق لە شەەەەااڵوی ێینۆسەەەەەایدی کەمیەەەەنە ی کەەەەەورددا ،ەکەەەەی کیمیەەەەەاییبەکاردێنێت ٨ -ی ئەیلوولی ١٨٩٩
 نابێت لە بەرامبەر کیمیابارانی کوردەکان بێدەنگ بیی ١٤ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩6
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 جیهانی شارستانی ناەوانێت ەەحەمولی کیمیابارانی کوردەکان بکان ١٠ -ی ئ یلوولی١٨٩٩
 عێراق بە ەکی کیمیایی کورد ێینۆساید دەکان ١٠ -ی ئ یلوولی ١٨٩٩ عێراق کوردەکان کیمیاباران دەکان ونکە نەەەوەیەکی جیاوازن ١٠ -ی ئ یلوولی١٨٩٩
 ئەنجومەنی نوێنەران نەیهێشت گوشار بخرێتە سەر عێراق بۆ ئەوەی کوردەکانکیمیاباران نەکان ١٢ -ی ئەیلوولی ١٨٩٩
 دیواری بێدەنگی ارەنووسی کوردە کیمیابارانکراوەکانی ەەنیوە ١ -ی ەشرینییەکەمی ١٨٩٩
 بەرێەوەنەەەەدی بازرگەەەەانی ناهێۆێەەەەت ئەەەەابۆۆ ە بسەەەەەپێندرێت بەسەەەەەر عێرا ەەەەدا ١٤ی ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩ گەاڵڵە یاسەەەەەای  ٤٤٤١بەەەەەۆ سەەەەەەپاندنی ئەەەەەابۆۆ ە بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا ٤١ -یەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
 كورد ئەنفالکراوەکان ل بارودۆیێکی نالەباردا دەێیی ٤٩ -ی حوز یرانی ١٨٨١ هەڵسوکەوەی ەورکیە لەگەل کوردە ئەنفالکراوەکان شەرمەزار دەکەیی ١٤ -ی ە موزی١٨٨١
 کوردەکان بە هۆی ئەوە کیمیاباران دەکرێی کە داوای ماەی یۆیان دەکەن ١١ -یئ یلوولی ١٨٨١
 س دا حوس یی ،كورد و ێینۆساید ١١ -ی ئاداری ١٨٨٤ سەەەەا ڵیادی کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە :كورد كەەەەان هاوپەەەە یمانی ئێمەەەە ن دێیس دا حوسەیی ١١ -ی ئاداری ١٨٨٤
 -وار میی ساڵیادی كیمیابارانی كورد كان ١٩ -ی ئاداری ١٨٨٤
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 کیمیابارانی ه ڵ بج ی كێ ل ەاریكتریی كاە كانی مێرووی مرۆڤای ەی بوو ١٢ -یئاداری ١٨٨١
 بڕیارنەەەەەامەیە بەەەەەۆ دەربڕینەەەەەی هەەەەەاویەمی لەگەل کۆمەڵکەەەەەوێی کەەەەەورد لەهەڵەبجە ٤١ -ی ئاداری ١٨٨١
 بڕیارنامەیە بۆ دادگاییکردنی رێبەرانی رێیمی عێراق ١٢ -ی ەشرینی دوو می ١٨٨١ دادگاییكردنی س دا حوس یی بە ەاوانی کاری دێەمرۆڤایەەی ١٤ -ی ئاداری ١٨٨٩ ئەنفال ێینۆسایدکردنی مرۆڤایەەییە ١٠ -ی ئاداری ١٨٨٩ ئاسەەەەەوارەکانی کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەجە لە زمەەەەانی پزشەەەەکێکی رۆێئەەەەاواییەوە ١١ی ئاداری ١٨٨٩ كۆم ڵكوێی ه ڵ بج ی كێ ل رووداو ەرسناك كانی مێرووی هاو ریی ئ جیهانبوو ٤٢ -ی ئاداری ١٨٨٨
 بڕیارنامەیە بۆ بەرزڕاگرەنی ساڵیادی كۆم ڵكوێی ه ڵ بج ٨ -ی ئاداری ٤١١١ ئەنفال و هەڵەبجە یەکێ لە ەاوانەکانی رێیمی سەدا حوسەینە ٤١ -ی ئەیلوولی ٤١١١ ئەنفال ،هەڵەبجە و ەەعریب رەوایەەی بە بەکارهێنانی هێزی سەربازی دێی عێراقدەدەن ٨-ی ەشرینی یەکەمی ٤١١٤
 کوردەکەەەەا ن نیگەرانەەەەی دووپەەەەاەبوونەوەی هێرشەەەەە کیمیاییەکەەەەانی سەەەەەەدامی ٤ی ئاداری ٤١١٠ لێەەەەدوانەکانی وەزیەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەا لە هەڵەبەەەەجە ەریەەەەودانی یەڵەەەەکە ١١ی ئەیلوولی ٤١١٠ بۆ کیمیابارانی هەڵەبجە وە هۆکارێڵ بۆ رویانی رێیمی سەدا بەکاردێنی؟ ١١ -یئاداری ٤١١٢
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 ئەگەری دووپەەەەەەاەب وونەوەی کۆمەڵکەەەەەەوێی کوردەکەەەەەەان پەەەەەەاش دەر ەەەەەەوونیهێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ٤١ -ی نیسانی ٤١١٢
 پەەەاش کیمیابەەەارانی هەڵەبەەەجە ،ئەمریکەەەا زیەەەاەر یەەەارمەەی رێیمەەەی عێرا ەەەی دا ١٠ی ەەموزی ٤١١٢ یەەەەەەادی وربەەەەەەانیە کوردەکەەەەەەانی هێرشەەەەەەی ١١ی ئەەەەەەاداری ١١ - ١٨٩٩یئاداری ٤١١٤
 لە سەاڵیادی کیمیابەەاران ی هەڵەبەەجەدا هێزەکەەانی ئەمریکەەا داهەەاەوویەکی باشەەتر بەەۆعێراق بنیاەدەنێی ١١ -ی ئاداری ٤١١٤
 رێیمەەەەی عێەەەەراق کەەەەوردە ەەیلییەکەەەەان و بارزانییەکەەەەانی بەکەەەەۆمەل کوشەەەەتووە ١٨ی ەشرینی یەکەمی ٤١١٤ یەڵکی هەڵەبجە هێشتا وربانی ئاسەوارەکانی ەکی کیمیاییی ١٢ -ی ئاداری ٤١١١ سەدا حوسەیی بە ێینۆساید ەۆمەەبارە ٢ -ی نیسانی ٤١١١ کیمیابارانی هەڵەبجە میراەێکی کوشندە و بەردەوامی لە دوای یۆیدا بەجێهێشت -١٠ی ئاداری ٤١١٩
 کیمیابارانی هەڵەبجە ەاوانێکی دزێو دێی گەلی کورد بوو ١٢ -ی ئاداری ٤١١٩ کیمیابەەەەەەارانی کوردەکەەەەەەان دەبەەەەەەێ وە ەەەەەەەاوانی ێینوسەەەەەەاید بەەەرمەەەەەەیبناسرێت ١١ -ی ئاداری ٤١١٩
9
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 هەڵەبجە سەمبۆلی نەهامەەییەکانی گەلی کوردە ٤ -ی نیسانی ٤١١٩ کیمیابارانی هەڵەبجە :یەکە نمونەی کۆمەڵکوێی مرۆه بەدەست دەوڵەەی یۆی ١١ی ئاداری ٤١١٨ لەسەەەەەێدارەدانی یێەەەەەرای سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی نەەەەەادادپەروەری بەەەەەوو دەرهەقوربانیانی ئەنفال ١١ -ی ئاداری ٤١١٨
 - ٢وێنەی هەند لە بەڵگەنامەکان
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پێشەکی
پرۆڤیسۆر مایکێل کیلی

1

 1پرۆڤیسۆر مایکێل جەی کیلی مامۆستای کۆلیری یاسا و بەرپرسی " پرۆگرامی یاسای نێونەەەوەیی
و بەراوەردکاری" زانکۆی کریتۆنی ئەمریکایە و سەرۆکی بەشی ئەمریکای "کۆمەڵەی یاسای سزای
نێونەەەوەیی "یە کە بنکەکەی لە پاریسە .مایکێل کیلی راوێرکاری کاروباری یاسای نێونەەەوەیی
ئەنجو مەنی ئاسایشی نەەەوە یەکگرەوەکان بووە و هەروەها یەکێ لە راوێرکارانی پارڵ مانی کوردستان
بووە بۆ داڕشتنی دەستووری هەرێمی کوردستانی عێراق .مایکێل کیلی  ٢کتێبی دەربارەی ێینۆساید
لە ئاستی نێونەەەوەییدا ب و کردوەەەوە کە یەکێکیان بریتییە لە کتێبی " رۆحەکانی هەڵەبجە :سەدا
حوسەیی و ێینۆسایدی کورد" کە ساڵی  ٤١١٩لە ئەمریکا ب و بوەەەوە.
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کەەەورد دۆسەەەتی نیەەەیە جەەەگە لە یاکەەەان .ئەمە وەەیەکەەەی کەەەۆنە ،کەەەۆن بە ەد
یەەەەودی یاکەەەەان .راستیشەەەەە ،هەروایە بەەەەەەایبەن ئەو کەەەەاەە کە کوردەکەەەەانی
بەەەاکووری عێەەەراق بە دەسەەەتی رێیمەەەی سەەەەدا حوسەەەەیی ێینۆسەەەاید دەکەەەران.
سەەەەەوپای عێەەەەەراق لە شەەەەەااڵوی ئەنفالەەەەەدا یەڵکەەەەەی سەەەەە یلی کەەەەەوردی کەەەەەۆ
دەکەەەەەەردەوە ،دووری دەیسەەەەەەتنەوە ،گونەەەەەەد و شەەەەەەارۆ کەکانیانی یەەەەەەاپوور
دەکەەەەەرد و بە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی پە مەەەەەاری دەدان .لە ئەنجامەەەەەدا سەەەەەەدان
هەزار کەەەەەەەورد گیانیەەەەەەەان لە دەسەەەەەەەتدا و برینەەەەەەەدار بەەەەەەەوون .لە کەەەەەەەاەی
دەسەەەەتپێکردنی ئەنفەەەەال لە ۆنەەەەایی کۆەەەەەایی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێرا ەەەەدا و
پاش ئەوەش  ،واڵەانی دیکە کاردانەوەیەکی ئەوەۆیان نیشاننەدا .بۆ؟
هۆکارەکەەەەەانی زۆرن بەاڵ ئاگەەەەەادارنەبوون لە بەڕێوە ەەەەەوونی ئەنفەەەەەال ،یەکەەەەەێ
لە هۆکارەکەەەانی نەبەەەەوو .جیهەەەان و بەەەەەەایبەن رۆێئەەەەاوا بەەەاش دەیزانەەەەی ەەەەی
روو دەدان .لە کەەەەاەی شەەەەەە ڕی ئێەەەەەران و عێرا ەەەەدا زلهێزەکەەەەەان زۆر یەەەەەارمەەی
ئەەەەابووری ،سەەەەەربازی و ەەکنیکەەەەەی سەەەەەدامیان دا .کەوابەەەەوو سەریانسەەەەەڕنەما
کاەێەەەەەڵ کە بینیەەەەەان سەەەەەەدا ئەو ەکەەەەەانە دێی کوردەکەەەەەان بەکاردەهێنێەەەەەت
ەەەەەونکە یۆیەەەەەەان پێیەەەەەەان ەرۆشەەەەەتبوو .ئە نەیشەەەەەەەیە کە رۆێنەەەەەەامەی "
نیۆیەەەەۆر ەەەەەایمز" بەەەە وی کەەەەردووەەەوە نیشەەەەان دەدان کە واڵەەەەەانی دیەەەەەکە
ەنەەەەەەدە یارمەەیەەەەەەان بە بەرنەەەەەەامەی ەکە کیمیاییەکەەەەەەانی سەەەەەەەدا داوە.
واڵەەەەەانی رۆێئەەەەاوا دەیەەەەان سەەەەال اوپۆشەەەەیان لە کەەەەردەوانە کەەەەرد ەەەەونکە
مەسەەەەەەەلەی سەەەەەەە امگیری و پار ەپەەەەەەار ەنەبوونی واڵەە ەنەەەەەەدنەەەوەییەکان
لە مەسەلەی ماەی مرۆه بۆیان گرنگتر بوو.
بەاڵ جیهەەەەان ەەەەۆن دەبەەەەێ وەاڵ بەەەەداەەوە؟ بە هەمەەەەان رێەەەەرە کە سەەەەەدا
بەرپرسەەەەەەیاری ەەەەەەەاوانی ێینۆسەەەەەەایدی کەەەەەەورد بەەەەەەوو ،ئەو واڵەەەەەەەانەش کە
12

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

ئامرازەکەیەەەەان بەەەەۆ سەەەەەدا دابەەەەیی کەەەەرد ،لە بەرامەەەەبەر ێینۆسەەەەایدی کەەەەورد
بەرپرسەەەەەەیارن .بەەەەەەۆیە کۆمپانیەەەەەەا نێونەەەوەیەکەەەەەەان دەبەەەەەەێ لە بەرامەەەەەەبەر
کردەوەکانیەەەەەەان وەاڵمەەەەەەدەر بەەەەەەی .زۆربەی ئەو یەەەەەەارمەەیە ئەەەەەەابورییە کە بە
سەەەەوپای سەەەەەدا درا لە رێگەەەەای کۆمپانیەەەەا نێونەەەوەیەکەەەەانەوە بەەەەوو .ئێسەەەەتا
ناکرێەەەەەەت لە ئاسەەەەەەتی نێونەەەوەییەەەەەەدا لێپرسەەەەەەینەوە لەگەل ئەو کومپانیەەەەەەانە
بکرێەەەەت بە هەەەەۆی بەشەەەەداربونیان لە ێینۆسەەەەایدی کەەەەورددا .هەەەەید دادگەەەەایەکی
نێەەەەەەونەەەوەیی ئەو دەسەەەەەەەاڵەەی نیەەەەەەیە بەاڵ دەبەەەەەەێ بەردەوا گوشەەەەەەاری
سیاسەەەەی ،ئەەەەابووری و یاسەەەەایی بخەەەەرێتە سەەەەەر ئەو یەنەەەەانە کە دەسەەەەتیان
بووە لە ێینۆسایدی کورددا.
زۆرن ئەو دیکتەەەەەاەۆرانە کە وە ەاوانبەەەەەار لە دادگەەەەەا نێونەەەوەییەکەەەەەان یەەەەەان
دادگەەەای واڵەەەەی یۆیانەەەدا لێپرسەەەینەوەیان لەگەڵەەەدا کەەەراوە .هەنەەەدێکیان پەەەێ
لە دەر ەەەەەەەوونی حوکمەکەیەەەەەەەان بە هۆکەەەەەەەاری جۆراوجەەەەەەەۆر مەەەەەەەردوون و لە
راسەەەەتیدا ئە جەەەەۆرە مردنەەەەانە بەەەەۆ دیکتاەۆرەکەەەەان بەەەەووە بە شەەەەتێکی بەەەەاو.
2

هێرمەەەەان گەەەەۆریی پەەەەێ

لە جێبەجێبەەەەوونی حەەەەوکمی دادگەەەەای نەەەەورینبێر

2

هێرمەەەان گورینەەەگ یەکەەەێ لە سەەەەرکردەکانی دەوڵەەەەەی نەەەازی ئاڵمانیەەەا و ەەرمانەەەدەی هێەەەزی
هەوایەە ی ئاڵمانیەەا لە کەەاەی جەنگەەی جیهەەانی دووە بەەوو .پەەاش کۆەاییپێهەەاەنی جەنگەەی دووەمەەی
جیهەەانی لە دادگەەەای نەەۆرینبێر کە بریتانیەەەا ،ەەرانسەەە ،ئەمریکەەەا و سەەۆڤیەن بەەەۆ دادگەەەاییکردنی
کاربەدەسەەتانی دەوڵەەەەی نەەازی پێکیانهێنەەابوو حەەوکمی لەسەەێدارەدانی بەسەەەردا سەەەپا بەاڵ دوو
کەەەاەرمێر پەەەێ لە بە ڕێوە ەەەوونی حەەەوکمەی حەبەەەی ێەهەەەری یەەەوارد و یەەەۆی کوشەەەت .گورینەەەگ
حەبی ێەهری لە ناو وەوی رۆنی ردا شاربووەوە .وەرگێر
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3

یەەەەۆی کوشەەەەت .هیەەەەدکی ەۆجەەەەو لە کەەەەاەی دادگەەەەای سەەەەەربازی ەۆکیەەەەەۆ
هەوڵیەەەەدا بە شەەەەێوەی هەەەەاراکری یەەەەۆی بوکرێەەەەت .ئیسەەەەلۆبۆدان میلۆسەەەەوڤید
لە کەەەەەەاەی دادگەەەەەەەاییکردن لە یەن دادگەەەەەەەای نێەەەەەەەونەەەوەیی هە بە هەەەەەەەۆی
4
نەیەەەەواردنی دەوا و دەرمەەەەانەوە رێگەەەەای بەەەەۆ مەرگەەەەی یەەەەۆی هەمەەەەوار کەەەەرد.
3

هیەەەدکی ەوجەەەۆ سەەەاڵی  ١٨٢١وەزیەەەری جەنەەەگ و سەەەاڵی  ١٨٢١ەەەەا  ١٨٢٢سەەەەرۆ وەزیرانەەەی
ێاپەەەۆن بەەەوو .دوای ەەسەەەلیمبوونی ێاپەەەۆن لە ١١ی ئەیلەەەوولی  ١٨٢٤هەوڵیەەەدا بە"هەەەاراکری" یەەەۆی
بو کرێەەت بەاڵ لە نەیۆشەەخانە ەەا بەەووەوە و لە دادگەەای سەەەربازیدا حەەوکمی لەسەەێدارەدانی بەەۆ
دەر ەەوو و لەسەەێدارەدرا" .هەەاراکری" شەەێوە یۆکوشەەتنێکی کەەۆنی کولتەەوری ێاپەەۆنە کە لە رێگەەای
دڕانەەەدنی ز بە شمشەەەێر ئەنجەەەا دەدرێەەەت و بە جۆرێەەەڵ یۆکوشەەەتنی سەەەەربەرزانە دادەنرێەەەت لە
کولتوری یەڵکی ێاپۆندا .وەرگێڕ
 4ئیسەەلۆبۆدان میلۆسەەۆڤید سەەاڵی  ١٨٩٨ەەەا  ١٨٨١سەەەرۆ کۆمەەاری یۆگسەەهڤیا و لە  ١٨٨١ەەەا
 ٤١١١سەەەرۆ کۆمەەاری سربسەەتان و سەەەرۆکی حیزبەەی سوسیالیسەەتی ئەو واڵەە بەەوو .میلۆسەەۆڤید
یەکەەەێ لە بەرپرسەەەیارە سەەەەرەکیەکانی کۆمەڵکەەەوێی مسەەەۆمانەکان لە کەەەاەی شەەەەڕی کۆزۆڤەەەۆ و
بۆسەەەەنیا بە دەسەەەەتی سەەەەربەکان بەەەەوو .میلۆسەەەەۆڤید لە ئەەەەاداری  ٤١١١لە یەن کاربەدەسەەەەتانی
دەوڵەەەەەەی یۆگسەەەەهڤیاوە دەستبەسەەەەەر و ەەسەەەەلیە بە دادگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی دادپەروەری هە لە
هۆلەنەەدا کەەرا  .میلۆسەەۆڤید بە ەەەاوانی جەنەەگ دادگەەایی کەەرا و دادگەەاییکردنەکەی  ٤سەەاڵی یایانەەد
بەاڵ پەەەێ لە دەر ەەەوونی بڕیەەەاری کۆەەەەایی دادگەەەای نێەەەونەەەوەیی دادپەروەری ،لە ١١ی ئەەەاداری
 ٤١١١لە بەنەەەدیخانەی هە لە هۆلەنەەەدا مەەەرد .هۆکەەەاری مەەەردنەکەی ئەوە بەەەوو کە بە ئەن ەسەەەەت
دەوا و دەرمەەەەانی نەدەیەەەەوارد بەەەەۆ ئەوەی بەەەەارودۆیی ەەندرسەەەەتی یراپتەەەەر بێەەەەت بەەەەۆ ئەوەی
بیگەەەوازنەوە بەەەۆ روسەەەیە بەەەۆ ارەسەەەەری پزشەەەکی ەەەونکە دەیزانەەەی لە روسەەە یا دەمێنبێەەەتەوە و
دادگایی ناکرێت .وەرگێڕ
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5

ئوگوسەەەەەەەتۆ پینۆشەەەەەەەەش پەەەەەەەێ لە ەەواوبەەەەەەەوونی دادگەەەەەەەاییکردنەکەی بە
مەرگەەەەەی ئاسەەەەەایی مەەەەەرد .بەاڵ سەەەەەەدا دادگەەەەەایی کەەەەەرا و بە لەسەەەەەێدارەدان
حوکمەەەەەدرا و حوکمەکەشەەەەەی جێبەجەەەەەێ کەەەەەرا .لێپرسەەەەەینەوە لەگەل ەەەەەەاوانی
ئەنفەەەال و کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەجە بە لەسەەەەێدارەدانی سەەەەدا کۆەەەەەایی پێهەەەەان
بەاڵ دادگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی هە ەەنەەەەەانەن پەەەەاش مردنەەەەی میلۆسەەەەەۆڤی ی
درێەەەەەرەی بە کەەەەەاری یەەەەەۆی دا و بڕیەەەەەاری ەاوانبەەەەەاربوونی میلۆسەەەەەووڤی ی
دەرکرد.
ێینۆسەەەەەاید لە سەەەەەەردەمی زۆر کەەەەەەۆنی مێەەەەەروودا بەەەەەووە .گەلێەەەەەەڵ لە دە ە
مێەەەروویە کۆنەکەەەان وە ەەەەاکتیکێکی جەنەەەگ بەەەۆ بەزانەەەدنی گەەەروپە ئەەنیکەەەی
و ئایینیەکەەەەەان باسەەەەەی ێینۆسەەەەەایدیان کەەەەەردووە .لە ۆنەەەەەایی دەسەەەەەەاڵەداری
کنیسەەەەەەە لە سەەەەەەەردەمی نەەەەەەو و کۆمەڵکەەەەەەوێی ئەرمەنیەکەەەەەەان بەدەسەەەەەەتی
ئیمپراەەەەەۆری عوسەەەەمانی لە کەەەەاەی جەنگەەەەی یەکەمەەەەی جیهانیەەەەدا کۆمەڵکەەەەوێی
روویەەەەداوە .بەاڵ پەەەەاش جەنگەەەەی جیهەەەەانی دووە کۆمەڵگەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی
نەەەاڕەزایەەی ەونەەەەدی یەەەۆی لە بەرامەەەەبەر ێینۆسەەەاید دەربەەەەڕی و پەیماننەەەەامەی
5

ئوگۆسەەتۆ پینۆشەەە سەەاڵی  ١٨١٢ەەەا  ١٨٨١سەەەرۆ کۆمەەاری حکەەومەەی سەەەربازی شەەیلی بەەوو.
سەەەاڵی  ١٨٨٩لە لەنەەەدەن لە سەەەەر داواکەەەاری دەوڵەەەەەی ئیسەەەپانیا بە ەەەەۆمەەی ئەشەەەکەنجەکردنی
هاوواڵەیەەەەانی ئیسەەەەپانیایی دەستبەسەەەەەر کەەەەرا بەاڵ سەەەەاڵی  ٤١١١دادگەەەەای بریتانیەەەەا بە هەەەەۆی
نالەبەەاربوونی بەەەارودۆیی ەەندروسەەتی بڕیەەەاری گەڕانەوەی نەەاوبراو بەەەۆ شەەیلی دەرکەەەرد و لە شەەەیلی
دادگەەەایی کەەەرا بەاڵ سەەەاڵی  ٤١١٤دادگەەەای بەەەااڵی شەەەیلی رایگەیانەەەد پینۆشەەەە بە هەەەۆی نەیۆشەەەی
مێشەەەکەوە ناەوانێەەەت داکەەەۆکی لە یەەەۆی بکەەەان .پینۆشەەەە لە کەەەانوونی یەکەمەەەی  ٤١١١لە شەەەیلی
مرد .وەرگێڕ
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پێشەەەەگیری لە ێینۆسەەەەاید سەەەەەەرەنجا پەسەەەەەند کەەەەەرا و ێینۆسەەەەاید سەەەەەاڵی
 ١٨٢٩وە ەاوان بەەەرمی ناسرا.
داوای لێبەەەەەۆردنکردن شەەەەەتێکی باشەەەەەە .جیهەەەەەان داوای لێبەەەەەوردنی کەەەەەرد کە
نەیتوانیەەەەوە رێەەەەگە لە ێینۆسەەەەایدی روانەەەەدا  6بکرێەەەەت ،نەیتوانیەەەەوە رێەەەەگە لە
ێینۆسەەەەایدی کەەەەامبۆ بگرێەەەەت  ،7نەیتوانیەەەەوە رێەەەەگە لە ێینۆسەەەەایدی کەەەەەورد
بگرێەەەەەت ،رێەەەەەگە لە دووپەەەەەاەبونەوەی هۆلۆکاسەەەەەت  8بگرێەەەەەت هەر ەنەەەەەد کە
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان رایگەیانەەەەەدبوو ئیەەەەەدی ەد رێەەەەەگە بە دووپەەەەەاەبوونەوەی
 6لە ساڵی  ١٨٨٢جونان هایبا ریمانا ،سەرۆ کۆماری رواندا لە رووداوی کەوەنەیوارەوەی ەڕۆکە
گیانی لەدەستدا .عەشیرەەی هۆەۆ ،عەشریتی ەوەسی بە بەرپرسیاری ئەو رووداوە لە ەڵەمدا و
زنجیرەیە پێکدادانی یوێناوی لە نێوان ئەو دوو ئەو عەشیرەەەدا روویدا و لە ماوی  ١١١رۆێدا
نزیکەی  ٩١١هەزار ەا ملیۆنێڵ کەسی سەر بە عەشیرەەی ەوەسی بەدەست عەشیرەەی هۆەۆ کوێران.
کۆمەڵکوێی رواندا لەبەر اوی کۆمەڵگای نێونەەەوەیی ،بەەایبەن هێزە ئاشتیپارێزەکانی نەەەوە
یەکگرەوەکان ئەنجامدرا بەاڵ رێکخراوی نەەەوە یەکگرەوەکان بە بیانووی پرەنسیپی دەستێوەرنەدان
لە کاروباری ناویۆیی واڵەان ،پێشی لە کۆمەڵکوێییەکە نەگرن .دوابەدوای شکستهێنانی هۆەۆکان لە
هێزە ەکدارەکانی ەوەسی و هەند لە واڵەانی دیکەی ئەەری ایی ،کۆمەڵکوێییەوە راوەستا و پاشان
دادگایە بۆ دادگاییکردنی بەرپرسیارانی کۆمەڵکوێیەکە بەڕێوە وو .وەرگ ێڕ
 7ئاماێەیە بەوەیە کە لە ئەنجامی سیاسەەە ئابوری و کۆمەاڵیەەیەکانی پۆلپۆن( )Pot Polرێبەری

کومونیست  -مائۆئیستی یمرە سورەکانی واڵەی کامبۆ کە ساڵی  ١٨١١ەا  ١٨١٨سەرۆ وەزیرانی
کامبۆجی دیموکراەیڵ بوو ،نزیکەی دوو ملیۆن و نیو کەس واەا %٤١ی یەڵکی کامبۆ گیانیان لە
دەستدا .لە ١٤ی نیسانی  ١٨٨٩یمرە سورەکان رایانگەیاند پۆلپۆن رادەستی دادگایەکی نێونەەەوەیی
دەکەن بەاڵ رۆێی دواەر پۆلپۆن مرد و دەنگۆی ئەوە ب و بوەوە کە یۆی کوشتووە .وەرگێڕ
 8هۆلۆکاست شااڵوی سووەاندنی جولەکەکانی ئوروپا بە دەستی دەوڵەەی نازی ئاڵمان لە سەردەمی
جەنگی دووەمی جیهانی بوو کە لە ئەنجامدا %١١ی جولەکەکانی ئوروپا واەا نزیکەی  ١ملیۆن
جولەکە گیانیان لەدەستدا کە یە ملیۆنیان مندال بوون .وەرگێڕ
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هۆلۆکاسەەەەەت نەەەەەادان .کێشەەەەەەکە ئەوەیە کە ئەو شەەەەەتانە کە دەڵەەەەەێی نەەەەەاهێۆیی
ەد جەەەەەارێکی دیەەەەەکە دووپەەەەەان بێەەەەەتەوە ،دووپەەەەەان دەبێەەەەەتەوە ،بەردەوامە و
بەردەوا .
ێینۆسەەەەەەایدی کەەەەەەورد وە پێویسەەەەەەت لە ئاسەەەەەەتی جیهانەەەەەەدا نەناسەەەەەەراوە.
حکەەەەەەومەەی هەرێمەەەەەەی کوردسەەەەەەتان دەبەەەەەەێ لەرێگەەەەەەای پشەەەەەەتیوانیکردن لە
لێکەەەەەەەۆڵینەوە و نووسەەەەەەەیی و بەڵگەمە نەەەەەەەدکردنی ئەنفەەەەەەەال و کیمیابەەەەەەەارانی
هەڵەبەەەەجە ،بەەەەۆ ناسەەەەاندنی ێینۆسەەەەاید بە جیهەەەەان هەول بەەەەدان بەەەەۆ ئەوەی
کۆمەڵگەەەەەەای نێەەەەەەونەەەوەیی زیەەەەەەاەر پشەەەەەەتیوانی لە دۆزەکەیەەەەەەان بکەەەەەەان،
بەەەەەەەایبەن دۆزی سەەەەەەربەیۆیی کوردسەەەەەتان .ئە کتێەەەەەبە نەەەەەوێیەی وریەەەەەا
رەحمەەەەانی یەکەەەەێ لەو سەەەەەر اوانەیە کە سیاسەەەەەەی ئەمریکەەەەا و کۆمەڵگەەەەای
نێەەەەەونەەەوەیی دەربەەەەەارەی ئەنفەەەەەال و کیمیابەەەەەارانی هەڵەبجەمەەەەەان پێنیشەەەەەان
دەدان .ئە کتێەەەەەبە ئەو راسەەەەەتیەمان بەەەەەۆ دەردەیەەەەەان کە ەەەەەۆن سەەەەەەدا
پشەەەەەتی بە پەیوەنەەەەەدییەکانی لەگەل واڵەەەەەەانی بیەەەەەانی بەسەەەەەت بەەەەەۆ ئەوەی
کورد ئەنفال بکان.
سەەەەەدا بە ەەەەەاوانی ئەنفەەەەال لێپرسەەەەینەوەی لەگەڵەەەەدا کەەەەرا .بڕیەەەەەاربوو بە ٤
ەەەەۆمەەی دیەەەەکەش دادگەەەەایی بکرێەەەەت کە یەکەەەەێ لەوانە کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە
بەەەەەوو بەاڵ بە هەەەەەۆی لەسەەەەەێدارەدانی ،دادگەەەەەای ئەنفەەەەەال ەەواو نەبەەەەەوو و بە
هەەەەەەۆی کیمیابەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەجەش لێپرسەەەەەەینەوەی لێنەکەەەەەەرا .کەوابەەەەەەوو
کوردەکەەەەەەان نەگەیشەەەەەەتی بە مەەەەەەاەی یۆیەەەەەەان بەاڵ ئەوە نەبەەەەەەووە هەەەەەەۆی
سەرسەەەەەەوڕمانی کوردەکەەەەەەان بەڵ کەەەەەەوو بەەەەەەووە هەەەەەەۆی بەەەەەەێ هیەەەەەەوایی و
دڵسەەەاردبونەوەیان .گەلەەەەی کەەەەورد پرسەەەیاری زۆری دەربەەەەارەی ئەنفەەەەال پێبەەەەوو
بەاڵ بە لەسێدارەدانی سەدا ئەو پرسیارانە بێ وەاڵ مانەوە.
17
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سەەەەەدا و سەەەەەاڵحەدینی ئەیەەەەوبی هەردوویەەەەان لە ەکریەەەەت لەدایکبەەەەوون بەاڵ
کەسەەەەایەەییان زۆر لە یە جیەەەەاواز بەەەەوو ،سەەەەە حەدیی کەەەەورد بەەەەوو و یەکەەەەێ
لە جەنگەەەەاوەرە بەناوبانگەکەەەەانی ئیسەەەەه بەەەەوو و ئەمەەەەرۆ وە ارەمەەەەانێکی
گەورە و حیماسەەەەی شەەەەانازی پێەەەەدەکرێت بەاڵ سەەەەەدا بیەەەەرەوەری کوشەەەەتار
و دەسەەەەەەەەەەاڵەخوازی و دیکتەەەەەەەەەەاەۆری و سەەەەەەەەەەەرەڕۆیی لە دوای یۆیەەەەەەەەەەدا
بەجێهێشەەەەەت .ئەگەر لە روانەەەەەگە مێەەەەەروییەوە سەەەەەەیری مەسەەەەەەلەکە بکەیەەەەەی
لەوانەی ە بتەەەەوانیی بۆێەەەەیی کە کوردەکەەەەان بەەەەراوە بەەەەوون بەاڵ هیواکەیەەەەان بەەەەۆ
دادگەەەەاییکردنی سەەەەەدا بە ەەەەەاوانی ئەنفەەەەال و هەڵەبەەەەجە بەەەەوو بە یەون  ،هەر
وە هیەەەەەەەوای سەەەەەەەەربەیۆیی کوردسەەەەەەەتان کە لە دەیەی  ١٨٤١دا بەەەەەەەوو بە
یەون.
داوای لێبەەەۆردنکردن لە گەلەەەەی کەەەەورد ،کەەەەوردە کوێراوەکەەەەان زینەەەەدوو ناکەەەەاەەوە
 ،رۆحەەەی بەەەێ ئەەەارا و ەراری بنەمەەەاڵە مردووەکەەەان ئەەەارا ناکەەەاەەوە .بەڵەەەێ
کەەەورد دۆسەەەتی نیەەەیە جەەەگە لە یەەەا بەاڵ یاکەەەان ەد لەبیەەەر نەەەاکەن .دەیەەەان
سەەەال سەەەەەرکون ،ئەەەەازار و ئەزیەن و دێمنەەەەایەەی ئاشەەەەکرای ئێەەەەران ،عێەەەەراق،
ەەەەەورکیە و سەەەەوریە ،بەەەەوەەە هەەەەۆی ئەوەی کە کوردەکەەەەان بەهێەەەەز ،لەسەەەەەریۆ
و لە سەەەەەەر پەەەەەەێ بەەەەەی .کوردەکەەەەەەان لە یەبەەەەەان و ەێکۆشەەەەەەانی یۆیەەەەەەان
بەردەوامەەەی ،هەمەەەەوو رۆێێەەەەڵ یەەەەۆر لە پشەەەەت یاکەەەەانەوە هەڵەەەەدێت و ێیەەەەان
دەستپێدەکاەەوە.
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پێشەکی وەرگێڕ
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سیاسەەی ئەمریکا سەبارەن بە بەکارهێنانی ەکی کیمیایی پێ
9
لە کیمیابارانی هەڵەبجە
پەەەەاش سەەەەەەرکەوەنی شۆڕشەەەەەی ئیسەەەەەهمی ئێەەەەەران لە  ١٨١٨و هەڵگیرسەەەەەانی
شەەەەەەەڕی ئێەەەەەەران و عێەەەەەەراق لە  ،١٨٩١ئەمریکەەەەەەا دەیەویسەەەەەەت پەەەەەەێ لە
ب وبەەەەەەەوونەوەی ئەو شۆڕشەەەەەەەە لە رۆێهەاڵەەەەەەەەەی ناوەڕاسەەەەەەەت بگرێەەەەەەەەت و
هەڵگیرسەەەەەانی شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێەەەەەراق وە هەلێەەەەەڵ بەەەەەۆ گەیشەەەەەتی بەو
ئامەەەەانجە بەکاربێنێەەەەت .لە سەەەەەرەەادا ئێەەەەران و عێەەەەراق هەردوویەەەەان دێایەەەەەەی
ئیەەەەەدوئۆلۆێی ئ ەمریکایەەەەەان دەکەەەەەرد هەر بەەەەەۆیە ئەمریکەەەەەا سەەەەەەرەڕای ئەوەی
دەیگەەەەەون لەو شەەەەەەڕەدا بەەەەەێهیەنە بەاڵ ەکۆ ەەەەەۆڵی بە هەردوو دەەرۆشەەەەەت
و هەر دوو ی ەەیار دەکرد.
 9بەەەەۆ یەکە جەەەەار ئیەەەەدارەی هەواڵگەەەەری و لێکەەەەۆڵینەوەی وەزارەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەا لە
ەوێرینەوەیەکەەدا دەربەەەارە کوردەکەەەانی عێەەەراق کە لە ٠١ی گەەەواڵنی  ١٨١٤ئامەەەادە کەەەراوە ،ئامەەەاێەی
بەوە کەەەردوە کە دەوڵەەەەەی عێەەەراق لە  ١٨١٠گەەەازی کیمیەەەایی دێی کوردەکەەەان بەکارهێنەەەاوە .لە
راپەەەەۆرەەدا هەەەەاەوە کە " لە ناوەڕاسەەەەتی ئەیلەەەەوولی  ١٨١١حکەەەەوومەەی عێەەەەراق دەسەەەەتی کەەەەرد بە
بومبەەەارانکردنی هەوایەەەی نەەەاو ە کوردنشەەەینەکان و لە  ١٨١٠گەەە ازی کیمیەەەایی دێی کوردەکەەەان بە
کەەەار هێنەەەا .ئە ەەەەاکتیکەی عێەەەراق هەر ەنەەەد کە لە رووی سەەەەربازییەوە سەەەەرکەوەوو بەەەوو بەاڵ
بەەووە هەەۆی شەەەرمەزاربوونی عێەەراق ونکەە ئاراسەەتەی بەەا کیمیەەاییەکەی بەەرد بەرەو ی سەەنووری
ئێەەران و کەەاری کەەردە سەەەر هەنەەد لە گونەەدەکانی ئێەەران و ەنەەد سەەەر مەڕومەەااڵەێکی کوشەەت".
جەەەاری دووە رۆێنەەەەامەی "دەروێەەەەت نیەەەەوز"ی ئەمریکەەەا لە ٢ی ئەیلەەەەوولی  ١٨١٠وەەەەەارێکی بەەەە و
کەەەردەوە و ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەرد کە سەەەەۆڤیەن گەەەەازی کیمیەەەەایی داوە بە عێەەەەراق و ئەگەری ئەوە
هەیە عێراق دێی کوردەکان بەکاریبێنێت.
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سیاسەەەەەەی ئەمریکەەەەا ئەوە بەەەەوو کە ئێەەەەران و عێەەەەراق لە ئەنجەەەەامی شەەەەەڕدا
واز بەەەەی و کێشەەەەە بەەەەۆ رۆێهەاڵەەەەەی ناوەڕاسەەەەت دروسەەەەت نەکەن بەەەەۆ ئەوەی
ه اوسەەەەەەنگییە لە نێەەەەەوان ئەو دوو واڵەە بەهێەەەەەزەی کەنەەەەەداو رابگیردرێەەەەەت و
هی کامیەەەان نەبەەەی بە هێەەەزی بااڵدەسەەەت لە کەنەەەداو بەەەۆ ئەوەی نەەەەەوانی بەەەبی
بە هەڕەشەەەەە بەەەەۆ بەرێەوەنەەەەدیە ئیسەەەەتراەریکەکانی ئەمریکەەەەا و ئیسەەەەەرائیل و
نریی نەون لە ئاستیگی گونجاودا بێت.
پەەەەاش ئەوەی دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق  ،ئەبەەەەوو نەزال  ،10سەەەەەەرکردەی گروپێکەەەەەی
ەونەەەەدئاێۆی ەەلەسەەەەەتینی لە عێەەەەەراق دەرکەەەەەرد ئەمریکەەەەەا نەەەەەاوی عێرا ەەەەەی لە
سەەەەەاڵی  ١٨٩٤لە لیسەەەەەتی دەوڵەەەەەەەانی پشەەەەەتیوانی ەروریەەەەەز دەرهێنەەەەەەا و
هاوپەیمانەکانی یۆیشی هاندا ەکو ۆل بە عێراق بفرۆشی.
ری ەەەەارد مەەەەورەی ،یارمەەیەەەەدەری وەزیەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەا لە پەیامێکەەەەەدا
بەەەەۆ لەەەەۆرێن ئیگیلبێرگێەەەەر ،جێگەەەەری وەزیەەەەری دەرەوە لە کەەەەانوونی یەکەمەەەەی
 ١٨٩٠داوای لێکەەەەرد داوا لە بەەەەانکی ئیکەەەەزیە بکەەەەان کریەەەەدیتی ەرز بەەەەدان بە
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق .ئیگیلبێرگێەەەەری نەەەەامەیەکی نەەەەارد بەەەەۆ بەەەەانکی ئیکەەەەزیە و
رایگەیانەەەەد کە سەەەەەردا بە گەەەەوێی ئەمریکەەەەای کەەەەردووە و ئەبەەەەوو نەزالەەەەی لە
 10ئەبەەەوونەزال نازنەەەاوی "سەەەەبری یەلیەەەل ئەلبەنەەەا"یە کە دامەز رێەەەنەری ئەنجەەەومەنی شۆڕشەەەی
رێکخەەراوی ەەە ەەی ەەلەسەەەتینی( ەەەەەم مەجلەەەی ئەلسەەەوری) بەەەوو کە بە رێکخەەراوی ئەبەەەونەزال
ناسەەراوە .ئەبەەوونەزال سەەەرەەا ەەووە ریەەزی رێکخەەراوی ئەەازادی ەەلەسەەتیی بە رێبەرایەەەەی یاسەەر
عەرەەەەەان بەاڵ پاشەەەان لێەەەی جیەەەابوەوە و بە یەەەارمەەی عێەەەراق ،سەەەوریە و لیبەەەی رێکخراوێکەەەی
ەەەەایبەن بە یەەەۆی دروسەەەت کەەەرد و دەسەەەەتیکرد بە ەە انەەەدنەوەی بومەەەب و رەانەەەدنی ەەەەەڕۆکە و
ەونەەدوەیری دێی رێکخەەراوەکەی یاسەەر عەرەەەەەان و ئیسەەرائیل .رێکخەەراوەکەی ئەبەەوو نەزال سەەەاڵی
 ١٨٨١لەیەکهەڵوەشەەەایەوە و یۆیشەەەی سەەەاڵی  ٤١١٤لە بەنەەەدیخانەی عێرا ەەەدا گیەەەانی لەدەسەەەەتدا.
ەەلەسەەتینیەکان دەڵەەەێی ئەبەەو و نەزال بە ەەرمەەەانی سەەەەدا کەەوێراوە بەاڵ کاربەدەسەەەتانی رێیمەەەی
عێراق رایانگەیاند ناوبرا یۆی کوشتووە .وەرگێر
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عێەەەەەەراق دەرکەەەەەەر دووە کەوابەەەەەەوو مەسەەەەەەەلەی پشەەەەەەتیوانیکردنی سەەەەەەەدا لە
11
ەروریز لەئارادا نەماوە و ئەمریکا دەبێ پشتیوانی لە عێراق بکان.
لە مەەەەەانگی ەشەەەەەرینی یەکەمەەەەەی  ١٨٩٢ئەمریکەەەەەا باڵوێزیەەەەەانەی یەەەەەەۆی لە
بەغەەەەداد کەەەەردەوە و پەیوەنەەەەدییە دیپلۆماەیکەکەەەەانی لەگەل عێەەەەراق پەەەەاش ١١
سەەەەەەال دەسەەەەەەتپیکردەوە کە پەەەەەەاش شەەەەەەەڕی ١٨١١ی عەرەب و ئیسەەەەەەرائیل
ەێک وبەەەەوو .ئەمریکەەەەەا بەرێەوەنەەەەدی یەەەەەۆی لەوەدا دەبینەەەەی کە هاوسەەەەەەنگیی
هێەەەەز بە ەەەەازانجی عێەەەەراق بشەەەەکێتەوە ،بەەەەۆیە سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا
بڕیەەەەاری دەرکەەەەرد هەمەەەەو رێوشەەەەوێنێکی پێویسەەەەت بگیەەەەردرێتەبەر بەەەەۆ ئەوەی
عێەەەەراق شەەەەەڕەکەی بە ئێەەەەران نەدۆڕێنەەەەێ و دەزگەەەەا هەواڵگریەکەەەەانی ئەمریکەەەەا
هاوکەەەەاری دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بەەەەکەن .بە کەەەەورەی بەرێەوەنەەەەدی ئەەەەابووری و
سیاسەەەەی ئەمریکەەەەا لەوەدا بەەەەوو عێەەەەراق سەەەەە امگیر بێەەەەت و لە بەرامەەەەبەردا
کەندوکۆسەەەە لە سەەەەر زیادەیوازیەکەەەەانی کۆمەەەاری ئیسەەەەهمی ئێەەەران دروسەەەەت
بکان .12
هاوکەەەەەان پەیوەنەەەەەدیە بازرگانیەکەەەەەەانی عێەەەەەراق و ئەمریکەەەەەا بە رێرەیەکەەەەەەی
بەر ەەەەەاو پەرەیسەەەەەەند .لە سەەەەەاڵی  ١٨٩١رێەەەەەرەی هەنەەەەەاردەی کشەەەەەتوکاڵی
ئەمریکەەەەا بەەەەۆ عێەەەەراق گەیشەەەەتە یە بلیەەەەۆن دو ر و سەەەەاڵی  ١٨٩٤رێەەەەرەی
11
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ئێەەەرانی لە رێگەەەای ئیسەەەرائیلەوە ەکو ەەەۆڵی ئەمریکەەەایی وەدەسەەەت دەیسەەەت بەەەەەایبەن
پەەەار ە یەدەکەەەی ئەو ەەەەڕۆکە جەنگیەەەانە کە ئێەەەران لە سەەەەردەمی شەەەا لە ئەمریکەەەای کڕیبەەەوو.
ئامەەانجی ئیسەەرائیل ئەوەبەەوو کە جەنگەەی ئێەەران و عێەەراق هەر بەردەوا بێەەت .لە  ١٨٩١ئێەەران و
ئەمریکەەەا رێککەوەەەەی بەەەۆ ئەوەی لە بەرامەەەەبە ر ئەەەازادکردنی ئەو بەەەارمەەە ئەمریکیەەەەانە کە لە یەن
گروپەکەەانی سەەەەر بە ئێەەەران لە لوبنەەەان بە بەەارمەەە گیرابەەەوون ،ئەمریکەەەا لە رێگەەەای ئیسەەەرائیلەوە
ە بدان بە ئێران.
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نەەەەەاردنی شەەەەەتومەکی ئەمریکەەەەەایی بەەەەەۆ عێەەەەەراق گەیشەەەەەتە  ٤بلیەەەەەون دو ر و
عێەەەەرا ی نەوەەکەی بە ئەمریکەەەەا هەرزانفەەەەرۆش دەکەەەەرد .ئەمریکەەەەا سەەەەەرەەا
 ١٤١میلیەەەەۆن دو ری بە شەەەەێوەی کریەەەەدیت بەیشەەەەی بە عێەەەەراق بەەەەۆ کڕینەەەەی
گەنەەەە ،جەەەۆ و برنجەەەی ئەمریکەەەایی .ئە کریەەەدیتانە زۆر گرنەەەگ بەەەوون ەەەونکە
زۆربەەەوونی بەەەەڕی ەرزەکەەەەانی عێەەەراق وای لە بەەەەانکە نێونەەەوەیەکەەەەان کردبەەەەوو
بە ئاسەەەەانی ەرز نەدەن بە عێەەەەراق .هاوکەەەەان ئەمریکەەەەا کریەەەەدیتێکی دیەەەەکەی
بەیشەەەەەەی بە عێەەەەەەراق بەەەەەەۆ هەنەەەەەەاردەکردن و نەەەەەەاردنەدەرەوی کەلەەەەەەوپەلی
پیشەسازی لە ئەمریکاوە.
لە گەرمەەەەاوگەرمی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق کە ەێیەەەەدا عێەەەەراق ەنەەەەد جەەەەار
ەکەەەی کیمیەەەەایی دێی هێزەکەەەەانی ئێەەەەران بەکارهێنەەەەا ،ئەمریکەەەەا هەر ەنەەەەد کە
رایگەیانەەەد نابێەەەت ئێەەەران و عێەەەراق ەکەەەی کیمیەەەایی دێی یەکەەەدی بەکەەەاربێنی
بەاڵ اوپۆشەەەەەی لەو مەسەەەەەەلەیە کەەەەەرد و نەیهێشەەەەەت ئەو مەسەەەەەەلەیە کەەەەەار
بکەەەاەە سەەەەر پەیوەنەەەدیەکانی عێەەەراق و ئەمریکەەەا .سەەەوپای عێەەەراق یەکەمجەەەار
لە ەەمەەەەوزی  ١٨٩٠گەەەەەازی یەردەلەەەەی دێی هێزەکەەەەەانی ئێەەەەران بەکارهێنەەەەەا و
بەەەەەەەەوو بە یەکەمەەەەەەەەیی دەوڵەن کە پەەەەەەەەاش واێۆکرانەەەەەەەەی " پرۆەۆکەەەەەەەەەۆلی
ەدەیەکردنەەەەەی گەەەەەازی کیمیەەەەەایی  "١٨٤٤ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەشەەەەەێوەیەکی
بەرەەەەەەراوان بەکاردەهێنەەەەەا .عێەەەەەراق پەلەی کەەەەەرد لە کەەەەەڕیی و بەرهەمهێنەەەەەانی
گەەەەازی کیمیەەەەەایی و بە باشەەەەەتریی ریگا ەەەەارەی دەزانەەەەەی بەەەەەۆ راوەسەەەەەتاندنی
هێزەکەەەەەەانی ئێەەەەەەران کە بە گەەەەەەوێڕایەڵی ئەیەەەەەەەەواڵ یەەەەەەومەینی پۆلپەەەەەەەۆل
دەهەەەاەنەوە نەەەاو بەرەی شەەەەر لەگەل عێرا ەەەدا .عێەەەراق سەەەەرەەا ەەنهەەەا گەەەازی
یەردەلەەەەەی بەکاردەهێنەەەەەا بە لە شەەەەەوباەی  ١٨٩٢بەو وە گەەەەەازی دەمەەەەەار و
ەابوونیشەەەەی بەسەەەەەردا زیەەەەاد کەەەەرد و بەەەەوو بە یەکەمەەەەیی دەولەن لە میەەەەروودا
کە گازی دەمار لە بەرەی شەردا بەکاربێنێت.
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مەسەەەەەەلەی کیمیابەەەەەارانکردنی هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران لە یەن عێەەەەەرا ەوە ئیەەەەەدی
لەوەدا نەمەەەەابوو پەردەپەەەەۆش بکرێەەەەت بەەەەۆیە لە ٤ی ئەەەەاداری  ١٨٩٠وەزا رەەەەەەی
دەرەوەی ئەمریکەەەەەا لە بەیاننامەیەکەەەەەدا رایگەیانەەەەەد بەڵگەکەەەەەان ئامەەەەەەاێە بەوە
دەکەن کە عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی کوشەەەەەندەی دێی هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران
بەکارهێنەەەەەەەاوە بەاڵ لەوە زیەەەەەەەاەر لە سەەەەەەەەری نەڕۆیشەەەەەەەت و عێرا یشەەەەەەەی
شەرمەزار نەکرد.
لە کەەەەانوونی دووەمەەەەی  ١٨٩٠ئیەەەەدارەی رەیگەەەەان دڵنیەەەەا بەەەەوەوە کە عێەەەەراق
گەەەەەازی یەردەلەەەەەی دێی ئێەەەەەران بەکارهێنەەەەەاوە بەاڵ هەەەەەید کەەەەەاردانەوەیەکی
نیشەەەەان نەدا .لێشەەەەەاوی راپۆرەەکەەەەەان دەربەەەەەارەی کەڵکەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەراق لە
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران دەگەیشەەەەەتە وەزارەەەەەەەی دەرەوە
بەاڵ بەرپرسەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا حەزیەەەەەەان لە ب وبەەەەەەونەوەی ئەو مەسەەەەەەەلەیە
نەدەکەەەرد ەەەەونکە ەرسەەەەی ئەوەیەەەەان هەبەەەەوو کە زە بەەەەونەوەی ئەو مەسەەەەەلەیە،
کاریگەرییە سنوردارەکەی ئەمریکا لە سەر عێراق کە بکاەەوە.
جاناەەەەان هەەەو ،جێگەەەری وەزیەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەا لە پەیامێکەەەدا بەەەۆ جەەەۆر
شەەەەەەوڵتز ،وەزیەەەەەەری دەرەوە لە  ١ی ەشەەەەەەرینی دووەمەەەەەەی  ١٨٩٠پێیڕاگەیانەەەەەەد
کە ئەمەەەەدوایانە کۆمەڵێەەەەەڵ زانیەەەەەاری نوێیەەەەان بەدەستگەیشەەەەەتووە کە نیشەەەەەان
دەدان عێەەەەراق درێەەەەەرە بە بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەەایی دێی سەەەەەەربازانی
ئێەەەەەران دەدان و لە ەەمەەەەەوز و ئەەەەەابی  ١٨٩٠لە نەەەەەاو ەی حەەەەەاجی عەەەەەومران
ەکەەەەی کیمیەەەەەایی دێی سەەەەەەربازانی ئێەەەەران و ئەمەەەەەداوایانە دێی پێشەەەەەمەرگە
کوردەکەەەەان بەکارهێنەەەەاوە" .جاناەەەەەان هەەەەو" هەروەهەەەەا ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەرد کە
سەەەەەدا مەوادە کیمیەەەەاییەکەی لە واڵەەەەەانی دیەەەەکە ،لەوانە ئەمریکەەەەا کڕیەەەەوە و
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پێشەەەەەنیاری کەەەەەرد ئەو مەسەەەەەەلەیە لە دانیشەەەەەتنی ئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی
13
نیشتمانی ئەمریکادا بخرێتەڕوو.
لە ٢ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٢شەەەەەوڵتز ،وەزیەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەا لە پەیامێکەەەەەدا
بەەەەەەۆ نووسەەەەەەینگەی پاراسەەەەەەتنی بەرێەوەنەەەەەە دییەکانی ئەمریکەەەەەەا لە بەغەەەەەەداد
پێیڕاگەیانەەەەەد کە لە ەڕۆکەیەەەەەانەی "جەەەەەان ئیەەەەە کینیەەەەەدی" دا دەسەەەەەت بە
سەەەەەر  ٤٤هەزار پۆنەەەەەد مەوادی کیمیەەەەەایی ەوسەەەەەفورید ەولۆرایەەەەەد گیەەەەەراوە کە
بڕیەەەاربووە بنێردرێەەەت بەەەۆ عێەەەراق .شەەەوڵتز لە درێەەەرەی پەیەەەامەکەدا ئامەەەاێەی
بەوە کردبەەەەوو کە مەسەەەەەلەی بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە راگەیانەەەەدنە
گشەەەەەەەەەتییەکانی ئەمریکەەەەەەەەەادا زۆر دەنگیەەەەەەەەەداوەەەوە و وەزارەەەەەەەەەەەی دەرەوە
دەیەوێەەەەەت بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەایی لە یەن عێەەەەەراق شەەەەەەەرمەزار
بکەەەەەەەان .لە کۆەەەەەەەەایی ەیلیگەەەەەەەرامەکەدا شەەەەەەەوڵتز داوای لە نووسەەەەەەەەینگەی
پاراسەەەەەەەتنی بەرێەوەنەەەەەەەدییەکانی ئەمریکەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەداد کردبەەەەەەەوو کە بە
کاربەدەسەەەەەەەەتانی عێەەەەەەەەراق رابگەیەنێەەەەەەەەت کە دەوڵەەەەەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەەا دێی
هەوڵەکەەەەەانی عێەەەەەرا ە بەەەەەۆ ئەوەی مەوادی کیمیەەەەەایی لە ئەمریکەەەەەا بکڕێەەەەەت و
ئەگەر دڵنیەەەەەابی کە عێەەەەەراق بەەەەەۆ بەرهەمهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی هەول
14
دەدان ناردنی مەوادی کیمیایی بۆ ئەو واڵەە ەدەیە دەکەن.
ئەمریکەەەەا دەیزانەەەەی کە عێەەەەراق مەوادی کیمیەەەەایی لە کۆمپانیاکەەەەانی ئاڵمانیەەەەا
و واڵەەەەەەانی ەەەەەەری ئوروپەەەەەایی و یەەەەەودی ئەمریکەەەەەا دەکەەەەەڕ بەاڵ بەهەەەەەۆی
پابەنەەەەەدبوونیەوە بە سەەەەەەرکەوەنی عێەەەەەراق لە شەەەەەەڕدا نەیەەەەەدەەوانی زانیەەەەەاری
هەواڵگەەەری بەەەدرکێنێ و ەەنهەەەا ئەو کەەەاەە نا ەەەار بەەەوو هەڵوێسەەەت بگرێەەەت کە
13

Depart ment of state،, info rmation memorandu m, fro m Jonathan T Hove to
secretary, November 1 1983.
14
Depart ment of state, Telegram fro m SECSTATE WASHDC to USINT BAGHDAD,
MARCH 04 1984, SECRET.
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سەەەەەدا حەسەەەەەیی لە شەەەەوباەی  ١٨٩٢بە ئاشەەەەکرا هەڕەشەەەەەی بەکا رهێنەەەەانی
ەکەەەی کیمیەەەایی کەەەرد و وەەەەی بەەەۆ هەمەەەوو مێەەەرۆلەیە دەرمەەەانی میرۆلەکەەەوێ
هەیە .ئەمریکەەەەا نیگەرانەەەەی ئەوە بەەەەوو کە ەکێکەەەەی کەەەەاریگەری پرۆپاگەنەەەەدا
دێی عێەەەەەراق بکەوێەەەەەتە دەسەەەەەتی ئێەەەەەران .لە ئەەەەەاداری  ١٨٩١ئەنجەەەەەەومەنی
ئاسایشەەەەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەەان لە بڕیارنامەیەکەەەەەەەەەدا کیمیابەەەەەەەەەارانی
هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەرا ن بەدەسەەەەەتی سەەەەەوپای عێرا ەەەەەی شەەەەەەرمەزار کەەەەەرد بەاڵ
ئەمریکا بڕیارنامەکەی ڤیتۆ کرد.
لە کەەەەەاەی سەەەەەەردانێکی سەەەەەەرۆکی کەەەەەومیتەی یزمەەگەەەەەوزاری ەکو ەەەەەۆڵی
ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەا بەەەەۆ بەغەەەەداد لە  ،١٨٩١ەەەەەاریز عەزیەەەەز زۆر
بە ەەەەەوڕەییەوە دەنگەەەەی هەڵبەەەەڕی و وەەەەەی بەڵەەەەێ بێگومەەەەان ئەەەەێمە ەکەەەەی
کیمیەەەەایی بەکەەەەاردێنیی .ئەوانە(ئێەەەەران) دڕنەەەەدەن و ئەەەەێمەش دەبەەەەێ بەرگەەەەری
لە یۆمەەەەەان بکەیەەەەەی و ئەگەر ەکەەەەەی ناوکیشەەەەەمان هەبێەەەەەت بەکاریەەەەەدێنیی.
ەەەەەەەەاریز عەزیەەەەەەەز لە پەەەەەەەاییزی  ١٨٩١سەەەەەەەەبارەن بە ئەگەری ەێکشەەەەەەەکانی
هێزەکەەەانی عێەەەراق و زاڵبەەەوونی ئێەەەران بەسەەەەر باشەەەووری عێەەەراق هۆشەەەداریدا
بە سەەەەکرەێری گشەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەان و وەەەەەی "ئەەەەێمە هەمەەەەوو جەەەەۆرە
ەکێەەەڵ بەکەەەار دێنەەەەیی بەەەێ ئەوەی گەەەو بەەەەدەیی بە هەەەید رێکەوەننەەەەامەیە
15
یان کەسێڵ ونکە ئێمە لە جەنگەدا شەڕ بۆ ئێوەش دەکەیی".
یەکەمجەەەەەەەار لە گەەەەەەەواڵنی  ١٨٩١باڵوێزیەەەەەەەانەی ئەمریکەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەداد بە
وەزارەەەەەەی دەرەوەی راگەیانەەەەەد کە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق شەەەەەااڵوێکی دڕنەەەەەدانەی
15

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.
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دێی کوردەکەەەەەەەەان دەسەەەەەەەەتپێکردووە و بەەەەەەەەۆ کەەەەەەەەاولکردن و ەەەەەەەەۆڵکردنی
16
گوندەکان ،ەکی کیمیایی دێی گوندنشینەکان بەکاردەهێنێت.
بەگەەەەوێرەی ئامارەکەەەەانی ئێەەەەەران ،لە مەەەەاوەی  ٩سەەەەەاڵی جەنگەەەەدا ،سەەەەەوپای
عێەەەەراق  ١٨٤جەەەەار ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەکارهێنەەەەاوە و لە ئەنجامەەەەدا نەەەەزیکەی
 ٠٢هەزار کەس( سەربازی و مەدەنی) بەر گازی کیمیایی کەوەوون.
بە گەەەەەوێرەی سەەەەەەر اوە نێونەەەوەییەکەەەەەان ،یەکەمجەەەەەار عێەەەەەراق لە ئەەەەەابی
 ١٨٩٠لە حەەەاجی عەەەەومران ەکەەەەی کیمیەەەایی دێی کەەەەورد و هێزەکەەەەانی ئێەەەەران
بەکارهێنەەەەەا و لە ئەنجامەەەەەدا نەەەەەزیکەی  ١١١کەس کەەەەەوێران و برینەەەەەدار بەەەەەوون.
جەەەەەەەاری دووە لە ەشەەەەەەەرینی دووەمەەەەەەەی  ١٨٩٠لە ئەنجەەەەەەەامی هێرشەەەەەەەە
کیمیاییەکانەەەەدا نەەەەزیکەی سەەەەێ هەزار کەەەەورد و ئیرانەەەەی لە پێنجەەەەوێی کەەەەوێران
و برینەەەەەدار بەەەەەوون .هەروەهەەەەەا لە شەەەەەوباەی  ١٨٩٢لە دوورگەی مەجنەەەەەەوون
 ٤٤١١سەەەەەەەرباز ،لە ئەەەەەەاداری  ١٨٩٢لە بەسەەەەەەرە  ١١١سەەەەەەەرباز  ،لە ئەەەەەەاداری
 ١٨٩٤لە زۆنگاوەکەەەەەەانی هەەەەەەوەیزە سەەەەەەێ هەزار سەەەەەەەرباز ،لە شەەەەەەوباەی
 ١٨٩١لە ەەەەەەەەەاو  ٩هەزار سەەەەەەەەەرباز  ،لە کەەەەەەەەانوونی یەکەمەەەەەەەەی  ١٨٩١لە
ئومەەەەەەەولڕەئ هەزار سەەەەەەەەرباز ،لە نیسەەەەەەەانی  ١٨٩١لە بەسەەەەەەەرە  ٤هەزار
سەەەەەەرباز ،لە ەشەەەەەرینی یەکەمەەەەەی  ١٨٩١لە سەەەەەومار و میهەەەەەران سەەەەەێ هەزار
سەەەەەرباز ،لە نیسەەەەانی  ١٨٩٩لە ەەەەەەاو هەزار سەەەەەرباز ،لە گەەەەەواڵنی  ١٨٩٩لە
دەریەەەەەەەا ەی ەەەەەەەەی  ١١١سەەەەەەەەرباز و لە حەەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩٩لە دوورگەی
 16ەیلیگرا لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ وەزارەەی دەرەوە ،گواڵنی
١٨٩١
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مەجنەەەەوون  ١١١سەەەەەربازی ئێەەەەران بە هەەەەۆی کیمیابەەەەارانی عێەەەەراق کەەەەوێران و
17
بریندار بوون.
زۆربەی وربەەەەانە سەەەە یلەکانی کیمیابارانەکەەەەانی عێەەەەراق کەەەەورد بەەەەوون ەەەەی لە
کوردسەەەتانی ئێەەەران و ەەەی لە کوردسەەەتانی عێەەەراق .گونەەەدەکانی نزیەەەڵ بەەەانە
و پێنجەەەەەەەوێی و سەردەشەەەەەەەت لە ١و٩ی گەەەەەەەو نی  ١٨٩١لە یەن عێەەەەەەەرا ەوە
کیمیابەەەەاران کەەەەەران کە لە ئەنجامەەەەدا نەەەەەیکە  ٨٤کەس برینەەەەدار بەەەەەوون .لە
٤٩ی حەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩١ەڕۆکەکەەەەەەەانی عێەەەەەەراق شەەەەەەەاری سەردەشەەەەەەەتیان
کیمیابەەەەەەاران کەەەەەەەرد کە لەئەنجامەەەەەەەدا زیەەەەەەەاەر لە لە  ١١١کەس کەەەەەەەوێران و
نەەەەزیکەی  ٤هەزار کەسەەەەی دیەەەەکە برینەەەەدار بەەەەوون .سەردەشەەەەت یەکە شەەەەاری
کوردنشەەەیی بەەەوو کە بەەەوو بە وربەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی و یەکە شەەەار بەەەەوو
لە سەراسەەەەەەری جیهانەەەەەدا کە پەەەەەاش جەنگەەەەەی جیهەەەەەانی دووە کیمیابەەەەەاران
کەەەرا .ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەراق هەروەهەەەا لە ەەمەەەەوزی  ١٨٩١گونەەەەدی بەەەەانزەردەی
ەزای کرنەەەەد( سەەەەەر بە پارێزگەەەەای کرماشەەەەان)یەەەەان کیمیابەەەەاران کەەەەرد کە لە
ئەنجامەەەەەەدا  ٤١٤کەس لە دانیشەەەەەەتوانی ئەو گونەەەەەەدە گیانیەەەەەەان لەدەسەەەەەەتدا و
نزیکەی  ٩١١کەس بریندار بوون.

17

Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on
Iraq’s WMD, Chapter 5 - Iraq’s Chemical Warfare Program".
September 30,2004.
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هەڵوێستی ئەمریکا سەبارەن بە کیمیابارانی هەڵەبجە

دوابەدوای ئەوەی هێزەکەەەەەانی سەەەەەەپای پاسەەەەەەدارانی کۆمەەەەەەاری ئیسەەەەەەهمی لە
ئوپەراسەەەەیۆنی وەلفەجەەەەری  ١١دا بە یەەەەەارمەەی هێەەەەزە کوردەکەەەەانی عێەەەەەراق ،
نەەەەا و ەی هەڵەبجەیەەەەان گەەەەرن ،لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەراق
شەەەەاری هەڵەبجەیەەەەان کیمیابەەەەاران کەەەەرد و لە ئەنجامەەەەدا نەەەەزیکەی  ٤هەزار لە
یەڵکەەەی سەەە یلی بەەەێ گونەەەاهی ئەو شەەەارە گیانیەەەان لە دەسەەەتدا و نەەەزیکەی ١١
هەزار کەسەەەەەی دیەەەەەکەش برینەەەەەداربوون .ئێەەەەەران لەمێربەەەەەوو یۆلیەەەەەای ئەوەی
هەبەەەەوو بەڵەەەەگە دەربەەەەا رەی ەاوانەکەەەەانی جەنەەەەگ لە یەن عێەەەەرا ەوە بخەەەەاەەڕوو
کە شەەەەایانی پشتگوێخسەەەەتی و نکەەەەەوڵیکردن نەبێەەەەت .کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە
ئەو هەل و دەرەەەەی بەەەۆ ئێەەەەران رەیسەەەاند عێەەەەراق ریسەەەوا بکەەەەان هەر بەەەەۆیە
ناشەەەەتنی ەەرمەەەەی وربانیەەەەانی هەڵەبەەەەجەی وەدوا یسەەەەت و ێمەەەەارەیەکی زۆر
رۆێنامەنووسەەەی بیەەەەانی هێنەەەەایە هەڵ ەبەەەجە بەەەەۆ ئەوەی لە ەەرمەەەەی وربانیەەەەانی
ئەو کارەسەەەەاەە کە زۆربەیەەەەان ێن و منەەەەدال بەەەەوون ەەەەەیلە و وێەەەەنە هەڵبگەەەەرن و
لە دنیادا ب وی بکەنەوە.
کۆمەەەەەاری ئیسەەەەەەهمی بەدوای ئامانجەکەەەەەانی یۆیەەەەەەدا بەەەەەوو بەاڵ هێنەەەەەەانی
رۆێنامەنوسەەەەە بیانیەکەەەەان بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە یزمەەێکەەەەی گەورەی بە کەەەەورد کەەەەرد
و نەیهێشەەەەەەەت ورب انیەکەەەەەەەەان لە بێەەەەەەەدەنگی و بەەەەەەەەێخەبەری کۆمەڵگەەەەەەەەای
نێونەەەوەییەەەەەدا بکەەەەەرێی بە ێێەەەەەر یەەەەەاکەوە .دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق پێیوابەەەەەوو
کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجەش وە کیمیابارانەکەەەەانی دیەەەەکە پشەەەەتگو دەیرێەەەەت
ەەەونکە هەەەید بەڵەەەگەیە بەەەۆ سەەەەلماندنی کیمیابەەەارانەکە نەەەاکەوێتە دەسەەەتی
کۆمەڵگای نێونەەەویی بەاڵ بەهەڵەدا ووبوو.
ب وبەەەەەوونەوەی وێەەەەەنە و ەیلمەەەەەی وربانیەەەەەانی بەەەەەێ گونەەەەەاهی هەڵەبەەەەەجە لە
میەەەەەدیاکانی سەراسەەەەەەری جیهەەەەەان ،کۆمەڵگەەەەەای جیهەەەەەانی هەێانەەەەەد .لە ٤٢ی
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ئەەەەەاداری  ١٨٩٩رۆێنەەەەەامەی واشەەەەەینگتۆن پۆسەەەەەت و نیۆیەەەەەۆر ەەەەەەایمز بەەەەەۆ
یەکەمجەەەەەار پەڕەی یەکەمیەەەەەان بەەەەەۆ ئەو روداوە ەەریەەەەەان کەەەەەرد و کانەەەەەاڵە
ەەلەڤزیۆنەکەەەەانی ئەمری کەەەەاش بە مەەەەاوەی ەنەەەەد رۆێ وێەەەەنەی وربانیەکانیەەەەان
بەەەەەەە و دەکەەەەەەەردەوە .پاەریەەەەەەەڵ ەەیلەەەەەەەۆر لە " واشەەەەەەەینگتۆن پۆسەەەەەەەت"دا
نووسیبووی:
" ەەەەوار ک ەەەەی ب کەەەەۆلە لە جلەەەەوبەرگی کوردیەەەەدا وە بەەەەووکەڵەی شەەەەێوێنراو
لە ەراخ ەمێکەەەەەەی ب کەەەەەەۆلەوە لە نزیەەەەەەگ گونەەەەەەدی عەنەب راکێشەەەەەەراون ،لە
نزیەەەەڵ بەەەەای ەیەکی پەەەەڕ لە گەەەەول دوو ێن لە مەرگەەەەدا یەکتریەەەەان لە ئەەەەامێز
گرەەەەەووە ،پیەەەەاوێکی پیەەەەری جامەەەەانە بەسەەەەەر لە بەردە دەرگەەەەای ماڵەکەیەەەەدا
18
کۆرپەیەکی نوساندوە بە سنگییەوە".
رۆێنەەەەەامەی "نیۆیەەەەەۆر ەەەەەەایمز" لە سەەەەەەروەارێکدا لە ێێەەەەەر نەەەەەاوی" گەەەەەازی
ێەهەەەەەەەراوی  :ەەەەەەەەاوانی عێەەەەەەەەراق" لە ٤١ی ئەەەەەەەاداری  ١٨٩٩عێرا ەەەەەەەەی بە
بەرپرسەەەەیاری کیمیابەەەەار انەکە لە ەڵەمەەەەدا و جەیتەەەەی لە سەەەەەر ئەوە کەەەەردەوە
کە وربانیەکەەەان سەەەەربازی ئێەەەران نەەەیی بەڵکەەەوو هەەەاوواڵەی یەەەودی عێەەەرا ی و
ئەمەش هەڕەشەەەەەەیە لە سەەەەەەر کوردەکەەەەەان کە گروپێکەەەەەی ئەەنیکەەەەەی دێبەری
رێیمەەەەەی عێەەەەەرا ی  .19نیۆیەەەەەۆر ەەەەەەایمز داوای لە دەوڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا کەەەەەرد
هەڕەشەەەەە لە عێەەەەراق بکەەەەان و یەەەەارمەەیە ئابوریەکەەەەانی بە عێەەەەراق رابگرێەەەەت
18

مەبەسەەەتی عەەەومەری یەەەاوەرە ،کە بەەەوو بە سەەەەمبۆلی وربانیەەەانی بەەەێ گونەەەاهی هەڵەبەەەجە.
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بەاڵ ئەمریکەەەەا نە هەڕەشەەەەەی لە عێەەەەراق کەەەەرد و نە پێەەەەداگری لە سەەەەەر هەەەەید
کرد.
کاربەدەسەەەەەتانی ئەمریکەەەەەا جەیتیەەەەەان لە سەەەەەەر ئەوە دەکەەەەەردەوە کە دڵنیەەەەەا
نەەەیی عێەەەەراق بەرپرسەەەیاری کیمیابەەەەارانەکە بێەەەت .وەەبێەەەەری کۆشەەەکی سەەەەپی
لە کۆنفرانسێکی رۆێنامەوانیدا لەو پەیوەندییەدا وەی:
" ئەەەەیمەش لە کۆشەەەەکی سەەەەپی ەەنهەەەەا ئەو راپۆرەانەمەەەەان بینیەەەەوە کە ئێەەەەوە
دوێشەەەەەو لە ەەلەڤزیۆنەکانەەەەدا بینیتەەەەان .وێنەکەەەەان زۆر سەەەەامنا  ،یەەەەزەون و
دڵەەەەتەزێی بەەەەەوون .ئەمە دەبێەەەەەت ببێەەەەت بە بەڵەەەەەگەیە بەەەەەۆ ئەوەی هەمەەەەەوو
دەوڵەەەکەەەەەان ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی ەدەیە بەەەەەکەن .داوا لە ئێەەەەەران و عێەەەەەراق
دەکەیەەەەی دە سەەەەتبەجێ کۆەەەەەایی بە کەڵکەەەەوەرگرەی لە ەکەەەەی کیمیەەەەایی بهێەەەەنی
20
کە سوکایەەیە بە شارستانییەن و مرۆڤایەەی".
کاربەدەسەەەەەتانی ئەمریکەەەەەا بانگەشەەەەەەی ئەوەیەەەەەان دەکەەەەەرد کە بەڵەەەەەگە بەەەەەۆ
سەەەەەلماندنی بەرپرسەەەەیاربوونی عێەەەەراق زۆر پەەەەتەو نیەەەەیە CIA .لە راپۆرەێکەەەەدا
لە ٤٢ی ئاداری  ١٨٩٩رایگەیاند:
" بەڵەەەەەگە و شەەەەە ەواهیدەکان دەربەەەەەارەی بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە
شەەەەەڕ لە نزیەەەەڵ هەڵەبەەەەجە لە بەەەەاکووری عێەەەەراق روون نەەەەیی و پرۆپاگەنەەەەدای
ئێەەەەەەەران و عێەەەەەەەراق دێ بە یەکەەەەەەەەدی لەو پەیوەنەەەەەەەدیەدا ،بەەەەەەەەارودۆیەکەی
ئەوەنەەەەدەی دیەەەەکە ئەەەەاڵۆز کەەەەردووە بەاڵ بەهەرحەەەەال روونە کە هە ئێەەەەران و
هە عێەەەەەراق لەو شەەەەەەەڕەدا ەکەەەەەەی کیم یاییەەەەەان بەکارهێنەەەەەەاوە و وادیەەەەەەارە
دەیانەوێت درێرە بە کەڵکوەرگرەی لە ەکی کیمیایی بدەن .21
20

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.

 21راپەەەەۆرەێکی ئاێانسەەەەی هەواڵگەەەەری ناوەنەەەەدی (٤٢ ،)CIAی ئەەەەاداری  ، ١٨٩٩بە ەەواوی
نهێنی.
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ئەمریکەەەەا بە ەەواوی ئاگەەەەاداری ئەوە بەەەەوو کە عێەەەەراق بەەەەووە کە هەڵەبەەەەەجەی
کیمیابەەەەەاران کەەەەەردووە بەاڵ بەشەەەەەێڵ لە ەەەەەەاوانی کیمیابەەەەەارانەکەی یسەەەەەتە
ئەسەەەەەەەتۆی ئێەەەەەەەران .وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەا هەەەەەەەەەەتەیە دوای
کیمیابەەەەەەارانەکە بە سەەەەەەەرجە باڵوێزیانەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا لە سەراسەەەەەەەری
جیهەەەەانی راگەیانەەەەد کە ئێەەەەران و عێەەەەراق هەردوویەەەەان لە دەوروبەری هەڵەبەەەەجە
ەکەەەەی کیمیاییەەەەان بەکارهێنەەەەاوە و پێیڕاگەیانەەەەدن کە جەەەەاڕی لێبەەەەدەن ئێەەەەران
و عێەەەەەراق هەردوویەەەەەان هەڵەبجەیەەەەەان کیمیابەەەەەاران کەەەەەردووە .هاوکەەەەەان لە
ئەنجەەەەەەومەن ی ئاسایشەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەوەکەەەەەەانی  ،ئەمریکەەەەەەا رێگەەەەەەری لە
هەوڵێکەەەی ئێەەەران کەەەرد بەەەۆ ئەوەی عێەەەراق بەهەەەۆی کیمیابەەەارانەکە شەەەەرمەزار
بکرێەەەەەت .بەوەش عێەەەەەراق ەیشەەەەەکێکی سەەەەەەوزی لە ئەمریکەەەەەا وەرگەەەەەەرن کە
ئەگەر هێرش بکاەە سەر کوردەکان سزا نادرێت.
رۆێنەەەەەەامەی نیۆیەەەەەەۆر ەەەەەەەایمز رۆێی ٤١ی ئەەەەەەاداری  ١٨٩٩لە وەارێکەەەەەەدا
نووسی:
" بە وەەی کاربەدەسەەەەەتانی ئەمریکەەەەەا ،عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە نەەەەەاو و
دەوروبەری هەڵەبەەەەجە بەکارهێنەەەەاوە .ەەەەارڵز ریەەەەدمەن ،وەەبێەەەەری وەزارەەەەەەی
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بە ەەەەەەۆ
دەرەوە رایگەیانەەەەەدووە کە لەوانەیە ئێەەەەەرانی
بەکارهێنابێەەەەت بەاڵ رێەەەەەدمەن ئامەەەەاێەی بەوە نەکەەەەەرد کە لە سەەەەەر بنەمەەەەەای
کەەەەا زانیەەەەاری بانگەشەەەەەی ئەوە دەکەەەەان .بە وەەی پسەەەەپۆڕە سەەەەەربازیەکانی
ئەمریکەەەەا و عێەەەەراق ،هێرشەەەەەکەی حەەەەەەتەی رابەەەەردووی ئێەەەەران بەەەەۆ بەەەەاکووری
عێەەەراق سەەەەرکەوەنێکی ەەەەاکتیکی بەەەووە .ئێەەەران هێزەکەەەانی عێرا ەەەی غەەەاەۆگیر
کەەەەرد و  ١٤١١سەەەەەربازی عێرا ەەەەی بە دیەەەەل گەەەەرن .شەەەەیکەرەوە سیاسەەەەیەکان
دەڵەەەەەەەێی ئێەەەەەەەران( کە لە یەن کوردەکەەەەەەەانەوە یەەەەەەەارمەەی دەدرێەەەەەەەت کە دێی
دەوڵەەەەەەەی بەغەەەەەدادن) دەەوانێەەەەەت شەەەەەارۆ گەلێکی شەەەەەایاوی و گۆشەەەەەەگیر
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وە هەڵەبەەەەجە لە سەەەەەر سەەەەنوور بگرێەەەەت بەاڵ ناەوانێەەەەت هەڕەشەەەەەی جەەەەدی
بەەەۆ سەەەەەر شەەەەاری کەرکەەەەوو ( کە دامەزراوە سەەەەەرەکیەکانی نەوەەەەەی عێرا ەەەەی
ەێەەەەدایە) دروسەەەەت بکەەەەان .لە ۆنایەشەەەەدا ئامەەەە انجی ئێەەەەران ئەوە نیەەەەیە کە
22
هێرش بکاەە سەر کەرکوو ".
دەزگەەەەەەای هەواڵگەەەەەەری بەرگەەەەەەری( )DIAلە ەشەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەی  ١٨٩٩لە
راپۆرەێکدا دەڵێت:
" لە شەەەەەڕی هەڵەبەەەەجە و هەنەەەەد گونەەەەدی نزیکەەەەدا عێەەەەراق و ئێەەەەران گەەەەازی
کیمیاییەەەەەان بەکارهێنەەەەەاوە .بە گەەەەەوێرەی زانیاریەکەەەەەانی دەزگەەەەەای هەواڵگەەەەەری
ەەەەەایبەن ،نەەەەەیکە هەنەەەەد لە سەەەەە یلە کوردەکەەەەان بە هەەەەەۆی کیمیابەەەەەارانی
ئێەەەەەرانەوە برینەەەەەدار بەەەەەوونە .هێەەەەەزە کوردەکەەەەەان سەەەەەکااڵی ئەوە دەکەن کە لە
هەردوو وە کیمیاباران کراون".
کاربەدەسەەەەەەەەتانی ئەمریکەەەەەەەەەا نیگەرانەەەەەەەەی ئەوە بەەەەەەەەەوون کە ئەنجەەەەەەەەەامی
لێکۆڵینەوەکەەەەەان دەریبخەەەەەان کە عێەەەەەراق بەەەەەووە کە هەڵەبەەەەەجەی کیمیابەەەەەاران
کردوە .ئەەسەرێکی یانەنشینی هەواڵگری ئەمریکا دەڵێت:
" کەەەەاەی کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە ،وۆل یتەەەەز و ئارمیتەەەەاێ ویسەەەەتیان یەەەەارمەەی
و پشەەەەتگیری یۆمەەەەان بەەەەۆ عێەەەەراق رابگەەەەریی بەەەەۆ ئەوەی ئەگەر هەەەەان و زانەەەەرا
کە ئەمریکەەەەا زانیەەەەاری هەواڵگەەەەری داوە بە عێەەەەراق ،پەەەەێ لە کەەەەاردانەوەیەکی
ەونەەەەد و کتەەەەوپڕ بگەەەەریی لە کاەێکەەەەدا کە عێەەەەراق گەلەکەی یەەەەۆی کیمیابەەەەاران
کردبەەەەوو .دواجەەەەار لە کۆبەەەەوونەوەیەکی جێگرەکەەەەانی وەزارەەەکەەەەان و جێگەەەەری

BERNARD E.
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بەڕێەەەەەوەبەری  CIAبەو ئەنجەەەەەامە گەیشەەەەەتیی کە نابێەەەەەت ئێەەەەەران جەنەەەەەگەکە
23
بباەەوە".
لە حەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩٩جە ل ەاڵەبەەەەەەانی ،سەەەەەەکرەێری گشەەەەەەتی یەکێتەەەەەەی
نیشەەەەتمانی کوردسەەەەتان سەەەەەردانی وا شەەەەینگتۆنی کەەەەرد و هەوڵێەەەەدا مەسەەەەەلەکە
بخاەەڕوو .ما جە ل بە رۆێنامەی واشینگتۆن ەایمزی ون:
" بەەەەەۆ یەکەمجەەەەەەارە لە مێەەەەەروودا کە حکومەەێەەەەەەڵ ەکەەەەەی کیمیەەەەەەایی دێی
هاوواڵەیەەەەەەەانی یەەەەەەەۆی بەکاربێنێەەەەەەەت لە کاەێکەەەەەەەدا کە لە بەرەی جەنگەەەەەەەدا
نەبوون".
ری پەەەەەەۆ  ،بەرپرسەەەەەەی نووسەەەەەەینگەی کاروبەەەەەەاری ئێەەەەەەران و عێەەەەەەراق لە
وەزارەەەەەەەی دەرەوە هەر ەنەەەەەد لەگەل سیاسەەەەەەەی رەیگەەەەەان بەەەەەۆ هاوکەەەەەاری
لەگەل رێیمەەەەی عێەەەەراق هەەەەاوڕا بەەەەوو و بەردەوا پێەەەەداگری کردبەەەەوو کە نابێەەەەت
ئەمریکەەەەەەەا هەەەەەەەید جەەەەەەەۆرە پەیوەنەەەەەەەدییە لەگەل کەەەەەەەورد بگرێەەەەەەەت بەاڵ
دیمەنەکەەەەانی هەڵەبەەەەجە ئەوەنەەەەدە بێەەەەزاری کردبەەەەوو کە پێیوابەەەەوو پێویسەەەەتە
ئەمریکەەەەەا بە پێشەەەەەوازیک ردن لە مەەەەەا جە ل لە وەزارەەەەەەەی دەرەوە نیگەرانەەەەەی
یۆی لە کردەوەکانی عێراق دەرببڕێت.
ری پەەەەەەۆ بە مەەەەەەاوەی یە کەەەەەەاەرمێر لەگەل جە ل ەاڵەبەەەەەەانی دانیشەەەەەەت
بەاڵ دانیشەەەتنەکە هی ەەەەی لەەەێ شەەەەیی نەبەەەوو و ئەنجەەەەامی پەەەەێ ەوانەی بەدواوە
بەەەەوو ەەەەونکە شەەەەەپۆلی نەەەەاڕەزایەەی ەەەەەورکیە و عێەەەەراق وەزارەەەەەەی دەرەوەی
نا ەەەار کەەەرد لە هەڵوێسەەەتەکەی پاشەکشەەەە بکەەەان .جەەەۆر شەەەوڵتز ،وەزیەەەری
 23یوست هیۆتەرمان ،کارێکی ێەهراوی ،ئەمریکا و عێراق و گازبارانی هەڵەبجە ،وەرگێران لە
ئینگلیزییەوە :م ەمەد حمە ساڵم ەۆەیز ،کۆمپانیای ئاوێنە بۆ ا و ب وکردنەوە٤١١٩ ،
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دەرەوەی ئەمریکەەەەا لە دانیشەەەەتنەکەی پەەەەۆ لەگەل ەاڵەبەەەەانی ەەەەەوڕە بەەەەوو و
وەی ئە بیرۆکە دۆزەیییە هی کێ بووە؟.
کنعەەەەەان ئەڤەەەەەریی ،سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ەەەەەەورکیە کە بەەەەەۆ دیتنەەەەەی شەەەەەولتز
سەەەەەردانی واشەەەەینگتۆنی کردبەەەەەوو نەەەەاڕەزایەەی ەو نەەەەەدی یەەەەۆی لەو دیەەەەەدارە
دەربەەەەەڕی .ەەەەەەاریز عەزیەەەەەزی ئەمریکەەەەەای ەاوانبەەەەەار کەەەەەرد کە دەسەەەەەت لە
کاروبەەەەاری عێەەەەراق وەردەدان .بەەەەەۆ هێەەەەورکردنەوەی بەەەەارودۆیەکە وەزارەەەەەەەی
دەرەوەی ئەمریکەەەەا یێەەەەرا راگەیانەەەەدننامەیەکی دەرکەەەەرد و جەیتەەەەی لە سەەەەەر
ئەوە کەەەەەردەوە کە ئەمریکەەەەەەا دەسەەەەەەتوەرناداەەوە کاروبەەەەەەاری ئەو واڵەەەەەەەانە کە
کەمیەەەەنەی کوردیەەەەان هەیە .وەزارەەەەەەی دەرەوە هەروەهەەەەا دووپەەەەاەی کەەەەردەوە
کە مەسەەەەەەەەەەەلەی هەڵبراردنەەەەەەەەەەی ئەو کەسەەەەەەەەەەانە کە لە FORUM OPEN
بەشەەەەەدار دەبەەەەەی و بیروبۆ ونەکانیەەەەەان هی کەەەەەا دەربەەەەەڕی سیاسەەەەەەن یەەەەەا
روانەەەەەگە و بیروبۆ ونەکەەەەەانی وەزارەەەەەەەی دەرەوە یەەەەەا دەوڵەەەەەەەی ویەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەەا نەەەەیە و ئامەەەەەادەبوونی بەڕێەەەەز ەاڵەبەەەەەانی لە OPEN
 FORUMبە واەەەەەەەەەای پشەەەەەەەەتیوانیکردنی وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوە لە ەاڵەبەەەەەەەەانی
نیە .24
سەەەەەەرەنجا ری پەەەەەۆ سەەەەەەرکۆنە کەەەەەرا و وەزارەەەەەەەی دەرەوە رایگەیانەەەەەد
ئیەەەەەدی لە ەەرمەەەەەانگە حکومیەکانەەەەەدا لەگەل سەەەەەەرکردە کوردەکەەەەەان دیەەەەەدار
ناکەەەەان .دانیشەەەەتنەکەی پەەەەۆ لە بەەەەاەی ئەوەی پەیەەەەامی نیگەرانەەەەی بنێریەەەەت
 24ەیلیگەەەەرا لە وەزارەەەەەەی دەرەوە بەەەەۆ سەەەەەرجە ناوەنەەەەدە دیپلۆماەیکەکەەەەانی ئەمریکەەەەا لە
رۆێهەاڵەەەەەی نزیەەەەڵ و باشەەەەووری ئاسەەەەیا و باڵوێزیەەەەانەی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا لە
بەیەەەەرون و کەەەەابۆل و کونسەەەەولخانەی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا لە ئالیکسەەەەەەندێریا،
کەرا ی و هور  ،حوزەیرانی ١٨٩٩
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بەەەەۆ عێەەەەراق ،پەیەەەەامی ئەوەی نەەەەارد کە پەیوەنەەەەدی ئەمریکەەەەا لەگەل عێەەەەراق و
ەەەەورکیە لە سەەەەەرجە ئەو شەەەتانە گرنگتەەەەرە کە ەەەەورکیە و بەەەەەەایبەن سەەەەەدا
لە نەەەەەاویۆی واڵەەکەیانەەەەەدا دەیەەەەەکەن .لەگەل ئەوەشەەەەەدا سەەەەەەردانەکەی مەەەەەا
جە ل سەەەەەودمەند بەەەەەوو ەەەەەونکە ەنەەەەەد ئەنەەەەەدامێکی کۆنگرێسەەەەەی بینەەەەەی و
ەەەەەاوی کەون بە سەەەەەناەۆر پیتێەەەەەر گەەەەەالبری و یارمەەیەەەەەدا بە دەر ەەەەەوونی
بڕیەەەەارەکەی سەەەەناەۆر میشەەەەێل بەەەەەۆ سەەەەەرکۆنەکردنی بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەەی
25
کیمیایی کە لە ٤٢ی حوزەیرانی  ١٨٩٩بە کۆی دەنگ پەسەند کرا.
لە  ١٨٩٩دۆکتەەەەەەەۆر مەحمەەەەەەەود عوسەەەەەەەمان وە نەەەەەەەوێنەری بەرەی کەەەەەەەورد
سەەەەەردانی واشەەەەینگتۆنی کەەەەرد و هەوڵیەەەەدا لەگەل کاربەدەسەەەەتانی وەزارەەەەەەی
دەرەوە دابنیشەەەەەەێت و دەربەەەەەەارەی سیاسەەەەەەەەەکانی سەەەەەەەدا دێ بە کەەەەەەورد
بەەەەەەەەایبەن بەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی گفتوگۆیەەەەەەان لەگەل بکەەەەەەان.
کۆمەڵێەەەڵ لە رۆێنامەنووسەەەان بەەەەەایبەن جاناەەەەان رانەەەدێ  ،جەەەیە هۆگهنەەەد و
ویلیەەەەەا سەەەەەاەاییر لەگەل وەزارەەەەەەەی دەرەوە پەیوەنەەەەەدیان گەەەەەرن بەەەەەۆ ئەوەی
کەسەەەەێکیان لەگەل مەحمەەەەود عوسەەەەمان دابنیشەەەەێت بەاڵ پەەەەاش سەەەەێ مانەەەەگ
هید کاربەدەستێکی وەزارەەی دەرەوە رازی نەبوو .26
25

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.

26

دۆکتەەەۆر مەحمەەەود عوسەەەمان لەو پەیوەنەەەدییەدا بە وەرگێەەەڕی ون سەەەەرەەا کاربەدەسەەەتێکی
وەزارەەەەەی دەرەوە لە ئۆەیسەەەی کاروبەەەاری عێەەەراق ەەلەەەەەۆنی بەەەۆ کەەەرد و وەەەەی باشەەەە پەەەێکەوە
دادەنیشەەەەیی بەاڵ دوای  ٤٢کەەەەاەرمێر پەشەەەەیمان بەەەەووەوە و وەەەەەی بەدایەوە نەەەەاەوانیی لەگەڵەەەەت
دابنیشەەەەەیی ەەەەەونکە مەسەەەەەەلەکەمان لەگەل شەەەەەوڵتز ،وەزیەەەەەری دەرەوە بەەەەەاس کەەەەەردوە و ئەو
دانی شەەەەەتنەکەی پێبەەەەەاش نیەەەەەیە .کاربەدەسەەەەەتەکە وەەەەەەی ئەەەەەێمە هەول دەدەیەەەەەی لە ریگەەەەەای
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کیمیابارانی هەڵەبجە لە ئەجیندای نەەەوە یەکگرەوەکاندا

دوای کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە ملمهنەەەەەێ و زۆرانبەەەەەازی ئێەەەەەران و عێەەەەەراق لە
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان دەسەەەەەەتیپێکرد .ئێەەەەەەران بەڵەەەەەەگەی زۆری ەەسەەەەەەلیە بە
یەەەاڤێر پرێەەەەز دیکۆئیەەەەار ،سەەەەکرەێری گشەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەان کەەەەرد بەەەەۆ
ئەوەی بیسەەەەەەلمێنێت کە عێەەەەەراق هەڵەبەەەەەجەی کیمیابەەەەەاران کەەەەەردووە .ئێەەەەەران
رایگەیانەەەەەد لە مەەەەەاوەی  ٤رۆێ هێرشەەەەەی عێرا ەەەەەدا  ٤هەزار کەس لە هەڵەبەەەەەجە
بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی کەەەەوێراون و  ٤هەزار ک ەسەەەەی دیەەەەکەش برینەەەەدار بەەەەوونە.
ئێەەەەەران هەڕەشەەەەەەی کەەەەەرد ئەگەر سەەەەەکرەێری گشەەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان
ەیمێکەەەەەەی لێکەەەەەەۆڵینەوە نەنێرێەەەەەەت بەەەەەەۆ ئێەەەەەەران ،لە دانیشەەەەەەتنەکانی نەەەوە
یەکگرەوەکاندا بەشداری ناکان.
لە ٤٢ی ئەەەەەەەاداری  ١٨٩٩وەەبێەەەەەەەری نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان رایگەیانەەەەەەەد کە
سەەەکرەێری گشەەەتی ەیمێەەەڵ بەەەۆ لێکەەەۆ ڵینەوە دەربەەەارەی بەکارهێنەەەانی ەکەەەی
کیمیەەەەایی دێی یەڵکەەەەی سەەەە یل لە یەن عێەەەەرا ەوە رەوانەی ئێەەەەران دەکەەەەان.
دیپلۆمەەەاەیەکەوە کێشەەەەکەەان ی کاربەدەسەەەتانی عیەەەراق بەەەاس بکەیەەەی بەاڵ ئەگەر لەگەل یەەەۆن
دابنیشەەەەیی لەوانەیە کاربەدەسەەەەتانی عێەەەەراق ەەەەەوڕە بەەەەی .منەەەەی وەەەەەە باشەەەەە نەەەەیکە بەەەەا
کاربەدەسەەتێکی ئوەیسەەی کاروبەەاری عێەەراق بێەەت بمب ینێەەت .کاربەدەسەەتەکە وەەەی ئە سیاسەەەەەە
هەموومەەان دەگەەرێتەوە و ئەویەەە ناەوانێەەت بتبینێەەەت .منەەی وەەەە دەیباشەەەە نەەیکە بەەەا لەگەل
کاربەدسەەەتێکی ئۆەیسەەەی مەەەاەی مەەەرۆه دابنیشەەەە ەەەونکە عێەەەراق یەریەەەکە بە ەکەەەی کیمیەەەایی
لەناومەەان دەبەەان ،مەەی یەەەۆ بەر ەکەەی کیمیەەایی کەوەەەەوو  ،ەەوڕوگە سەەووەاوە .پاشەەەان لەگەل
بەرپرسەەی ئۆەیسەەەی مەەەاەی مەەەرۆه لە وەزارەەەەەی دەرەوە پەیوەنەەەدیان گەەەرن و بەوە رازی بەەەوە لە
گەڵەەە دابنیشەەێت بەاڵ شەەوڵتز ئەویشەەی پەشەەیمانی کەەردەوە (.وەەەووێری وەرگێەەڕ لەگەل دۆکتەەۆر
مەحمود عوسمان  ،گواڵنی  ،٤١١٨سەاڵحەدیی).
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ێمەەەەەارەیە لە واڵەەەەەەانی ئەنەەەەەدامی ئەنجەەەەەومەنی ئاسەەەەەای  ،لەوانە ئەمریکەەەەەا
هەوڵیانەەەەدا سەەەەکرەێری گشەەەەتی لە نەەەەاردنی ەیمەەەەی لێکەەەەۆڵینەوە بەەەەۆ ئێەەەەران
پەشەەەەەیمان بەەەەەکەنەوە و جەیتیەەەەەان لە سەەەەەەر ئەوە کەەەەەردەوە کە ەەەەەوونی ئەو
ەەەەەیمە بەەەەۆ ئیەەەەران ،رەوەەەەەی گفتوگۆکەەەەانی ئاگربەسەەەەتی نێەەەەوان ئەو دوو واڵەە
ەێکدەدان کە بڕیارە مانگی داهاەوو بەڕێوەب ێت.
هەر هەمەەەەەەەەان رۆێ پرێەەەەەەەەەز دکۆئیەەەەەەەەار رایگەیانەەەەەەەەەد بەڵەەەەەەەەەگەی ەەواو و
حاشەەەەاهەڵنەگری بەدەسەەەەەتەوەیە کە عێەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەایی لە هەڵەبەەەەەجە
بەکارهێنەەەەەەاوە کە ێمەەەەەەارەیە کی زۆر لە یەڵەەەەەەڵ ،لەوانە یەلکەەەەەەی سەەەەەە یلی
بەرکەوەەەەەوە .بەاڵ نەەەەوێنەری ئێەەەەران رایگەیانەەەەد کە ئە لێەەەەدوانەی سەەەەکرەێری
27
گشتی بەس نییە و دەبێ هەنگاوی بەکردەوە هەڵبگیردرێت.
راگەیانەەەەەدننامەکەی سەەەەەەکرەێری گشەەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان نەەەەەەاڕەزایەەی
ەونەەەەدی عێرا ەەەەەی بەدواوە بەەەەەوو .ەەەەەەاریز عەزیەەەەز نەەەەەامەیەکی ەونەەەەەدی بەەەەەۆ
دیکۆئیەەەەەەار نووسەەەەەەی و نەەەەەەاڕەزایەەی و نائۆمیەەەەەەدی یەەەەەەۆی سەەەەەەەبارەن بە
سروشەەەەەەتی ناهاوسەەەەەەەنگ و یەنگریکەەەەەەارانەی راگەیەنەەەەەەدنەکە دەڕبەەەەەەەری و
سەرزنشەەەەەتی کەەەەەرد کە دڕنەەەەەدەیی ئێرانیەکەەەەەان و مەەەەەامەڵەی ئێەەەەەەران لەگەل
دیلەکەەەەانی جەنەەەەگ و ەۆپپەەەەارانی شەەەەار و شەەەەارۆ کەکانی عێرا ەەەەی پشەەەەتگو
یسەەەەەتوە .ەەەەەەاریز عەزیەەەەە ز وێەەەەەڕای رەەکەەەەەردنەوەی ەەەەەەۆمەەی کیمیابەەەەەارانی
هەلەبەەەەەەجە لە یەن عێەەەەەەەرا ەوە ،وەبەەەەەەووی ئەەەەەەەیمە دووبەەەەەەارە دووپەەەەەەەاەی
دەکەیەەەەنەوە کە ئێەەەەران ەنەەەەەد جەەەەار ەکەەەەەی کیمیەەەەایی لە بەرەی شەەەەەەڕدا
بەکارهێنەەەەاوە و ئێسەەەەتاش لە نەەەەاو شەەەەارەکاندا بەکاریهێنەەەەاوە .ەەەەەاریز عەزیەەەەز
لە کۆەاییەەەەدا جەیتەەەەی لەسەەەەەر ئەوە کردبەەەەوەوە کە گەلەەەەی ئەەەەێمە بڕیاریەەەەداوە
27
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هەمەەەەوو هێەەەەز و ەوانەەەەای یەەەەۆی دێ بە داگیرکەرانەەەەی ەاوانکەەەەار بەکاربێنێەەەەت".

28

بەمشەەەەەەێوەیە عێەەەەەەراق بەرپرسەەەەەەیارێتی کیمیابەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەجەی یسەەەەەەتە
ئەسەەەتۆی ئێەەەران .سەەەکرەێری گشەەەتی ەیمێکەەەی لێکەەەۆڵینەوەی نەەەارد بەەەۆ ئێەەەران
بەاڵ ەەەەەیمەکە نەیتەەەەوانی سەەەەەردانی هەڵەبەەەەجە بکەەەەان .لە ٢ی نیسەەەەان ەەەەەاریز
عەزیەەەەز نەەەوە یەکگرەوەکەەەەانی ئاگەەەەەادار کەەەەردەوە کە ئێەەەەران لە ٠١ی ئەەەەەادار
لە کەرەەەەی هەڵەبەەەجە ەکەەەی کیمیەەەایی دێی هێزەکەەەانی عێەەەراق بەکارهێنەەەاوە.
ەەەەەەەەیمەکەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان هەر کە لە ەەەەەەەەاران گەڕایەوە یەکسەەەەەەەەر
نێەەەردرا بەەەۆ بەغەەەداد و لە  ٩ەەەەا  ١١ی نیسەەەان سەەەەیری برینەەەدارە عێرا یەکەەەانی
کرد.
لە  ٤٤ی نیسەەەەان راپەەەەۆرەی ئەو ەەەەەیمە یەەەەرایە بەردە ئەنجەەەەومەنی ئاسەەەەای
کە ەێیەەەدا سەەەکرەێری گشەەەتی هەسەەەتی ەەەوڵی یەەەۆی دەربڕیبەەەوو سەەەەبارەن بە
مەەرسەەەی بەردەوامبەەەەوونی بەکارهێنەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەایی لە شەەەەەری ئێەەەەران
و عێرا ەەەەەەەەەدا و جەیتەەەەەەەەەەی لە سەەەەەەەەەەر ئەوە کردبەەەەەەەەەەووەوە کە رۆێ بەرۆێ
ێمەەەەەەەارەیەکی زۆرەەەەەەەە ر لە یەڵکەەەەەەەی مەدەنەەەەەەەی بەر ئەو ەکەەەەەەەانە دەکەون.
پزیشەەەەەکە پسەەەەەپۆڕەکان بەو ئەنجەەەەەامە گەیشەەەەەتبوون کە هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران و
یەڵکەەەەی سەەەە یل بە هەەەەۆی گەەەەازی یەردەل و دەمەەەەارەوە برینەەەەدار بەەەەوونە و
بەرکەوەەەەەەەوانی ئە گەەەەەەازە سەەەەەەکااڵی ئەوەیەەەەەەان کەەەەەەردوە کە لە نەەەەەەاو ەی
هەڵەبجە و لە  ٠١ی ئاداردا بەدە ئازاری برینەک انیەوە ەهونەەەوە.
28 https://www.facebook.co m/?ref=tn_tnmnیوست هیۆتەرمان ،کارێکی ێەهراوی ،ئەمریکا و
عێراق و گازبارانی هەڵەبجە ،وەرگێران لە ئینگلیزییەوە :م ەمەد حمە ساڵم ەۆەیز ،کۆمپانیای ئاوێنە
بۆ ا و ب وکردنەوە٤١١٩ ،
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پاشەەەەان دوو هەەەەەەتەی دیەەەەکەی پێ ەەەەوو ەەەەەا ئەنجەەەەومەنی ئاسەەەەای بڕیەەەەاری
کۆەەەەەەایی یەەەەەۆی بەەەەەدان و بە گشەەەەەتی کەەەەەردیە دوو مانەەەەەگ دوای هێرشەەەەەی
هەڵەبەەەەەەجە .لە  ٨ی گەەەەەەواڵن ئەنجەەەەەەومەنی ئاسەەەەەەای بە کەەەەەەۆی دەنەەەەەەگ
بڕیارنەەەامەیەکی پەسەەەەند کەەەەرد و جەیتەەەی لە سەەەەەر ئەوە کەەەردەوە کە ەکەەەەی
کیمیەەەەەایی لە جەنگەەەەەی ئ ێەەەەەران و عێرا ەەەەەدا بەکەەەەەارهێنراوە و بەردەوامبەەەەەوونی
کەڵکەەەەەوەرگرەی لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە شەەەەەەڕ و پێکەەەەەدادانەکانی کۆمەەەەەاری
ئیسەەەەەهمی ئێەەەەەران و عێرا ەەەەەی بە ەونەەەەەدی ئیەەەەەدانە کەەەەەرد و داوای لە هەردوو
کرد واز لە بەکارهێنانی ەکی کیمیایی بێنی.
بریارنەەەەامەکەی ئەنجەەەەومەنی ئاسەەەەای ئەوەنەەەەدە واز و درنەەەەگ بەەەەوو کە هەەەەید
کەەەەاریگەرییەکی نەبەەەەوو ەەەەونکە سەەەەێ هەەەەەەتە دوای ئەوە عێەەەەراق لە کەەەەاەی
هێەەەەرش بەەەەۆ سەەەەەر هێزەکەەەەانی ئێەەەەران لە ەەەەەاو دیسەەەەان ەکەەەەی کیمیەەەەایی
بەکارهێنا و ەەنانەن گوندەکانی کوردستانیشی کیمیاباران کرد.
لە ەەمەەەەوزی  ١٨٩٩ەەەەەاریز عەزیەەەەز بەئاشەەەەکرا دانیپێەەەەدانا کە عێەەەەراق گەەەەازی
کیمیەەەەەایی دێ بە هیزەکەەەەەانی ئێەەەەەران بەکارهێنەەەەەاوە و جەیتەەەەەی لەسەەەەەەر ئەوە
ەکەەەەی کیمیەەەەایی
کەەەەردەوە کە ئەوە مەەەەاەی رەوای عێەەەەرا ە و وەەەەەی ئێەەەەرانی
بەکارهێنەەەاوە و بانگەشەەەەی ئەوەی کەەەەرد کە یەکەمجەەەار ئێەەەەران بەەەووە ەکەەەەی
29
کیمیایی بەکارهێناوە.

ئەمریکا و ئەنفال
 29یوست هیۆتەرمان ،کارێکی ێەهراوی ،ئەمریکا و عێراق و گازبارانی هەڵەبجە ،وەرگێران لە
ئینگلیزییەوە :م ەمەد حمە ساڵم ەۆەیز ،کۆمپانیای ئاوێنە بۆ ا و ب وکردنەوە٤١١٩ ،

40

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

پەەەەەاش ئەوەی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی ،عەلەەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەدی کەەەەەردە
بەرپرسەەەەی ەەرمەەەەانگەی کاروبەەەەاری بەەەەاکوور ،عەلەەەەی کیمیەەەەایی لە سەەەەەرەەای
 ١٨٩١دەسەەەەەتیکرد بە کەەەەەاولکردنی گونەەەەەدەکان و راگەەەەەوازەنی کوردنشەەەەەینەکان
بەەەۆ ئەوەی کەمەەەکە بەەەوار بەەەۆ جێبەجێکردنەەەی شەەەااڵوی ئەنفەەەال یەەەۆش بکەەەان.
عەلەەەی کیمیەەەایی سەەەەرەەا ەەرمەەەانی دەرکەەەرد ەکەەەی کیمیەەەایی دێی بەەەەنکە و
بارەگاکەەەەەەانی یەکێتەەەەەەی نیشەەەەەەتمانی کوردسەەەەەەتان و پەەەەەەارەی دیمەەەەەەوکراەی
کوردستان و گوندەکانی دەوروبەریان بەکاربێت.
ئەمریکەەەەەەا هەر لە سەەەەەەەرەەای  ١٨٩١وە زانیەەەەەەاری ئەوەی بەدەستگەیشەەەەەەەتبوو
کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی هێەەەەزی پێشەەەەمەرگە و یەڵکەەەەی
سەەەەە یلی کوردسەەەەەتان بەکەەەەەار دەهێنەەەەەێ .باڵوێزیەەەەەانەی ئەمریکەەەەەا لەبەغەەەەەداد
بەردەوا زانیەەەەەەاری دەنەەەەەەارد بەەەەەەۆ وەزارەەەەەەەەی دەرەوە کە رێیمەەەەەەی عێەەەەەەراق
شەەەەەەااڵوێکی بەرەراوانەەەەەەی بەەەەەەۆ راگەەەەەەوازەنەوەی گوندنشەەەەەەینە کوردەکەەەەەەان
دەسەەەەەەەەەەتپێکردوە .وەزارەەەەەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەەەەا بە شەەەەەەەەەەەیوەیەکی
سیسەەەەتماەیڵ ەەەەاودێری بە سەەەەەر جەەەەوڵەی هێزەکەەەەانی عێرا ەەەەدا دەکەەەەرد و
زانیەەەەەاری ەەواوی دەربەەەەەارەی شەەەەەااڵوی ر اگەەەەەوازەنی کوردەکەەەەەان بەەەەەوو .ری
یەەەەەەۆ سەرپرشەەەەەەتیاری نوسەەەەەەینگەی کاروبەەەەەەاری ئێەەەەەەران – عێەەەەەەراق لە
وەزارەەی دەرەوە دەڵێت:
" راپۆرەەکەەەان لە عێەەەرا ەوە زۆر بەەەەاش دەهەەەاەی .هەنەەەەدێڵ جەەەار راپۆرەەکەەەەان
بە مەەەەەەاوەی دوو هەەەەەەەەتە دوا دەکەون بەاڵ ئەەەەەەێمە دەمەەەەەەانزانی کە شەەەەەەتێکی
سەەەەەەەەامنا روو دەدان .دەمەەەەەەەەانزان ی کە عەلەەەەەەەەی حەسەەەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەەەد
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سەرپەرەشەەەەەتی کوشەەەەەتارەکە دەکەەەەەان ،ویەەەەەنەی سەەەەەەەە یتمان هەبەەەەەوو کە
30
نیشانیدەدا ۆن گوندەکان کاول دەکرێی".
باڵوێزیەەەەەەەەانەی ویەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەەداد لە
ەیلیگرامێکدا بۆ وەزارەەی دەرەوە لە گواڵنی  ١٨٩١دەڵێت:
" زانیەەەەەاری پێویسەەەەەت لە بەەەەەاکوورە وە بەدەستمانگەیشەەەەەتوە کە نیشەەەەەان دەدان
بە دڵنیەەەەەاییەوە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق شەەەەەا وێکی بەرەەەەەەراوان لە کوردسەەەەەەتان
بەڕێوەدەبەەەەان .راپەەەەۆرەی پزشەەەەکی وربانیەکەەەەان لە نەیۆشەەەەخانەکان نیشەەەەان
دەدان کە هێزەکەەەەەانی عێەەەەەراق لەڕێگەەەەەای هیلیکەەەەەۆپتەرەوە گەەەەەازی موسەەەەەتارد،
گەەەەازی سەەەەاریی و ەابونیەەەەان دێی گوندنشەەەەینەکان بەکارهێنەەەەاوە ...کۆمەڵێەەەەڵ
راپەەەۆرەی دەربەەەارەی بەکارهێنەەەانی گەەەاز لە نەەەاو ەی سەەەلێمانی بۆمەەەان نەەەاردوە
و  ...سەەەەەەەربازەکانی عێرا ەەەەەەی ەەنەەەەەەەانەن لە شەەەەەەە امەکانی سەەەەەەەلێمانیدا
بینیەەەەوە کە جلەەەەوبەرگی دێ بە کیمیایەەەەان پۆشەەەەیوە  .31سیاسەەەەەەی دەوڵەەەەەەی
عێەەەەراق بەەەەۆ ەەەەۆڵکردن و کەەەەاولکردنی گونەەەەدە کوردنشەەەەینەکان بە شەەەەێوەیەکی
بەرەەەەەەراوان بەرەوپەەەەەێ دە ێەەەەەت .لەو بەرنەەەەەامەیەدا لە گەەەەەازی موسەەەەەتارد و
32
هەند لە گازە کوشندە ەایبەەەکانی دیکە کەڵکوەردەگیردرێت".
باڵوێزیەەەەەەەەانەی ویەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەەداد لە
ەیلیگرامێکی دیکەدا بۆ وەزارەەی دەرەوە لە ەەموزی  ١٨٩١دەڵێت:
30

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.

 31ەیلیگەەەرا لە باڵوێزیەەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەەا لە بەغەەەداد بەەەۆ وەزارەەەەەەی
دەرەوە ،گواڵنی ١٨٩١
 32ەیلیگەەەرا لە باڵوێزیەەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەەا لە بەغەەەداد بەەەۆ وەزارەەەەەەی
دەرەوە ،گواڵنی ١٨٩١
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"کۆمەڵێەەەەەەڵ بەڵەەەەەەگەی ناڕاسەەەەەەتەویۆمان هەیە کە نیشەەەەەەان دەدان رێیمەەەەەەی
عێەەەەەەەەراق کۆمەڵێەەەەەەەەڵ کێشەەەەەەەەەی لەگەل کوردەکانەەەەەەەەدا هەیە .راپەەەەەەەەۆرەە
جۆراوجۆرەکەەەەەان نیشەەەەەان دەدان کە هەنەەەەەد لە کوردەکەەەەەان نێەەەەەردراون بەەەەەۆ
جودایەەەەدان عەرعەر لە سەەەەەر سەەەەەنووری عەرەبسەەەەتانی سەەەەعودی .جودایەەەەەدان
33
عەرعەر یەکێ لە شوێنە دوردەست و پەرەەکانی جیهانی عەرەبە".
باڵوێزیەەەەەەەەانەی ویەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەەداد لە
ەیلیگرامێکی دیکەدا بۆ وەزارەەی دەرەوە لە ئەیلوولی  ١٨٩٩دەڵێت:
" لە بەهەەەەەەاری  ١٨٩١کۆمەڵێەەەەەەڵ زانیاریمەەەەەەان بەدەستگەیشەەەەەەت دەربەەەەەەارەی
ئەوەی کە ێمەەەەەەەەارەیەکی زۆر لە کوردەکەەەەەەەەان لە نەەەەەەەەاو ە شەەەەەەەەایاوییەکان
راگەەەەوازراونەەەوە بەەەەۆ ئوردوگەەەەای روەەەەەبە لە بیابانەکەەەەانی نزیەەەەڵ سەەەەنووری
ئەەەەەوردون و ئوردوگاکەەەەەانی نزیەەەەەڵ ەەلەەەەەوجە و رومەەەەەادی .ئە زانیاریەەەەەانە
لەگەل نمونەکەەەەەانی پەیوەندیەەەەەدار بە شەەەەەااڵوی عێەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەان لە
دەیەی  ١٨١١و  ١٨١١یەکەەەەەدەگرێتەوە .لە کەەەەەاەی سەەەەەەەەرەکەی یۆمەەەەەان بەەەەەۆ
کوردسەەەەەەتان ،بینیمەەەەەەەان کە ێمەەەەەەەارەیەکی زۆر لە گونەەەەەەەدەکان و ەەنەەەەەەەانەن
هەنەەەەەدێڵ لە شەەەەەارۆ کەکانی سەەەەەەر رێگەەەەەا سەەەەەەرەکییەکان لە پارێزگەەەەەەای
34
سلێمانی ،هەولێر و دهۆ کاول کراون".
عەلەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد ،بەرپرسەەەەی نووسەەەەەینگەی بەەەەەاکووری حیزبەەەەەی
بەعەەە لە وەارێکەەەدا بەەەۆ دۆسەەەتان و دڵسەەەۆزانی حیزبەەەی بەعەەە لە کۆەەەەایی
سەەەەەەاڵی  ١٨٩١ئاگەەەەەەاداری کەەەەەەردنەوە کە کەس لە گونەەەەەەدەکانی کوردسەەەەەەتان
 33ەیلیگەەەرا لە باڵوێزیەەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەەا لە بەغەەەداد بەەەۆ وەزارەەەەەەی
دەرەوە ،ەەموزی ١٨٩١
34

ەیلیگەەەرا لە باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەا لە بەغەەەداد بەەەۆ وەزارەەەەەی
دەرەوە ،ئەیلوولی ١٨٩٩
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رزگەەەەەەەەاری نابێەەەەەەەەت( ەەنەەەەەەەەانەن موستەشەەەەەەەەار و جاشەەەەەەەەەکانی ) ئەگەر
گونەەەەدەکانیان ەەەەۆل نەکەن .عەلەەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد لەو پەیوەنەەەەەدییەدا
دەڵێت:
" مەەەی نەەەاەوانە گونەەەەدەکانتان هەروا بهەەەێۆمەوە ،بە ەکەەەەی کیمیەەەایی هێرشەەەەیان
دەکەمە سەەەەەەر و بەمجەەەەەۆرە یۆەەەەەەان و ییزانەکانتەەەەەان دەکەەەەەوێێی .ئێەەەەەوە
دەبەەەێ دەسەەەتبەجێ ەەەۆڵی بەەەکەن .نەەەاەوانە پیتەەەانبۆێە ەەەی رۆێێەەەڵ بڕیەەەار
دەدە بە ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی هێەەەەەەرش دەکە  .هەر هەموویەەەەەەان بە ەکەەەەەەی
کیمیەەەایی دەکەەەوێ  .بەەەا بەەەزانە کەەەێ سەەەە ئەکەەەان؟ کۆمەڵگەەەای نێەەەودەوڵەەی؟
لە کۆمەڵگەەەەای نیەەەەونەەەویی بەەەەەە ،لەوانەش بەەەەە کە گوێیەەەەان لێەەەەەدەگرن .ئەمە
نیەەەەاز و مەبەسەەەەتی مەەەەنە ،هەر کە راگەەەەوازەنەوەی گوندنشەەەەینەکانە ەەواو کەەەەرد
لە هەمەەەوو شەەەوێنێڵ پە ماریەەەان دەدەیەەەی بە پێەەەی پهنێکەەەی سەەەەربازی  .مەەەی
ەەنهەەەەا رۆێێەەەەڵ و دوو رۆێ بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی لێیەەەەان نەەەەادە بەڵکەەەەوو ١٤
رۆێی ەەواو کیمیابارانیەەەەەەەەەەان دەکە  .پاشەەەەەەەەەەان دەبیەەەەەەەەەەنی هەر ەەەەەەەەەەی
35
ئوەوموبیلی دنیا هەیە بەشی گوازەنەوەیان ناکان".
عەلەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد لە کۆبەەەەوونەوەیەکی دیەەەەەکەدا لەگەل ئەنەەەەەدامانی
نووسەەەەینگەی بەەەەاکوور و پارێزگارەکەەەەانی هەرێمەەەەی ئوەونەەەەومی کوردسەەەەتان لە
١٤ی نیسانی  ١٨٩٩دەڵێت:
" هەەەەەەەاوینی سەەەەەەەاڵی داهەەەەەەەاەوو نابێەەەەەەەت هەەەەەەەید گونەەەەەەەدێڵ جەەەەەەەگە لە
مەجامعەکەەەەان( ناوەنەەەەدە نیشەەەەتەجێکردنەکان) مەەەەابێتەوە .دەبەەەەێ ئەو یەڵەەەەکە
بخەیەەەەنە نەەەەاو ناوەنەەەەدەکانی نیشەەەەتەجێکردن و اویشەەەەمان لێیانبێەەەەت .ئیەەەەدی
35

Iraq's Crime of Genocide: The Anfal Campaign against the Kurds, Human Rights
Watch, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995.
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نەەەەاهێۆیی لە گوندەکانەەەەدا بەەەەریی و ەێکەەەەدەران سەەەەەردانیان بەەەەکەن .بەەەەۆ ەەەەی
رێگەیەەەەان بەەەەدە لەو وە کەر بەەەەریی و هەەەەید شەەەەتێڵ نەزانەەەەی .بەەەەۆ گەنەەەەە؟
گەنمەەەەی ئەوانەەەەە ناوێەەەەت ٤١ .سەەەەاڵە ئەەەەێمە گەنەەەەە لە دەرەوە دەهێنەەەەیی بەەەەا ٤
سەەەەاڵێ دیکەشەەەەەی لەسەەەەەەر بێەەەەت .ئەو نەەەەەاو ە بەرەەەەەەراوانە ەدەیە دەکە و
نەەەەەاهێۆە کەسەەەەەی ەێەەەەەدا بمێنێەەەەەت .ەەەەەی دەبێەەەەەت ئەگەر ئەەەەەێمە ەەواوی ئەو
نەەەەەاو ەیە لە ەرەداغەوە بەەەەەۆ کفەەەەەری و دیەەەەەالە ،دەربەنەەەەەدیخان و سەەەەەلێمانی
ەدەیە بکەیەەەەەەی .ەەەەەەەا ئێسەەەەەەتا یمەەەەەەان لە نەەەەەەاو ەیە دەسەەەەەەتکەوەووە.
وایلێهەەەەەەاەووە ئیسەەەەەەتا کە س ناەوانێەەەەەەت بەەەەەەێ ئوەومەەەەەەوبیلی زرێپەەەەەەۆش لە
کەرکەەەەووکەوە ب ێەەەەت بەەەەۆ هەولێەەەەر .هەمەەەەووی ئە نەەەەاو ەیە لە کەەەەۆیە بەەەەۆ
کەرکەەەەوو ەەەەۆل دەکە  .نەەەەاهێۆە یە کەسەەەەی ەێەەەەدا بمێنەەەەێ ،رێگاوبەەەەەانە
سەەەەەرەکییەکە نەبێەەەەت .نەەەەاهێۆە ەەەەەا  ٤سەەەەاڵی دیەەەەکەی یە مەەەەرۆه پێەەەەی
ەێبخەەەەەان .ئەگەر بەمشەەەەەێوەیە کەەەەەار نەکەیەەەەەی ەەەەەا کی ەێکەەەەەدرەدان ەەەەەەا
ملیۆنێەەەەڵ سەەەەاڵی دیەەەەکەش کۆیەەەەایی پێنایێەەەەت .پشەەەەت بە یەەەەوا بەمەەەەزوانە
36
هەموویان لەناو دەبەیی و لە هاویندا هی یان لێنامێنێتەوە".
عەلەەەەەی کیمیەەەەەایی لە دانیشەەەەەتنێکی دیەەەەەکەدا لەگەل ئەنەەەەەدامانی رێبەرایەەەەەەەی
بەع لە بەرەبەرەی کۆەاییپێهاەنی شەڕی ئێران و عێراق دەڵێت:
" مەەەەەی بە جە ل ەاڵەبەەەەە انیە وەەەەەەوە کە کیمیابارانتەەەەەان دەکە  ،دەبەەەەەێ ەەەەەۆڵی
بەەەەەەکەن ،ەەنەەەەەەانەن ئەگەر شەەەەەەەڕی کۆەاییپێبێەەەەەەت و ئێەەەەەەران لە نەەەەەەاو ە
داگیرکراوەکەەەەان پاشەکشەەەەە بکەەەەان ،راگەەەەوازەنەوەی یەڵەەەەڵ راناوەسەەەەتێندرێت.
ئەەەەەێمە سەەەەەەرەەا بەرنەەەەەامەی راگەەەەەوازەنەوە بە ەەواوی جێبەجەەەەەێ دەکەیەەەەەی،
شەەەەەەااڵوە سەەەەەەەربازیەکانمان درێەەەەەەرە پێەەەەەەدەدەیی و پاشەەەەەەان گۆشەەەەەەەگیریان
36
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دەکەیەەەەەی و نە بەەەەەەۆ رۆێێەەەەەڵ و دوو رۆێ بەڵکەەەەەەوو بە مەەەەەەاوەی  ١٤رۆێ بە
ەکەەەەی کیمایەەەەایی هێرشەەەەیان دەکەیەەەەنە سەەەەەر .نەەەەاوی کیمیەەەەایی نەەەەابە
ەەەەەونکە زانیەەەەەاری نهێنیەەەەەیە بەاڵ دەڵەەەەەێە بە ەکەەەەەی کوشەەەەەندەی نەەەەەو
داەانەەەەەدەڕزێنە .سەەەەەوێند دەیەەەەەۆ و دڵنیەەەەەا کە دەیەەەەەانبەزێنیی .بە هەڤەەەەەاڵە
پسەەەەەەپۆڕ ەکانە وەەەەەەەووە کە ەنەەەەەەد دەسەەەەەەتەیەکی ەەەەەەەایبەەە لە ئوروپەەەەەەاوە
پێویسەەەەەەتە بەەەەەەۆ کوشەەەەەەتنی ئە ەێکەەەەەەدەرانە .بە پشەەەەەەتیوانی یەەەەەەوا ئەوەش
37
دەکە ".
عەلەەی حەسەەەەن ئەلمەجیەەد لە کۆبەەەوونەوەیەکی دیەەکەدا لەگەل ئەنەەەدامانی حیزبەەەی
بەع لە ١ی ئابی  ١٨٩٩دەڵێت:
" لە موسەە دەرمەەانکردن بەەێ هەەید ەرەبەەووکردنەوەیە  ،یانوەکانمەەان ەەیتکەەردن
و وەمەەەان ئەەەادەی بەەەڕۆن .بەاڵ ئەوانەی ئێسەەەتا جەنگەەەاوەرن سەەەەرەەا پێیانەەەدەڵێی
دەبەەەێ لە ناوەندەکانەەەدا نێشەەەتەجێ بەەەی ،بەەەێ ئەوەی هەەەید سەەەە و مشەەەتومڕێکیان
لەگەل بکەیەەی بەڵێننامەیەکیەەان پەەێ واێۆ دەکە  .پاشەەان لە هەر شەەوێنێکی دیەەکە
بیەەەەانبینە سەەەەەریان پەەەەان دەکەمەوە .ئە سەەەە ەگانە هەر دەبەەەەێ سەەەەەریان پەەەەان
بکەیەەتەوە .دەەەەەانەو دانیشەەتوانی عەرەب بە یەڵەەەکە یەەوێڕی و هەەەید و پەەەو ە
زیەەاد بەەکەن؟ .پێویسەەتە ناو ەکەەەەان واەەەا موسەە بکەیەەنە عەرەب بەاڵ عەرەبەەی
رەسەەەن نە ئیەەزدی کە ئەمەەڕۆ دەڵەەێی کەەوردیی و بەیەەانی دەڵەەێی عەرەبەەیی .ئیەەزدی
38
بە کەڵکی ی دێی؟ بێگومان هید".
 37ەیلیگەەرا لە باڵوێزیەەانەی ویەەهیە ەە یەکگرەوەکەەانی ئەمریکەەا لە ئەمەەان بەەۆ وەزارەەەەی دەرەوە،
نیسانی ١٨٨٤
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باڵوێزیەەەەەەەانەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لە رۆ ( رۆمەەەەەەەا) لە
ەیلێگرامێکەەەەەدا بەەەەەەۆ وەزارەەەەەەەەی دەرەوە لە حەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩٩ئامەەەەەەاێە بەوە
دەکان:
" زانیاریەکەەەەەان نیشەەەەەان دەدان کە سەەەەەەرجە شەەەەەارۆ کەکانی کوردسەەەەەتان لە
سەەەەەەەروبەندی شەەەەەەااڵوی کەەەەەەەۆنترۆڵکردنی پێشەەەەەەمەرگە کوردەکەەەەەەەان لە یەن
هێزەکەەەەەەەەانی دە وڵەەەوە یەەەەەەەەاپور کەەەەەەەەراون .بە گەەەەەەەەوێرەی زانیاریەکەەەەەەەەان
راگەەەەوازەنەوەی زۆرەملێەەەەی بە کەەەەۆمەڵی کوردەکەەەەان روویەەەەداوە و " رێکخەەەەراوی
لێبەەەەەوردنی نێەەەەەونەەەوەیی" بانگەشەەەەەەی ئەوەی کەەەەەردوە کە ێمەەەەەەارەیەکی زۆر
لە یەڵکەەەەەەەی مەدەنەەەەەەەی ،لەوانە یوێنەەەەەەەدکاران پەەەەەەەاش دەستبەسەەەەەەەەرکرانی
سەەەەەەەەرەڕۆیانە لە سەەەەەەەێدارەدراون یەەەەەەەان بەەەەەەەێ سەرو شەەەەەەەوێی کەەەەەەەراون .39
بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە یەن دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق دێی پێشەەەەمەرگە
کوردەکەەەەەەان لە نەەەەەەاو ە شەەەەەەایاویەکانی بەەەەەەاکووری عێەەەەەەراق گەیشەەەەەەتوەەە
ئەوپەڕی یۆی .40
باڵوێزیەەەەەەەەانەی ئەمریکەەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەەداد بەردەوا زانیەەەەەەەەاری دەربەەەەەەەەارەی
شەەەەااڵوەکانی رێیمەەەەی عێەەەەراق دێ بە کەەەەورد بەدەسەەەەت دەگەیشەەەەت و راپەەەەۆرەی
دەنەەەەەەەارد بەەەەەەەۆ وەزارەەەەەەەەەی دەرەوە بەاڵ کاربەدەسەەەەەەەتانی ئەمریکەەەەەەەا وە
هەوڵێەەەەەڵ بەەەەەۆ سەەەەەەرکوەکردنی یەەەەەاییبوونی بەردەوامەەەەەی کەەەەەورد سەەەەەەیریان
دەکەەەەرد و بە کێشەەەەەی نەەەەاویۆیی عێەەەەراق لە ەڵەمیانەەەەدەدا .لە ئەمریکەەەەا ئەو
 39ەیلیگەەەرا لە باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەانی ئەمریکەەەا لە رۆ بەەەۆ وەزارەەەەەی دەرەوە،
حوزەیرانی ١٨٩٩
40
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مەسەەەەەلەیە وە بەشەەەەێڵ لە ئەنجامەکەەەەانی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق سەەەەەیر
دەکەەەەەەرا ،ئەمریکەەەەەەا بەردەوا کوردەکەەەەەەانی ەۆمەەبەەەەەەار دەکەەەەەەرد کە بەەەەەەونەەە
هاوپەیمەەەانی ئێەەەەران و ناڕاسەەەەتەویۆ ئەو مەەەەاەەی بەەەەۆ عێەەەەراق بە رەوا دەزانەەەەی
کە یەباەی کورد ەێکبشکێنێت.
دەی یەەەەەد نیۆەەەەەەۆن ،بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا لە عێەەەەەراق بەەەەەاس لەوە دەکەەەەەان کە
واشنگتۆن باش ئاگاداری شااڵوەکە بوو و دەڵێت:
" روون و ئاشەەەەەکرا بەەەەەەوو کە عێەەەەەە راق گونەەەەەەدە کوردنشەەەەەەینەکانی کردبەەەەەەوەوە
ئامەەەەانب و بە ئاشەەەەکرا کەەەەێۆگە و مەزراکەەەەەانی دەسەەەەوەاند .بەهەرحەەەەال مەەەەەی
نەەەەەایەەەوە بیەەەەەر کە ئەو مەسەەەەەەلەمە لەگەل کاربەدەسەەەەەتانی عێەەەەەراق بەەەەەاس
کردبێەەەەت ەەەەونکە هەەەەید بیانوویەکمەەەەان بەدەسەەەەتەوە نەبەەەەوو .بە پەەەەێ ەوانەی
بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی(دێی ئێەەەەەران) ،ئەمەیەەەەەان مەسەەەەەەلەیەکی
41
ناویۆیی بوو".
میەەەەدیای ئەمریکەەەەاش وەکەەەەوو پێویسەەەەت بەدوای دۆزەکەدا نەدە ەەەەوو ەەەەونکە
ەەەەوونە نەەەەاو عێەەەەراق کەەەەارێکی ئاسەەەەان نەبەەەەوو و رۆێنامەنوسەەەەەکان لە ێیەەەەر
ەەەەاودێری ئیسەەەەتخباراەی عێرا ەەەەدا بەەەەوون و بەەەەەەایبەن رێگەیەەەەان پێەەەەنەدەدرا
سەەەەەەەردانی نەەەەەەاو ە کوردنشەەەەەەەینەکان بەەەەەەکەن .سەەەەەەەر اوەی سەەەەەەەەرەکی
رۆێنامەنوسەەەەەە بیانیەکەەەەەان ئێەەەەەران بەەەەەوو بەاڵ ئەمریکیەکەەەەەان ئەوەنەەەەەدە دێی
ئێران بوون کە باوەڕیان بە سەر اوە ئێرانیەکان نەدەکرد.
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ئەمریکا و ئەنفال پاش کۆەاییپێهاەنی شەڕی ئێران و عێراق
ئێەەەەەران و عێەەەەەراق لە ٤١ی ئەەەەەابی  ١٨٩٩رێکەوەننەەەەەامەی ئاگربەسەەەەەتیان واێۆ
کەەەەرد کە کۆەەەەەایی بە جەنەەەەگە یوێنەەەەاوییە  ٩سەەەەاڵییەکەی نێوانیەەەەان هێنەەەەا.
ئەمریکەەەەا پێیوابەەەەوو رێیمەەەەی عێەەەەراق کۆەەەەەایی بە شەەەەااڵوەکانی دێی کوردەکەەەەان
دەهێنێەەەەەت ەەەەەونکە پێشەەەەەتر بیەەەەەانووی ئەوە بەەەەەوو کە کوردەکەەەەەان بەەەەەونەەە
هاوپەیمەەەەەانی ئێەەەەەران و هەول بەەەەەۆ پار ەپەەەەەار ەکردنی عێەەەەەراق دەدەن .بەاڵ
هەر کە شەەەەڕی ئێەەەران و عێەەەراق ەەواو بەەەوو ،عێەەەراق دەسەەەتی ئەەەاوەاڵەر بەەەەوو
و بە نەەەسەەەەێکی ەەەەەازەوە درێەەەەرەی بە شەەەەااڵوی ئەنفەەەەال دا .رێیمەەەەی عێەەەەراق
رۆێ بەرۆێ زیەەەاەر کەەەوردی ئەنفەەەال دەکەەەرد و هاوکەەەان پەیوەنەەەدییە سیاسەەەی و
بازرگانیەکانی ئەمریکا و عێرا ی رۆێ بەرۆێ زیاەر پەرەیدەسەند.
هیەەەەەود رانکەەەەەیی ،لە کاربەدەسەەەەەتانی باڵوێزیەەەەەانە ی ئەمریکەەەەەا لە بەغەەەەەداد
دەڵێت:
" ئەەەێمە لە باڵوێزیەەەەانە رامەەەەان وابەەەوو کە لەگەل کۆەاییهەەەەاەنی شەەەەەری ئێەەەەران
و عێەەەەەراق ،سەەەەەەدا بەەەەەۆ رزگەەەەەارکردنی واڵەەکەی لە نەهەەەەەامەەی هەول دەدان
بەاڵ کاەێەەەەڵ کە کوردەکەەەەانی کیمیابەەەەارانکرد ئاشەەەەکرابوو کە سەەەەەدا پیەەەەاوی
ئەوە نیەەەەیە هاواڵەیەەەەانی عێەەەەراق یۆشەەەەبەیت بکەەەەان .سەەەەەدا دڕنەەەەدە بەەەەوو،
شەەەەااڵوەکانی عێەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەان هەەەەید پەیوەنەەەەدیەکیان بە هەڕەشەەەەەی
42
ئێرانەوە نەبوو ،ەەنها پەیوەندی بە کوشتنی کوردەکانەوە هەبوو".
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جێگەەەەەری وەزیەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەا لە یادداشەەەەەتێکی بە ەەواوی نهێنیەەەەەەدا
بۆ وەزیری دەرەوە لە ٤ی ئەیلوولی  ١٨٩٩ئاماێە بەوە دەکان کە:
" ئێسەەەتا پەەەاش ئاگربەسەەەتی ئێەەەران و عێەەەراق ،هێزەکەەەانی حکەەەومەەی عێەەەراق
لە ئامادەباشەەەەەیدان بەەەەەۆ ارەسەەەەەەرکردنی یەکجەەەەەاری کێشەەەەەەی یەەەەەاییبوونی
کەەەورد .پێنا ێەەەەت بەغەەەەداد هەسەەەەت بە هەەەەید رێگەەەەرییە بکەەەەان لەبەرامەەەەبەر
بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی یاییبوەکەەەەەان و ئەو گوندنشەەەەەینانە کە
پەنایەەەەەەان دەدەن .زۆربەی گونەەەەەەدە کوردنشەەەەەەەینەکان لە ێێەەەەەەر هەڕەشەەەەەەەەی
روویانەەەەدان .هێزەکەەەەانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بە یە شەەەەێوە لەگەل ەکەەەەدار و
43
س یل هەڵسوکەون دەکەن".
دوو رۆێ پەەەەەاش دەسەەەەەەتپێکردنی ۆنەەەەەایی کۆەەەەەەەایی ئەنفەەەەەال لە نەەەەەەاو ەی
بادینەەەەان  ،رۆێنەەەەامەی نیۆیەەەەۆر ەەەەەایمز لە راپۆرەێکەەەەدا بەەەە وی کەەەەردەوە کە
رێیمەەەەی عێەەەەراق لە کۆەەەەەایی مەەەەانگی ەەمەەەەوز نەەەەزیکەی  ٤١هەزار سەەەەەربازی
ەەەەەەایبەەی نەەەەەاردوە بەەەەەۆ بەەەەەاکوور و ئەمە ئامەەەەەاێە بەوە دەکەەەەەان کە عێەەەەەراق
دەیەوێەەەەەت کۆەەەەەەایی بە کێشەەەەەەی کەەەەەورد بهێنێەەەەەت .لە ١ی ئەیلەەەەەوولی ١٨٩١
نیۆیەەەەەەۆر ەەەەەەەایمز لە پەڕەی یەکەمەەەەەەدا ئامەەەەەەاێەی بە نەەەەەەاردنی  ١١هەزار
سەەەەەرباز بەەەەۆ بەەەەاکوور کەەەەرد و نووسەەەەی عێەەەەراق دەسەەەەتیکردوە بە شەەەەااڵوێکی
بەرەراوان بۆ لەناوبردنی یەکجاری یاییبونێکی  ٢١ساڵە.
لە میەەەەەانەی ۆنەەەەەایی کۆەەەەەەایی ئەنفەەەەەال لە ٤٤ی ئەەەەەابی  ١٨٩٩هێزەکەەەەەانی
عێەەەەەەراق لە شەەەەەەااڵوێکی بەرەراوانەەەەەەدا زنجیەەەەەەرەیە گونەەەەەەدیان لە نەەەەەەاو ەی
بادینەەەەەەەەان کیمیابەەەەەەەەاران کەەەەەەەەرد کە لە ئەنجامەەەەەەەەدا ێمەەەەەەەەارەیەکی زۆر لە
گوندنشەەەەەینەکان کەەەەەەوێران و برینەەەەەدار بەەەەەەوون .لە ەرسەەەەەی بەردەوامبەەەەەەوونی
43

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
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کیمیابەەەەارانەکە نەەەەزیکەی  ١١هەزار لە یەڵکەەەەی ەۆ ەەەەاوی گونەەەەدەکانی بادینەەەەان
بەەەۆ رزگەەەارکردنی گیانیەەەان رێانە نەەەاو ەەەەورکیە .ەەەەورکیە هەوڵیەەەدا راسەەەتیەکان
بشەەەەەەارێتەوە و نکەەەەەەوڵی لەوە کەەەەەەرد کە عێەەەەەەراق ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی دێ بە
ئاوارەکەەەەەەان بەکارهێنابێەەەەەەت .ەەەەەەەورکیە هەروەهەەەەەەا نەیدەهێشەەەەەەت ەەەەەەاودێرە
سەربەیۆکان اویان بە ئاوارەکان بکەوێت.
پەەەەاش کەەەەۆڕەوی ئاوارەکەەەەان بەرەو ەورکیەەەەا ئیەەەەدی مەسەەەەەلەکە رەهەنەەەەدی
نێەەەەونەەەوەیی بە یەەەەۆوە گەەەەرن ەەەەەونکە ئاوارەکەەەەان ئاسایشەەەەی نیشەەەەەتمانی
ەورکیەیەەەەان یسەەەەەتبوە نەەەەاو مەەرسەەەەەییەوە کە ئەنەەەەدامی نەەەەەاەۆ و دۆسەەەەەت و
هاوپەیمەەەان ی ئەمریکەەەا بەەەوو .ری ەەەارد مەەەورەی ،یارمەەیەەەدەری وەزیەەەری دەرەوە
رایگەیاند:
" شەەەەااڵوی عێەەەەراق دێ بە یەڵکەەەەی سەەەە یل کە هەزاران کەسەەەەی ئەەەەاوارە کەەەەردوە
و بەەەەاس لە بەکارهینەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەایی دەکرێەەەەەت پێشەەەەێلکاری جەەەەەدی
مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆڤە و ەەەەەەەورکیەی هاوپەیمانمەەەەەەانی یسەەەەەەتوەەەناو دۆیێکەەەەەەی
زەحمەەەوە".
ویلیەەەەا سەەەە اەایێر لە وەارێکەەەەدا لە ێێەەەەر نەەەەاوی "کۆمەڵکەەەەوێی کوردەکەەەەان بە
دەسەەەەەەتی عێەەەەەەراق رابوەسەەەەەەتێنی" کە ٤ی ئەیلەەەەەەوولی  ١٨٩٩لە رۆێنەەەەەەامەی "
نیۆیۆر ەایمز"دا ب و بووەوە ،نووسی:
" لە رۆێی یەکەمەەەەەی ئاگربەسەەەەەتی ئێەەەەەران و عێەەەەەرا ەوە ،سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی،
دیکتەەەەەەاەۆری عێەەەەەەراق ،پە مەەەەەەارێکی سەەەەەەەربازی نەەەەەەوێی دێی کوردەکەەەەەەان
دەسەەەەتپێکردووە .سەەەەەدا دەیەوێەەەەت ەەەەەۆڵە لە کوردەکەەەەانی بەەەەاکوری عێەەەەراق
بسەەەەەێنێتەوە ەەەەەونکە جەسەەەەەارەەی ئەوەیەەەەەان کەەەەەردووە لە کەەەەەاەی شەەەەەەڕی
سەەەەەەدامی دیکتەەەەەاەۆر لەگەل ئێرانەەەەەدا ،درێەەەەەرە بە یەبەەەەەاەە دوورودرێرەکەیەەەەەان
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بەەەەۆ ئوەونەەەەەومی بەەەەدەن .پەەەەەاش ئەوە کە دەسەەەەتی سەەەەەەربازەکانی بە هەەەەەۆی
ئاگربەسەەەەتەوە ئەەەەاوەاڵ بەەەە وو ،سەەەەەدا کوردەکەەەەانی ەێکشەەەەکاندووە و ەەەەەا ئەو
شەەەەوێنە کە بەەەەۆیکراوە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێیەەەەان بەکارهێنەەەەاوە .ئێسەەەەتا ٨١
هەزار ئەەەەاوارەی کەەەەورد لە شەەەەارەکانی سەەەەەر سەەەەنووری ەەەەەورکیە و عێرا ەەەەدا
کۆبەەەەەەوونەوەەەوە و  ٢١هەزار کەسەەەەەەی دیەەەەەەەکەش لە عێەەەەەەراق هەاڵەەەەەەەەوون.
ئەمە شەەەەەەەەااڵوێکە کە ئامەەەەەەەەانجی ەاڵ ەەەەەەەەۆکردنی گروپێکەەەەەەەەی کەونەەەەەەەەاری
ئەەنیکییەەەەەەەەەەەەیە کە ەەنهەەەەەەەەەەەەا ەەەەەەەەەەەەەاوانی ئەوەیە کە دەیەوێەەەەەەەەەەەەت بە
سەربەسەەەەەتی (44ئەەەەەازادی) زمەەەەەان و دابەەەەەونەریتی یەەەەەۆی بپارێزێەەەەەت .ئەمە
نمەەەەەونەیەکی کهسەەەەەیکی ێینۆسەەەەەایدە کە لە سەەەەەەروبەندی جێبەجێکردنەەەەەدایە
و جیهەەەەەانی هەەەەەید ناڵێەەەەەت .هەزار سەەەەەاڵە کوردسەەەەەتان واڵەە بەاڵ دەوڵەن
نیەەەەیە .ئەمەەەەڕۆ نەەەەزیکەی  ٤١ملیەەەەۆن کەەەەورد لە ئێەەەەران ،عێەەەەراق و ەەەەەورکیە
دەێیەەەەی و ێمەەەەارەیەکی دیکەشەەەەیان لە سەەەەوریە و یەکێتەەەەی سەەەەۆڤیەن دەێیەەەەی.
دەوڵەەەەەەەەەی ئێەەەەەەەران ەکو ەەەەەەەۆل دەدان بە کوردەکەەەەەەەانی عێەەەەەەەراق بەەەەەەەۆ
ەکو ەەەەەەۆل دەدان بە
دێایەەیکردنەەەەەەی سەەەەەەەدا و دیکتەەەەەەاەۆری عێەەەەەەرا ی
کوردەکەەەەانی ئێەەەەران بەەەەۆ ئەوەی دێایەەەەەەەی سەەەەوپای ئەەەەایەەوڵه(یەەەەەومەینی)
بەەەەکەن .کوردەکەەەەان هەر ەنەەەەد کە بەشبەشەەەەی و دەزانەەەەی کە وە داردەسەەەەت
بەکاریەەەەان دەهێەەەەنی بەاڵ لەگەل ئەوەشەەەەدا شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێرا یەەەەان وە
هەلێەەەەەڵ بەکارهێنەەەەەا بەەەەەەۆ ئەوەی جۆرێەەەەەڵ ئوەونەەەەەومی(نە سەەەەەەەربەیۆیی)
بەدەسەەەەەتبهێنی .ئاشەەەەەتیپارێزەکانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان لە ێنێەەەەە ەەنهەەەەەا
نیگەرانەەەەی بەرێەوەنەەەەدی دەوڵەەەەەەانی ئەنەەەەدامی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەانی ،هەەەەید
یەمەەەی ێیەەەانی یەڵکەەەی کەەەورد یەەەان لەنەەەاوبردنی گەەەازی کیمیەەەایی نەەەایۆن.
ەەنەەەەەەەەانەن سەەەەەەەەکرەێری گشەەەەەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی نەەەەەەەەوکەی
 "44لە دە ی وەارەکەدا نووسەر وشەی "" sarbastی بەکارهێناوە .وەرگێڕ
52

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

لێوەنەهەەەەاەووە ەەەەونکە نایەوێەەەەت ئێەەەەران یەەەەان عێەەەەراق لە یەەەەۆی بڕەنجێنێەەەەت.
ئەمەەەەەڕۆ سەەەەەێ کەس لە جیهانەەەەەدا هەن کە دە ەەەەەەوانی رێەەەەەرەی دانیشەەەەەەتوانی
جیهەەەەان کە بەەەەکەنەوە :ئیەەەەدی ئەمەەەەەیی لە ئەەری ەەەەا ،پۆلپەەەەۆن لە ئاسەەەەەیا و
45
سەدا حوسەیی لە رۆێهەاڵەی ناوەڕاست".
ئەمریکەەەەەا ئیەەەەەدی نەیەەەەەدەەوانی مەسەەەەەەلەکە پشەەەەەتگو بخەەەەەان کەوابەەەەەەوو
کاربەدەسەەەەەتانی وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەا بەەەەەۆ یەکەمجەەەەەار راسەەەەەتەویۆ
کەوەەەەەەنە نەەەەەاو مەسەەەەەەلەکە .لە ٠ی ئەیلەەەەەوولی  ١٨٩٩ئاپریەەەەەل گهسەەەەەەپی،
بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا لە عێەەەەەراق نەەەەەامەیەکی نەەەەەاڕەزایەەی وەزارەەەەەەەی دەرەوەی
ئەمریکەەەەای ەەسەەەەلیە بە کاربەدەسەەەەتانی وەزارەەەەەەی دەرەوەی عێەەەەراق کەەەەرد کە
ەێەەەدا ئەمریکەەەا نیگەرانەەەی یەەەۆی سەەەەبارەن بە بەکارهێنەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی
دێی کوردەکەەەەان دەربڕیبەەەەوو بەاڵ کاربەدەسەەەەتانی عێەەەەراق هەەەەید وەاڵمێکیەەەەان
46
بەو پەیامە نەدایەوە.
لە ٢ی ئەیلەەەەەوولی  ١٨٩٩بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا لە بەغەەەەەداد ەەەەەاوی بە نەەەەەزار
حەمەەەەەەدون ،جێگەەەەەەری وەزیەەەەەەری دەرەوەی عێەەەەەەراق کەون و پێیراگەیانەەەەەەد کە
عێەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی(دێی کوردەکەەەەان) بەکارهێنەەەەاوە .بەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەا
جەیتەەەەەەەەی لە سەەەەەەەەەر ئەوە کەەەەەەەەردەوە ک ە ئەمریکەەەەەەەەا بەەەەەەەەایەیی زۆر بە
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پەیوەنەەەەەەەەەدییەکانی لەگەل عێەەەەەەەەەراق دەدان و ئەەەەەەەەەاواەی ئەوەیە کە پەرە بەو
پەیوەنەەەەەدیانە بەەەەەدان بەاڵ شەەەەەەااڵوەکانی عێەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەان لەوانەیە
ەوانەەەەەەەایی ئەمریکەەەەەەەا کە بکەەەەەەەاەەوە بەەەەەەەۆ ئەوەی هاوکارییەکەەەەەەەانی لەگەل
عێەەەەراق( بەو شەەەەێوەیە کە عێەەەەراق و ئەمریکەەەەا دەیانەوێەەەەت) بەهێزەەەەەر بکەەەەان.
بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا ئامەەەەەاێەی بەوە کەەەەەرد کە ئەوان دەزانەەەەەی کە راپەڕینەەەەەی
ەکەەەەەەداری( کوردەکەەەەەەان دێ بە دەوڵەەەەەەەەەی عێەەەەەەراق) بەردەوامە و ئێەەەەەەەران
یەەەەەەەارمەەی کوردەکەەەەەەەان دەدان بەاڵ شەەەەەەەااڵوی عێەەەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەەان
پەیوەنەەەەدی بە کاروبەەەەاری ئەمریکەەەەا و هەروەهەەەەا کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەییەوە
هەیە .نەەەەە زار حەمەەەەەدون هەەەەەید ئامەەەەەاێەیەکی بە کیمیابەەەەەارانکردنی کوردەکەەەەەان
نەکەەەەەرد بەاڵ وەەەەەەی شەەەەەەڕ (لەگەل کوردەکەەەەەان) لە مەەەەەاوەی ەنەەەەەد رۆێی
47
داهاەوودا کۆەایی پێدێت.
کەەەەەەەەۆدەنگی وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەەا درزی ەێکەوەبەەەەەەەەەوو و هەر
بەشەەەەەێکی وەزارەەەەەەەی دەرەوە بیروڕایەکەەەەەی بەەەەەۆ ارەسەەەەەەرکردنی کێشەەەەەەکە
دەیسەەەەەەتە ڕوو ،بەەەەەەەەایبەن نووسەەەەەەینگەی کاروبەەەەەەاری رۆێهەاڵەەەەەەەی نزیکەەەەەەی
وەزارەەەەەەەی دەرەوە و نووسەەەەەینگەی هەواڵگەەەەەەری و لێکەەەەەۆڵینەوە هەڵوێسەەەەەەتی
جیاوازیەەەەەەان هەبەەەەەەوو .نووسەەەەەەینگەی هەواڵگەەەەەەری و لێکەەەەەەۆڵینەوە دەیگەەەەەەون
بەڵەەەەگەی ئەوەمەەەەان بەدەسەەەەتەوەیە کە عێەەەەراق کوردەکەەەەان کیمیابەەەەاران دەکەەەەان
ەەەەونکە گفتوگەەەەۆی هێزەکەەەەانی عێرا مەەەەان ەۆمەەەەارکردوە کە لە نێەەەەو یۆیانەەەەدا
وەوویەەەەەانە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی کوردەکەەەەەان بەکەەەەەاردەهێنی .نووسەەەەەینگەی
47

ەیلیگەەەەەرا لە باڵوێزیەەەەەانەی ویەەەەەهیەەە ی ەکگرەووەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لە بەغەەەەەداد بەەەەەۆ
وەزارەەی دەرەوەی ئەمریکا ،ئەیلوولی ١٨٩٩
54

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

کاروبەەەەەاری رۆێهەاڵەەەەەەی نزیەەەەەڵ ئەوەی رەن دەکەەەەەردەوە و دەیگەەەەەون هەەەەەید
بەڵەەەەگەیە بەدەسەەەەتەوە نیەەەەیە کە عێەەەەراق کوردەکەەەەان کیمیابەەەەاران دەکەەەەان.
پەەەەەەەاش دوو هەەەەەەەەەتە مشەەەەەەەتومڕی ەونەەەەەەەدی نەەەەەەەاویۆیی ،بۆ ەەەەەەەونەکەی
نوو سەەەەەینگەی هەواڵگەەەەەری و لیکەەەەەۆڵینەوە سەەەەەەرکەون و سەەەەەەرەنجا پەەەەەاش
ەێپەربەەەەەەوونی  ١٩مانەەەەەەگ بەسەەەەەەەر دەسەەەەەەتپیکردنی شەەەەەەااڵوی ئەنفالەەەەەەدا،
دەوڵەەەەەی ئەمریکەەەا بەەەۆ یەکەمجەەەار هەلویسەەەتی گەەەرن و وەەبێەەەری وەزارەەەەەی
دەرەوە لە کۆنفرانسەەەەەەەەێکی رۆێنامەوانیەەەەەەەەدا لە  ٩ی ئەیلەەەەەەەەوول راشەەەەەەەەکاوانە
رایگەیاند:
" لەەەە ئەەەە نجامی ه ڵسەەەە نگاندنی ئێمەەەە لەەەە بارودۆی كەەەە  ،بەەەەۆ ویەەەەهیەەە
یەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەە مریكا د ركەەەەەە وەوو كەەەەەە عێەەەەەەراق لەەەەەە شەەەەەەااڵو
سەەەە ربازیی كانی دێی پێشەەەەم رگ كورد كەەەەان كەەەە ڵكی لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی
و رگرەەەەەوو  .ئێمەەەەە نەەەەازانیی عێەەەەەراق ەەەەەەا راد یەەەە ك ەەەەە كی كیمیەەەەەایی
كانەەە  ،كەەەارێكی
بەکارهێنەەەاوە بەەە اڵ هەەە ر شەەەن كەەە ڵكو رگرەنێك لەەە
پاسەەەەەەاوه ڵن گ ر و دزێەەەەەەو  .ئێمەەەەەە بەکارهێنەەەەەەانی ەەەەەە كی كیمیەەەەەەایی
شەەە رم زار د كەەە یی هەەە رو ها كەەە بەەە رد وا عێرا مەەەان شەەە رم زار كەەەردوو ".
48

راگەیانەەەەەدننامەکەی وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەا واز بەەەەەوو ەەەەەونکە هەەەەەید
ئامەەەاێەیەکی بە کیمیابەەەارانی یەڵکەەەی سەەە یل بەەەەەایبەن شەەەااڵوی ئەنفەەەال بەەەۆ
کۆمەڵکەەەەەوێی یەڵەەەەەڵ و سیاسەەەەەەەی راگەەەەەوازەنەوەی گوندنشەەەەەینەکان نەکەەەەەرد
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Department of State Bulletin, December 1988, p. 44. The statement was read
during the Department of State Daily Press Briefing wh ich began at 12:30 p.m.
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بەڵکەەەەوو ەەنهەەەەا ئەوەی ون کە عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی پێشەەەەمەرگەکان
بەکارهێناوە.
هەر هەمەەەەەەان رۆێ جەەەەەەۆر شەەەەەەوڵتز ،وەزیەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا لەگەل
سەەەەعدون حەمەەەادی ،وەزیەەەری کاروبەەەاری دەرەوەی دەوڵەەەەەی عێەەەراق دیەەەەداری
کەەەرد و هۆشەەەداری پێەەەدا .شەەەوڵتز پێیەەەون ئەمریکەەەا بەڵەەەگەی حاشەەەاهەڵنەگری
هەیە کە عێەەەەراق کوردەکەەەەانی کیمیابەەەەاران کەەەەردوە و جەیتەەەەی لە سەەەەەر ئەوە
کەەەەەردەوە کە ئەمریکەەەەەا پێیخۆشەەەەەە پەیوەنەەەەەدی دو و ەەەەەۆڵی بنیەەەەەادی هەبێەەەەەت
لەگەل عێرا ەەەەەەەدا بەاڵ ئەو ئامەەەەەەەانجە جێبەجەەەەەەەێ نابێەەەەەەەت ئەگەر عێەەەەەەەراق
بەردەوا بێەەەەت لە سەەەەەر بەکارهینەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە کوردسەەەەتان یەەەەا
شەەەوێنەکانی دیەەەکە .حەمەەەەادی سەەەێ جەەەار ەۆمەەەکەەەەانی رەن کەەەردەوە و بەەەەێ
بنەمەەەا لە ەڵەمیەەەدا و وەەەەی عێەەەراق مەەەاەی یەەەۆیەەی یەەەۆی بپارێزێەەەت و پەەەێ
لە پار ەپەەەەەەەار ەبوونی واڵەەکەی بگرێەەەەەەەت .شەەەەەەەوڵتز وەەەەەەەەی بیەەەەەەەانگرن و
49
دادگاییان بکەن نە کیمیاباران.
کاربەدەسەەەەەەتانی ئەمریکەەەەەەا دەربەەەەەەارەی ەەەەەەۆنیەەی رووبەڕووبەنەوە لەگەل ئەو
کەەەەردەوانەی عێەەەەراق بیەەەەروڕای جیاوازیەەەەان هەبەەەەوو .هەنەەەەدێکیان دەیەەەەانگون
دیسەەەەان عێەەەەراق لە نەەەەاو لیسەەەەتی واڵەەەەەانی پشەەەەتیوانی ەرو ریەەەەز دابنەەەەرێتەوە،
هەنەەەەەەدێڵ دەیەەەەەەانگون بەەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەەا لە عێەەەەەەراق بکشەەەەەەێندرێتەوە و
هاوکەەەەەەارییە هەواڵگریەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا بە عێەەەەەەراق رابوەسەەەەەەتێندرێت .بەاڵ
ئیەەەەەدارەی رەیگەەەەەان پێیوابەەەەەوو کە پەیوەنەەەەەدی لەگەل عێەەەەەراق پێویسەەەەەتی بە
جۆرێەەەەەەەەەڵ ەەەەەەەەەاککردنەوە هەیە نە ەێکەەەەەەەەەدان .هەنەەەەەەەەەدێکی دیەەەەەەەەەکە لە
کاربەدەسەەەەەتانی ئەمریکەەەەەا پێشەەەەەنیاریان کەەەەەرد نەەەەەیکە داوا لە ئەنجەەەەەومەنی
49

Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.
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ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان بکرێەەەەەت لە کۆبەەەەەونەوەیەکی ەایبەەەەەەەدا لەو
مەسەەەەەەلەیە بکەەەەەۆڵێتەوە .سەەەەەەرەنجا ئەمریکەەەەەا لە گەل  ٨دەوڵەەەەەەەی دیەەەەەکە
داوایەەەان لە نەەەوە یەکگرەوەکەەەان کەەەرد ەیمێکەەەی ەەەەایبەن بنێرێەەەت بەەەۆ عێەەەراق
بەاڵ عێەەەەەەەەەراق ئەوەی رەەکەەەەەەەەە ردەوە و بەدەسەەەەەەەەەتێوەردان لە کاروبەەەەەەەەەاری
ناویۆیی عێراق لە ەڵەمیدا.
وەەەەەارەکەی ویلیەەەەا سەەەەاەایێر بە نەەەەاوی" کۆمەڵکەەەەوێی کوردەکەەەەان بەدەسەەەەتی
دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق رابوەسەەەەەتێنی" کە  ٤ی ئەیلەەەەەوول لە رۆێنەەەەەامەی نیۆیەەەەەۆر
ەەەەەایمزدا بەەەە و بەەەەووەوە و وەەەەەارەکەی جەەەەیە هۆگهنەەەەد بە نەەەەاوی "بە هەڵەدا
مە ەەەەەی ،ئەمە ێینۆسەەەەەەایدە" کە  ٩ی ئەیلەەەەەوول لە رۆێنەەەەەەامەی واشەەەەەەینگتۆن
پۆسەەەەتدا بەەەە و بەەەەوەوە بەەەەۆ یەکەمجەەەەار سەەەەەرنجی کۆمەڵگەەەەای ئەمریکەەەەا و
بەەەەەەایبەن هەنەەەەد لە ئەنەەەەدامانی ئەنجەەەەومەنی پیرانەەەەی بەرەو ی ێینۆسەەەەایدی
کەەەەورد راکێشەەەەا .هەنەەەەد لە ئەنەەەەدامانی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران مەسەەەەەلەکەیان
ورێانەەەەەد و دوابەدوای ئەوە مشەەەەەتومڕ و سەەەەەەوباس لە کەەەەەۆنگرێ دەربەەەەەارەی
ەەەۆنیەەی سەەەزادانی عێەەەراق دەسەەەتیپێکرد کە هەەەەەا کۆەەەەایی مەەەانگی ئەیلەەەوول
بەردەوا بوو.
یە رۆێ دوای پەسەەەەەەەەندکرانی بڕیارنەەەەەەەامەی پێشەەەەەەەگیری لە ێینۆسەەەەەەەاید لە
ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران ،حوسەەەەەیی کامیەەەەل ،وەزیەەەەری پیشەسەەەەازی عێەەەەەراق
(کە نزیکتەەەەریی کەس بەەەەەوو لە سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی) لە کەەەەەاەی دیەەەەەدار لەگەل
لێرنەیەکەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەایی لە ١١ی ئەیلەەەەەەەوولی  ١٨٩٩سەەەەەەەەبارەن بە ئەگەری
سەەەەپاندنی ئەەەابۆۆ ە بەسەەەەر عێرا ەەەدا هۆشەەەداریدا .حوسەەەەیی کامیەەەل حاشەەەای
لەوە کەەەەەرد کە عێەەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەەایی دێی کەەەەەورد بەکارهێنابێەەەەەەت و
جەیتەەەەەەی لە سەەەەەەەر ئەوە کەەەەەەردەوە کە سەهیونیسەەەەەەتەکان لە پشەەەەەەتی ئەو
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بڕیارنەەەەامەیەی ئەنجەەەەومەنی پیرانەەەەدان ەەەەونکە عێەەەەراق یەریەەەەکە کوردەکەەەەانی
50
باکوور کە داردەستی ئیسرائیلی دەبەزێنێت.
سەەەەەەەرەنجا ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران لە  ١١ی ئەیلەەەەەەوول گەاڵڵە یاسەەەەەەایەکی
پەسەەەەەند کەەەەرد بەەەەۆ سەەەەەپاندنی ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەەابووری بەسەەەەەر عێرا ەەەەدا بەاڵ
وەزارەەەەەەەی دەرەوە دەسەەەەەەتبەجێ گ ەاڵلە یاسەەەەەەاکەی رەەکەەەەەەردەوە ەەەەەەونکە لە
روانەەەەەەگەی ئەوانەوە گەاڵڵەیاسەەەەەەاکە زیەەەەەەانی بە پەیوەنەەەەەەدیەکانی عێەەەەەەراق و
ئەمریکەەەا دەگەیانەەەد و ەەەەا کی کۆمپانیەەەا بازرگانیەکەەەەانی ئەمریکەەەا لە عێرا ەەەەی
دەیسەەەەەتە نەەەەەاو مەەرسەەەەەەی .جێگەەەەەری و زیەەەەەەری د ر و بەەەەەۆ كاروبەەەەەەاری
رۆێهەەەەە اڵەی نزیەەەەەك و باشەەەەەووری ئاسەەەەەیای وز ارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەا لە
 ٤٤ی ئەیلوول دەربارەی گەاڵڵە یاساکەی ئەنجومەنی پیران وەی:
"ئێمەەە نەەەاەوانیی پشەەەتیوانی لەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای بكەەە یی ەەەونکە ل سەەە ر ئەەە و
بەەەەەاو ڕ یی كەەەەە ئەەەەەابۆۆ ەدانی عێەەەەەراق لەەەەە ۆنەەەەەایەدا لەەەەە ئامانجەەەەەە
هاوب شەەەە كانی ئەەەە كومیت یەەەە نزیكمەەەەان ناكاەەەەە و كەەەە ئەوەیە عێەەەەراق بەەەەۆ
كەەە كیمیاییەەە كان بهێنێەەەت .ئێمەەە
هەمیشەەەە كۆەەەەایی بە كەەە ڵكو رگرەی لەەە
ل سەە ر ئەە و بەەاو ڕ یی كەە پ سەە ندكردنی ئەە یاسەەای لەە ئێسەەتادا زیەەان لەە
پ یو ندییەەەەە كانمان ل گەەەەە ل عێەەەەەراق د دان و هەەەەە رو ها زیەەەەەان د گ یەەەەە نێت
بەەە و كومپانیانەەە ی ئەەە مریكا كەەە ك لوپەەە ل د نێەەەرن بەەەۆ عێەەەراق .ئێمەەە د بەەەێ
زۆرەەەر بەەۆ ئەە و ئامانجەە هەە ول بەەەد یی كەە عێەەراق كۆەەەایی بەە كەەە ڵكو رگرەی
51
كی كیمیایی بێنێت".
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کاەێەەەەڵ کە مشەەەەتومڕ لە سەەەەەەر ئەەەەابۆۆ ەدانی ئەەەەەابووری عێەەەەراق گەر بەەەەەوو
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق هەسەەەەتی بە مەەرسەەەەی کەەەەرد ،هەربەەەەۆیە ەەەەەاریز عەزیەەەەز لە
 ١١ی ئەیلەەەەوول بە پیەەەەداگریەوە حاشەەەەای لەوە کەەەەرد کە گەەەەازی کیمیەەەەایی دێی
کەەەەورد بەکارهاەبێەەەەت و وەەەەەی کەس ناەوانێەەەەت کوشەەەەتنی ەەەەۆلەکەیەکی بە
گەەەەازی کیمیەەەەایی بسەەەەەلمێنێت .بەاڵ ەەەەەاریز عەزیەەەەز نکەەەەوڵی لەوە نەکەەەەرد کە
عێەەەەراق ئەو کەەەەوردانە رادەگوازێەەەەت کە لە نزیەەەەڵ سەەەەنوری ئێەەەەران نیشەەەەتەجێی
و وەەەەەەی ئەمە ئەەەەەاوارەکردنی یەڵەەەەەڵ نیەەەەەیە ،ئەمە رێکخسەەەەەتنەوەی دۆیەەەەەی
شەەەەارەکانە .ەەەەەاریز عەزیەەەەز لە کۆەەەەەایی سەەەەەکانیدا جەیتەەەەی لەسەەەەەر ئەوە
کەەەەردەوە کە عێەەەەراق بە یاسەەەەا نێونەەەوەییەکەەەەان پابەنەەەەدە .لە بەرامبەریشەەەەدا
وەزارەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا دڵنیەەەەەەاکردنەوەکەی ەەەەەەەاریز عەزیەەەەەەزی وە
52
"بەڵێنێکی زۆر بایەیدار و جێی رەزامەندی" وەسفکرد.
هاوکەەەەەەان لەگەل بەردەوامبەەەەەەوونی شەەەەەەەااڵوی راگەەەەەەوازەنەوەی دانیشەەەەەەەتوانی
گونەەەەدە کوردنشەەەەینەکان بەەەەەەایبەن نەەەەاو ەی پشەەەەدەر و شەەەەاری ەەەە دز  ،لە
کۆەەەەەایی سەەەەەاڵی  ١٨٩٩پەیوەنەەەەدییە بازرگانیەکەەەەەانی ئەمریکەەەەا و عێەەەەەراق بە
رێرەیەکەەەەەەەی بەر ەەەەەەەاو پەرەیسەەەەەەەەند .وە زارەەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەا لە
راپۆرەێکدا لە کۆەایی ساڵی  ١٨٩٩ئاماێە بەوە دەکان کە :
" بە کۆەاییپێهەەەەاەنی شەەەەەڕ لە کەنەەەەداو ،کەەەەاەەکە گونجەەەەاوە بەەەەۆ ئەوەی کەڵەەەەڵ
لە دەرەەەە نوێکەەەەەان وەربگەەەەەریی بەەەەەۆ ئەوەی بەرێەوەنەەەەەدییەکانمان بکەیەەەەەی بە
پەەەەەرۆێە .بە وەدوایسەەەەەتنی کەەەەەان یەەەەەا گەەەەەۆڕینی ئاراسەەەەەتەی شەەەەەتەکان ،ئەو
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بەرێەوەنەەەدییانە بۆمەەەان دەسەەەتەبەر نابێەەەت .عێەەەراق بەەەازارێکی سەەەەرەکییە(بەەەۆ
ئەمریکەەەا) و ئەمریکەەەا دەەوانێەەەت لە ەنەەەد سەەەاڵی داهەەەاەوودا بەەەایی ەنەەەدها
بلیەەەەەۆن دو ر کەەەەەەااڵ هەنەەەەەەاردەی عێەەەەەەراق بکەەەەەەان بەەەەەەۆ ئەەەەەەاوەدانکردنەوەی
عێەەەەراق( کە لە ئەنجەەەەەامی شەەەەەەڕی ئێەەەەران و عێرا ەەەەەدا زیەەەەەانی لێکەوەەەەەەووە).
کومپانیەەەە ا ئەمریکییەکەەەەەان پێویسەەەەتیان بە گەەەەەارانتی کریەەەەدیتی درێریەەەەەایەنتر
هەیە بەەەەەۆ ئەوەی بتەەەەەوانی لەو دەرەەەە بازرگەەەەەانییە نوێیەەەەەانە کەڵکەەەەەوەربگرن
کە لە ئەنجەەەەەەەەامی کۆەاییپێهەەەەەەەەاەنی شەەەەەەەەەڕی کەنەەەەەەەەداودا رەیسەەەەەەەەاوە.
سەەەەەەەرکردایەەی عێەەەەەەرا ی دەیەوێەەەەەەت پەیوەنەەەەەەدیە بازرگانیەکەەەەەەانی لەگەل
ئەمریکەەەەا پەرەپێبەەەەدان .پەیوە نەەەەدییە بازرگانییەکەەەەان دەەوانێەەەەت رێگەەەەا بەەەەەۆ
باشەەەتربوونی پەیوەنەەەدییە سیاسەەەەیەکانی یەەەۆش بکەەەەان .عێەەەراق گەورەەەەەەریی
بەەەەازاری کشەەەەەتوکاڵی ئەەەەێمە بەەەەەووە لە جیهەەەەانی عەرەبەەەەەدا و زیەەەەەاەر لە یە
بیلیەەەەەەەۆن دو ر کریەەەەەەەدیتی ەەنهەەەەەەەا لە سەەەەەەەاڵی ١٨٩٩دا لە COMODOTIES
 )CCC(CORPORATION CREDITوەرگرەەەەەەەەەەووە و ەەەەەەەەەاوەڕوان دەکرێەەەەەەەەەت
53
کااڵی ئەمریکایی هەناردەی عێراق بکرێت".
هاوکەەەەەان ناکۆکیەکەەەەەانی نووسەەەەەینگەی مەەەەەاەی مرۆڤەەەەەی وەزارەەەەەەەی دەرەوە لە
گەل نووسەەەەەینگەی کاروبەەەەەاری واڵەەەەەەانی رۆێهەاڵەەەەەەی نزیەەەەەڵ و نووسەەەەەینگەی
کاروبەەەەاری ئەەەەابووری و بازرگەەەەانی لە وەزارەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەا لە سەەەەەر
پەیوەنەەەەەدییە بازرگانیەکەەەەەانی عێەەەەەراق و ئەمریکەەەەەا پەرەیسەەەەەەند .دەوڵەەەەەەەی
عێەەەەەەەەراق داوای لە ئەمریکەەەەەەەەا کردبەەەەەەەەوو کریەەەەەەەەدیتەکانی  BANK EXIMی
53

ەیلیگەەرا لە یەن رێ ەەارد مەەورەی لە  ،- NEAئەەا ن رسەەۆن
لە  HAبۆ وەزیری دەرەوە٤٨ ،ی کانوونی یەکەمی ١٨٩٩
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ئەمریکەەەەا بە عێەەەەراق زیەەەەاد بکەەەەان بەاڵ ئۆەیسەەەەی مەەەەاەی مەەەەرۆه بە ەەواوی
دێی ئەوە بوو .
نووسەەەەینگەی مەەەەاەی مەەەەرۆه دەیگەەەەون بەهەەەەۆی ئەوەی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بە
شەەەەەەێوەیەکی دڕنەەەەەەدانە لەگەل بەشەەەەەەێڵ لە دانیشەەەەەەتوانی کەەەەەەوردی عێەەەەەەراق
هەڵسەەەەوکەوەی کەەەەردووە و شەەەەااڵوێکی بەرەراوانەەەەی سەەەەەربازی ئەنجامەەەەداوە کە
ەێیەەەەەدا ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی بەشەەەەەێڵ لە هاواڵەییەەەەەانی کەەەەەوردی یەەەەەۆی
بەکارهێنەەەەەەاوە ،وەزارەەەەەەەەەی دەرەوە دەبەەەەەەێ دێی پێشەەەەەەەنیاری زیەەەەەەەادکردنی
ئاسەەەەەەەەانکاری کریەەەەەەەەدیت لە یەن  BANK EXIMبە عێەەەەەەەەراق رابوەسەەەەەەەەتێت.
نووسەەەینگەی مەەەەاەی مەەەەرۆه هەروەهەەەا ئامەەەەاێەی بەوە دەکەەەەرد ئەگەر یەڵکەەەەی
ئەمریکەەەەا بە گشەەەەتی ئاگەەەەاداری پێشەەەەێلکرانی مەەەەاەی مەەەەرۆه لە عێەەەەراق بەەەەی(
بەو شەەەەەێوەیە کە ئاگەەەەەاداری پێشەەەەەێلکرانی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه لەو واڵەەەەەەانەن کە
میەەەەدیاکان زیەەەەەاەر دەسەەەەەتیان پێڕادەگەەەەان) زۆر لە یارمەەیەەەەەدانی ئەمریکەەەەەا بە
عێەەەەراق ەەەەەوڕە دەبەەەەی و جەیتەەەەی ل ە سەەەەەر ئەوە دەکەەەەردەوە کە یارمەەیەەەەدانی
ئەمریکەەەەا بە عێەەەەراق لەگەل سیاسەەەەەەی نێەەەەونەەەوەیی ئەمریکەەەەا سەەەەەبارەن بە
ماەی مرۆه ناگونجێت.
بەاڵ نووسەەەەەینگەی کاروبەەەەەاری واڵەەەەەەانی رۆێهەاڵەەەەەەی نزیەەەەەڵ و نووسەەەەەینگەی
کاروبەەەەەاری ئەەەەەابووری و بازرگەەەەەانی وەزارەەەەەەەی دەرەوە هۆشەەەەەداریان دەدا کە
کۆەاییپێهێنەەەەەانی ئ اسەەەەەانکاری کریەەەەەدیتی کورەخەەەەەایەنی ئەمریکەەەەەا بە عێەەەەەراق
لەوانەیە کۆمەڵێەەەەڵ ئەنجەەەەا و ئاکەەەەامی یراپەەەەی بەەەەۆ بەرنەەەەامە ئابورییەکەەەەانی
ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لە عێەەەەەراق ،لەوانە ا کیەکەەەەەانی CCC
بەدواوە بێت.
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عەلەەی حەسەەەن ئەلمەجیەەد لە کۆبەەوونەوەی نووسەەینگەی بەەاکوور لە ٤١ی کەەانوونی
دووەمی  ١٨٩٨بۆ پێدا ونەوەی پە مارەکانی  ١٨٩١و  ١٨٩٩دەڵێت:
" باشەەەە دەکەەەرا مەەەی ئەمەەەانە هەروا بە سەەە مەن بهەەەێۆمەوە .پەیەەەامێکە لە پیەەەاوە
مەزنەکە ،لە بەەاوکەوە(واەەەا سەەەدا حوسەەەیی) پێگەیشەەت .ەەاو لەمەەانە بێەەت؟
نەیەیەەەەر بە بۆلەەەەدۆزێر دەیەەەەانکە بە ێێەەەەر یەەەەاکەوە .ئەی مەەەەی ئە یەڵەەەەکە لە
ئەێمارنەهەەەەاەووە لە کەەەەو دابنەەەەێە .بەەەەۆیە کەوەەەەەمە دابەشەەەەکردیان بە سەەەەەر
54
پارێزگاکاندا .ئەو کاەەش دەبوو بۆلدۆزرەکان بەمهو دا ب وە پێبکە ".
لە کەەەەەانوونی دووەمەەەەەی  ١٨٩٨دەوڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا و ەەرانسەەەەەا کۆنفرانسەەەەەی
پاریسەەەەەەیان بەەەەەەۆ ەدەیەکردنەەەەەەی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی وەگەڕیسەەەەەەت .لەو
کۆنفرانسەەەەەەەەدا  ١٢٨حکەەەەەەەومەن جەیتیەەەەەەەان لەسەەەەەەەەر پابەنەەەەەەەدبوونیان بە
پرۆەۆکەەەەەۆلی ێنێەەەەە کەەەەەردەوە و رەزامەنەەەەەدیان نیشەەەەەاندا بەەەەەۆ بەهێزکردنەەەەەی
دەوری نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان لە بەەەەەەەواری پێشەەەەەەەێلکردنی پرۆەۆکەەەەەەەۆلەکەدا.
بەاڵ هەەەەید ئامەەەەەاێەیە بە کیمیابەەەەەارانی کەەەەورد و پێشەەەەەێلکاریەکانی عێەەەەەراق
نەکەەەەرا کە ئەمەش بەڵگەیەکەەەەی بەهێەەەەزە لە سەەەەەر بەردەوامبەەەەوونی داشەەەەکانی
و ەەەەەەانی رۆێئەەەەەاوا بە ی عێرا ەەەەەدا .لێرنەیەکەەەەەی کەەەەەورد لە کۆنفرانسەەەەەەکەدا
بەشەەەەداری کەەەەرد و ەەنەەەەانەن ەنەەەەد کەس لە وربەەەەانیە کوردەکانیەەەەان بەەەەردە
نێەەەەەو کۆنفرانسەەەەەەکە بەاڵ کەس گەەەەەوێی لێنەگەەەەەرەی و بڕیارنەەەەەامەی کۆەەەەەەایی
کۆنفرانسەەەەەکە هەەەەید ئامەەەەاێەیەکی بە رێیمەەەەی عێەەەەراق ،ەەنەەەەانەن کارەسەەەەاەی
هەڵەبەەەجە نەکەەەەرد و ەەنهەەەەا باسەەەەی لیبیەەەەا کەەەەرا کە گوایەەەەا ئەمبەەەەاری ەکەەەەی
کیمیایی هەیە.
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ئەوە دوایەەەەەەیی رووداوی پەیوەندیەەەەەەدار بە ئەنفەەەەەەالی کەەەەەەورد لە سیاسەەەەەەەەی
وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەا لە سەەەەەەردەمی ئیەەەەەدارەی رەیگەەەەەان بەەەەەوو .بەو
شەەەەەێوەیە مەسەەەەەەلەکە لە یەن وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەاوە کۆەاییپێهەەەەەان
و رەوەەەەەەەەەی رووداوەکەەەەەەەەانی دواەەەەەەەەەر مەسەەەەەەەەەلەکەی بە ەەواوی یسەەەەەەەەتە
پەراوێزەوە.
عەلەەەەەەەی حەسەەەەەەەەن مەجیەەەەەەەد ۆنایەکەەەەەەەانی ئەنفەەەەەەەالی یە لە دوای یە
جێبەجێکەەەرد و لە کۆەاییەەەەدا کاروبەەەەاری بەەەاکوری ەەسەەەەلیمی کەسەەەەێکی دیەەەەکە
کەەەەەەرد .عەلەەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەد لە کۆبەەەەەەوونەوەی دەسەەەەەەتبەکاربوونی
بەرپرسەەەی نەەەەوێی نووسەەەەینگەی بەەەاکووری حیزبەەەەی بەعەەەە لە نیسەەەەانی ١٨٩٨
دەڵێت:
"لە یەکە کۆبەەەەەوونەوە لە نیسەەەەەانی  ١٨٩١لەگەل ەەرمانەەەەەدەی ەەیلە ەکەەەەەانی
سەەەوپا ،بەڕێەەەوەبەرانی ئەمەەەی و پەەەۆلی  ،پارێزگارەکەەەان و لێپرسەەەراوانی حیزبەەەی
بەعەەەە بڕیارمانەەەەدا ەەواوی یەڵکەەەەی گونەەەەدەکان رابگەەەەوێزیی بەەەەۆ بنبڕکردنەەەەی
ەێکەەدەران(مخەەربیی) .ک ارەکەمەەان لە دوو ۆنایەەدا جێبەجەەێ کەەرد :ۆنەەایی یەکە
لە ٤١ی نیسەەان دەسەەتیپێکرد و ەەەا ٤١ی گەەواڵنی یایانەەد .ۆنەەایی دووە لە ٤١ی
گەەواڵن دەسەەەتیپێکرد و ەەەەا ٤١ی حەەەوزەیرانی یایانەەەد .لە ٤٤ی حەەەوزەیران بەدواوە
هەر کەسەەێڵ لەو نەەاو ەیە بگیرایەەا دەسەەتبەجێ دەکەەوێرا بە پێەەی ئەو رێوشەەوێنانە
ک ە ەەەەەەا ئێسەەەەەتاش کاریەەەەەان پێەەەەەدەکرێت .لە کۆبونەوەیەکەەەەەدا لەگەل سەەەەەەرۆ
ئەرکانەکەەەانی سەەەوپا یەکێەەەڵ لە باشەەەتریی ەەرمانەەەدەکانە داوای لێکەەەرد مانگێەەەڵ
پە مارەکەەان وەدوا بەەخە  .وەەەە نەیەیەەر ەەنەەانەن یە روێیەە دوای نەەایە و لە
ئێسەەتاوە دروشەەمی ئەەێمە دەبەەێ رامەەاڵینی ەەا کی ەێکەەدەران بێەەت .ئەمە ئامەەانجی
ئەەێمەیە ،ئامەەانجی ئە ۆنەەایەیە .کاەێەەڵ لێبەەۆردنە گشەەتییەکەی ئەیلەەولی ١٨٩٩
راگەیەنەەدرا یەریکبەەوو عە ۆەەە ەێکەەدە وو .دەمەەون لەوانەیە کەسەەی بەەاش لە نەەاو
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ئە یەڵەەەەەکەدا(کوردەکەەەەەان) هەڵبکەوێەەەەەت بەاڵ ەد کەسەەەەەە نەبینەەەەەی .ئەگەر
دەربەەارەی کاربەدەسەەتە پەەایەبەرزە کوردەکەەان پرسەەیار لێەەبکەن کامیەەان بەەاش و
دڵسەەۆزن ،دەڵەەێە ەەنهەەا پارێزگەەاری هەولێەەر و سەەۆیمانی باشەەی ،جەەگە لە دووانە
کەسەەی بەەاش و دڵسەەۆزیان ەێەەدانییە .کەەاەێ مەەی هەەاەە بەەۆ کەرکەەوو  ،عەرەب و
ەورکمەەەان  %٤١ی سەەەەرجە دانیشەەەتوانی کەرکەەەوو زیەەەاەر نەبەەەوون ١١ ،ملیەەەۆن
دو ر یەر کەەەرد ەەەەا گەیشەەەتینە ئە ئاسەەەتەی ئێسەەەتا .پا شەەەان ەەعلیماەمەەەان
دەرکەەرد و نەمهێشەەت کەەورد لە کەرکەەوو  ،لە نزیکەەانە و گونەەدەکانی دەوروبەری
کەەار بەەکەن .گریەەانە دێەەت کاەێەەڵ شەەانۆگەرییە یەەان ەیلمێکەەی یەمگەەیی دەبیەەنە.
رۆێێکیەەان دەسەەەتە کەەرد بە گریەەەان کە بینەەیە لە ەەەەیلمەکەدا ێنێەەڵ ون ببەەەوو و لە
بنەمەەاڵەکەی دابڕابەەوو .بەاڵ حەز دەکە پێتەەان بۆەەێە ئەوەی کە کەەرد  ،کەەەرد و
رۆیشەەەت دەبوایەەەا بمکردایەەەا .بە پشەەەتیوانی یەەەوا ەوانیمەەەان ەەەەا می ەێکەەەدەران و
هاوکەەارانی دوێمەەەی لە بەەاکووری یۆشەویسەەەتمان لەنەەاوبەریی .ئێسەەەتا بەەەارودۆخ لە
نەەاو ەی بەەەاکوور پێویسەەەت بە هەنەەەد ئیجرائەەەان دەکەەەان کە لەگەل ئە ۆنەەەایە
55
نوێیەدا بگونجێت".
جەەەەۆ ر بوشەەەەی بەەەەاو پەەەەاش بەدەسەاڵەگەیشەەەەتی لە کەەەەانونی دووەمەەەەی ١٨٩٨
ەیمێکەەەەی بەەەەۆ پێەەەەەدا ونەوە بە سیاسەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەا سەەەەەەبارەن بە
عێەەەەراق پێکهێنەەەەا کە هاوکەەەەان بەەەەوو لەگەل کۆەەەەەایی کەەەەاری عەلەەەەی حەسەەەەەن
ئەلمەجیەەەەەەد وە بەرپرسەەەەەەی نووسەەەەەەینگەی کاروبەەەەەەاری بەەەەەەاکوور .ەێمەەەەەەی
لێکەەەەەەۆڵینەوەکەی جەەەەەەەۆر بەەەەەەەوش بەو ئەنجەەەەەەا مە گەیشەەەەەەەت کە عێەەەەەەەراق
هاوپەیمەەەەەانێکی زۆر کەەەەەاریگەری ئەمریکەەەەەایە و یارمەەیەەەەەدەرە بەەەەەۆ راگرەنەەەەەی
زیادەیوازییەکەەەەانی ئێەەەەەران و بەرەوپێشەەەەەبردنی رەوەەەەەی ئاشەەەەەتی رۆێهەاڵەەەەەەی
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ناوەڕاسەەەەت .ئیەەەەدارەی بەەەەۆش پەرەیەەەەدا بە پەیوەنەەەەدییە بازرگانیەکەەەەانی لەگەل
عێەەەەەەراق و یە بلیەەەەەەۆن دۆ ر یەکەی کشەەەەەەتوکاڵی بەیشەەەەەەی بە عێەەەەەەراق و
بەمشەەەەێوەیە عێەەەەراق بەەەەوو بە یەکەەەەێ لە سەەەەەرەکیتیریی کڕیەەەەارانی بەرهەمەەەەی
کشتوکاڵی ئەمریکا.
هاوکەەەەان بەەەەەارودۆیی مەەەەاەی مەەەەەرۆه لە سەراسەەەەەری عێەەەەەراق و بەەەەەەەایبەن
کوردسەەەەەتان لەوپەڕی یراپیەەەەەدا بەەەەەوو و  ١٤دەوڵەن لە کۆمیسەەەەەیۆنی مەەەەەاەی
مرۆڤەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان پشەەەەەتگیری بڕیەەەەەارێکی ەونەەەەەدیان کەەەەەرد بەەەەەۆ
دیەەەە اریکردنی لیرنەیەکەەەەی ەەەەەایبەن بەەەەۆ لیکەەەەۆڵینەوە دەربەەەەارەی بەەەەەارودۆیی
مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه لە عێەەەەەەراق بەاڵ ئەمریکەەەەەەا رازی نەبەەەەەەوو لەگەل لێەەەەەەرنەکە
سەەەەەەردانی عێەەەەەراق بکەەەەەان .ئەوە لە کاەێکەەەەەدا بەەەەەوو کە وەزارەەەەەەەی دەرەوەی
ئەمریکەەەا لە راپەەەۆرەەی سەەەااڵنەی یۆیەەەدا دەربەەەارەی بەەەارودۆیی مەەەاەی مەەەرۆه
لە سەەەەەەاڵی  ١٨٩٨ئەوەی پشتڕاسەەەەەەت کردبەەەەەەوەوە کە بەەەەەەارودۆیی مەەەەەەەاەی
مرۆه لە سەراسەری عێراق لەوپەڕی یراپیدایە.
لە ٤ی ەشەەەەەرینی یەکەمەەەەەی  ١٨٨١جەەەەەۆر بەەەەەوش رێوشەەەەەوێنی ئاسایشەەەەەی
نەەەوەیەەەەەەی واێۆ کەەەەەەرد کە لە دەرەنجامەکەیەەەەەەدا جەیەەەەەەت لە سەەەەەەەر ئەوە
کرابوەوە کە:
" پەیوەنەەەەەەدی ئاسەەەەەەایی ئەمریکەەەەەەا و عێەەەەەەراق یەەەەەەزمەن بە بەرێەوەنەەەەەەدیە
درێریایەنەکەەەەانی ئەمریکەەەەەا دەکەەەەان و ئەەەەەارامی و سەەەەە امگیری رۆێهەاڵەەەەەەی
ناوەڕاسەەەت و کەنەەەەداو بەرەوپەەەەێ دەبەەەان .کەوابەەەەوو ئیەەەەدارەی بەەەەوش هەول
دەدان بەەەەەەۆ دۆزیەەەەەەنەوەی دەرەەن و ئاسەەەەەەانکاری دەکەەەەەەان بەەەەەەۆ کۆمپانیەەەەەەا
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ئەمریکیەکەەەەان بەەەەۆ ئەوەی لە رەوەەەەەی بنیاەنەەەەانەوەی عێرا ەەەەدا بەشەەەەدار بەەەەی".
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هاوکەەەان هەوڵەکەەەە انی کۆمەڵێەەەەڵ لە ئەنەەەدامانی کەەەەۆنگرێ بەردەوا بەەەەوو بەەەەۆ
سەەەەەزادانی عێەەەەەراق .کەەەەەۆنگرێ هاوکەەەەەاری بەەەەەانکی بەەەەەۆ هەنەەەەەاردەکردن و
هەەەەاوردەکردنی کەەەەااڵو شەەەەتەمە بەەەەۆ عێەەەەراق ەدەیە کەەەەرد بەاڵ هەاڵوێرێکەەەەی
دانەەەەابوو بەەەەۆ ئەوەی ئەگەر رێوشەەەەوێنەکانی ئاسایشەەەەی نەەەویەەەەی وایخواسەەەەت،
سەەەەەزاکان جێبەجەەەەەەێ نەکرێەەەەەەت .دوو م انەەەەەەگ دواەەەەەەەر جەەەەەەۆر بەەەەەەوش ئەو
هەاڵوێەەەەەەرەی بەکارهێنەەەەەەا و لە  ١١ی کەەەەەەانوونی دووەمەەەەەەی  ١٨٨١بڕیەەەەەەارێکی
دەرکەەەەرد بەەەەۆ بەیشەەەەینی نەەەەزیکەی  ٤١١میلیەەەەۆن دو ر کریەەەەدیتی بەەەەانکی بەەەەۆ
هاوردەکردن و هەناردەکردنی کااڵ بۆ عێراق.
ئەمریکەەەەەا لە سەەەەەاڵی  ١٨٩٩ەەەەەەا  ١٨٨١رۆێانە  ٤١١هەزار بەرمیەەەەەل نەوەەەەەەی لە
عێەەەراق دەکەەەەڕی و کۆمپانیەەەەا ئەمریکیەکەەەان رێرەیەکەەەەی بەر ەەەەاو وکو ۆڵیەەەەان
بە عێەەەەەەەراق دەەرۆشەەەەەەەت
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و ئەو رەوەە رۆێبەرۆێ یێراەەەەەەەەر دەبەەەەەەەوو و لە

ئەنجامەەەەدا کێشەەەەەی کەەەەورد( ەەنەەەەانەن لە روانەەەەگەی مەەەەاڤی مرۆڤیشەەەەەوە) بە
ەەواوی لە یەن ئەمریکەەەەەەەەاوە پشەەەەەەەەتگو یەەەەەەەەرا .ەەنەەەەەەەەانەن پەەەەەەەەێ لە
داگیرکردنەەەەەی کوەیەەەەەت لە ٤ی ئەەەەەابی  ١٨٨١دەو ڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا بڕیەەەەەاری
ئەوەی پەسەەەەەەند کەەەەەرد بەەەەەایی  ٩/٢بیلیەەەەەون دو ر بەرهەمەەەەەی ەەکنۆلۆێیەەەەەای
پێشەەەەەکەوەوو بەەەەەدان بە عێەەەەەراق بەاڵ داگیرکرانەەەەەی کوەیەەەەەت لە یەن سەەەەەەدا
حوسەەەەەیی هەرەسەەەەی بەو هەمەەەەوو هەول و یەەەەارمەەیە سەەەەەربازی و سیاسەەەەیانە
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Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
Harper Perennial, 2003.

- Charountaki M arianna ،The Kurds and US Foreign Policy International Relations
in the M iddle East since 1945 , Published by routledge, 2010.
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هێنەەەەا کە ئەمریکەەەەا بەەەەۆ پتەوکردنەەەەی پەەەەێگەی عێەەەەراق و سەەەەە امگیرکردنی ئەو
واڵەە دەیدا.
جەەەەەەۆر شەەەەەەوڵتز ،وەزیەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا دەربەەەەەەارەی سیاسەەەەەەەەی
وەزارەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا لەبەرامەەەەەەبەر عێەەەەەەراق لە کەەەەەەاەی ئەنفالەەەەەەدا
دەڵێت:
"مەەەەاوەی  ١٤ەەەەەا  ١٩مانەەەەگ لە ناوەڕاسەەەەتی هەشەەەەتاکانەوە مەەەەی و وەزارەەەەەەی
دەرەوەی ئەمریکەەەا پاکانەمەەەەان بەەەەۆ رێیمەەەی سەەەەەدا دەکەەەەرد .ئەو پاکەەەەانەیە لە
بەر ئەوە نەبەەەوو کە عێەەەراق دەیەوێەەەت ەەەا بێەەەت و ریفەەەۆر بکەەەان ەەەونکە
عێەەەەەەراق ەد ئەو بەڵەەەەەەگەیەی نەدابەەەەەەوو بەدەسەەەەەەتەوە ،بەڵکەەەەەەوو لە بەر ئەوە
بەەەەوو کە عێەەەەراق دەورێکەەەەی سەەەەودمەندی دەبینەەەەی لە راگرەنەەەەی هاوسەەەەەنگی
هێەەەەز لە کەنەەەەداو .ەەەەەۆز پەەەەی لە داگیرکردنەەەەی کوەیەەەەت لە  ١٨٨١سەەەەەدا بە
بەەەەەاڵوێزی ئەم ریکەەەەەای وەبەەەەەوو کە عێەەەەەراق بەرێەوەنەەەەەدیەکانی ئەمریکەەەەەای لە
کەنەەەەداو پاراسەەەەتوە و نەیهێشەەەەتوە ەارسەەەەە شەەەەیعەمەزهەبەکان ،عەرەبسەەەەتانی
سەەەعودی و واڵەەەەانی کەنەەەداو رامەەەاڵی و لە ئەنجامەەەدا عێەەەراق وربەەەانیەکی بەەەێ
ئامەەەەەەانی دا .ئەوە ئەەەەەەێمە بەەەەەەویی کە لە سەەەەەەەردەمی جەنگەەەەەەی ئێرانەەەەەەدا
دۆسەەەەەەتەکانی ئێوەمەەەەەەان پاراسەەەەەەت ،د ڵنیەەەەەەان دەکەمەوە ئەگەر ئێرانیەکەەەەەەان
ناو ەکەیەەەەان راماڵیبایەەەەا هێزەکەەەەانی ئەمریکەەەەا نەیانەەەەدەەوانی رایانبوەسەەەەتێنی
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هەڵەبجە و ئەنفال و کۆنگرێسی ئەمریکا
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یەکە جەەەەار کە مەسەەەەەەلەی بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەەایی دێی کەەەەەورد لە
کۆنگرێسەەەەەی ئەمریکەەەەەا یەەەەەرایەڕوو سەەەەەاڵی  ١٨١٠بەەەەەوو .لە ١ی ەشەەەەەرینی
دووەمەەەەی  ١٨١٠لە ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەا ،کۆنگرێسەەەەمەن هەەەەابز
ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەرد کە "د وڵەەەە ەی ب غەەەەداد گەەەەازی كیمیەەەەایی لەەەە یەەەە كێتی
سەەەەۆڤی ن كڕیەەەەو و یەەەەۆی ئامەەەەاد د كەەەەان كورد كەەەەانی پێ ەەەە اڵ ۆ بكەەەەان.
كڕینەەەی گەەەەازی ێ هەەەەراوی لەەەە سەەەۆڤی ن نیشەەەەان د دان كەەەە ب غەەەەداد هەەەە ول
د دان دوایەەەەیی رێگا ەەەەار ی كێشەەەە ی كەەەەورد جێبەەەە جێ بكەەەەان بەەەە هەەەە مان
شێو ك هیتلێر جوول ك كانی اڵ ۆ كرد".
دوای دەسەەەەتپێکردنی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەەراق ،بەەەەۆ یەکە جەەەەار سەەەەەناەۆر
پرۆكزمەەەەەەایێر لە ٠ی ەشەەەەەەرینی ی كەەەەەە می  ١٨٩٠لە ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران
ئامەەەاێەی بە بەەەارودۆیی دێواری کەەەەورد کەەەرد و وەەەەەی کوردەکەەەان لەو شەەەەەڕەدا
گیریەەەەەان یەەەەەواردووە .پرۆكزمەەەەەایێر ئامەەەەەاێەی بە سەەەەەەرکوەی سیسەەەەەتماەیکی
کەەەورد بەدەسەەەتی رێیمەەەی عێەەەراق کەەەرد و وەەەەی گونەەەد كوردنشەەەین كان كەەەاول
كەەەەەەراون ،بن ماڵەەەەەە كورد كەەەەەەان لەەەەەە یەەەەەە ك جیاكراون ەەەەەەە و  ،كەەەەەەورد
واڵەپارێز كەەەەەان و پێشەەەەەم رگ كان ب نەەەەەدكراون یەەەەەا لەسەەەەەێدارەدراون  ،ئەەەەەاوار
كورد كەەەان بەەەە زۆر نیشەەەەت جێ كەەەەراون و لەەەە بەەەەارودۆیی مەەەەان و ن مانەەەەدان.
سەەەەەناەۆر پرۆكزمەەەەەایێر جەیتەەەەەی لەسەەەەەەر ئەوە کەەەەەردەوە کە روونەەەەە ئەەەەە
كرد وانەەەە بەەەەۆ لەەەە ناوبردنی كەەەەورد و ك گرووپێكەەەەی كولتەەەەووری داڕێەەەەرراو و
ئ كرد وان بێ گومان ل ئاستی ێینۆسایددان.
مەسەەەەەەلەی کەەەەەورد ئێەەەەەدی لە کۆنگرێسەەەەەی ئەمریکەەەەەا بەەەەەاس نەکەەەەەرا هەەەەەەەا
کیمیابەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەجە .هەشەەەەەەت رۆێ دوای کیمیابەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەجە ،ئەو
مەسەەەەەلەیە لە کەەەەۆنگرێ یەەەەرایەڕوو و ێمەەەەارەیە لە ئەنەەەەدامانی کەەەەۆنگرێ
بە ەونەەەەەەدی کاردانەوەیەەەەەەان نیشەەەەەەاندا و شەەەەەەەرمەزاریان کەەەەەەرد .ئەنەەەەەەدامانی
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کەەەەەۆنگرێ بەپەەەەەێ ەوانەی وەزارەەەەەەەەی دەرەوە ،عێرا یەەەەەان بە بەرپرسەەەەەەیاری
کیمیابەەەەەەەارانەکە لە ەڵەمەەەەەەەدا بەاڵ هەەەەەەەید بڕیارنامەیەکیەەەەەەەان دەرنەکەەەەەەەرد و
داوایەەەەەەان لە دەوڵەەەەەەەەی ئەمریکەەەەەەا نەکەەەەەەرد بە پەیوەنەەەەەەدییە سیاسەەەەەەی و
بازرگانیەکانی لەگەل عێرا دا ب ێتەوە.
لە ٤٢ی حەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩٩لە ئەنجەەەەەەومی پیەەەەەەران ،سەەەەەەناەۆر میشەەەەەەێل
بڕیارنامەەەەە ی  ٢١٩ی یسەەەەەتەڕوو بەەەەەۆ ئەوەی بەەەەە كارهێنانی ەەەەە كی كیمیەەەەەایی
ل یەەە ن عێەەەراق شەەە رم زار بکرێەەەت و داوا لەەە سەەە رۆك کۆمەەەار بکرێەەەت درێەەەر
بەەەە ه وڵەەەە كانی ئەەەە مریكا بەەەەدان بەەەەۆ ئەەەە و ی ب رهەەەە مهێنان و بەەەە كارهێنانی
ەەەەە ك لەەەەە ئاسەەەەەتی نێون ە و ییەەەەەدا د غەەەەە بكرێەەەەەت .لەگەل ئەوەشەەەەەدا
بڕیارنەەەامەکە زیەەەاەر پەیوەنەەەدی بە بەکارهێنەەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی لە شەەەەەڕی
ئێران و عێرا دا هەبوو نە کیمیابارانی هەڵەبجە و ئەنفال.
دوای کۆەاییپێهەەەەەەەاەنی شەەەەەەەەەڕی ئێەەەەەەەەران و عێەەەەەەەەراق و بەەەەەەەەەەایبەن دوای
جێبەجێبەەەەوونی ۆنەەەەایی کۆەەەەەایی ئ ەنفەەەەال کە لە ئەنجامیەەەەدا ێمەەەەارەیەکی زۆر
لە گوندنشەەەەەەەەینەکان گیانیەەەەەەەەان لەدەسەەەەەەەەتدا و نەەەەەەەەزیکەی  ١١هەزار کەس لە
یەڵکەەەەی نەەەەاو ەی بادینەەەەان ئەەەەاوارەی ەەەەەورکیە بەەەەوون ،مەسەەەەەلەی ئەنفەەەەالی
کەەەەەورد لە کەەەەەۆنگرێ یەەەەەرایەڕوو و هەر دوو یەنەەەەەی ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران و
ئەنجومەنی نوێنەران بە ماوەی دوو هەەتە مەسەلەکەیان ەاوەو کرد.
یەکەمەەەەیی هەول بەەەەۆ یسەەەەتنەڕووی کیمیابەەەەارانی کەەەەورد لە میەەەەانەی شەەەەااڵوی
ئەنفەەەەەەال لە ٩ی ئەیلەەەەەەوولی  ١٨٩٩لە یەن سەەەەەەناەۆر پێەەەەەە لە ئەنجەەەەەەومەنی
پیەەەەەران ئەنجامەەەەەدرا .سەەەەەەناەۆر پێەەەەە گ اڵڵەەەەەە یاسەەەەەای كی ە سەەەەەەلیمی
ئ نجوومەەە ن كەەەەرد بەەەۆ ئەوەی سەەەەەرجە یارم ەییەەە ئابوورییەەەە ك انی ئەمریکەەەەا
بەەەە عێەەەەراق بپ ڕێەەەەت و ئەەەە مریكا دێی ئەەەە و رزانەەەە د نەەەەگ بەەەەدان كەەەە
دامەەەەەەە زراو ئابوورییەەەەەەە نێون ە و ییەەەەەەە كان د یەەەەەەەد ن بەەەەەەە عێەەەەەەەراق و
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ناردنەەە د ر و ی نەەەە وەی عێەەەەراق د غەەەە بکرێەەەەت  .گەاڵڵەیاسەەەەاکە هەر ەنەەەەد
بەپەلە لە ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران ەیەەەەپەڕ بەەەەوو بەاڵ سەەەەن اەۆر پێەەەەل دەسەەەەتبەجێ
کەوەە ێێەەەەەر گوشەەەەەارەوە بەەەەەۆ ئەوەی پاشەکشەەەەەەی لێبکەەەەەان .رۆێیەەەەەڵ دوای
ەیپەڕبەەەەوونی یاسەەەەاکە لە ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران ،سەەەەناەۆر پیتێەەەەر گەەەەالبرێ بە
هەەەاوڕێیەەی سەەەناەۆر کەەەری ڤەەەان هەەەۆلیی سەەەەردانی ەورکیەەەان کەەەرد بەەەۆ ئەوەی
اویان بە ئاوارە کوردەکان بکەوێت.
پیتێەەەەەەر گەەەەەەالبرێ یەکەمجەەەەەەار سەەەەەەاڵی  ١٨٩٢وە ئەنەەەەەەدامی کەەەەەەۆمیتەی
پەیوەنەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران سەەەەەردانی عێرا ەەەەی کردبەەەەوو.
گەەەەالبرێ ئەو کەەەەاەە لەگەل ئیەەەەدارەی رەیگەەەەان هەەەەاوڕا بەەەەوو کە نەەەەابێ ئێەەەەران
شەەەەەڕەکە لە عێەەەەراق ببەەەەاەەوە .سەەەەاڵی  ١٨٩١گەەەەالبرێ بەەەەۆ جەەەەاری دووە
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سەەەەەەردانی عێرا ەەەەەەی کەەەەەەرد .گەەەەەالبرێ بە یەەەەەەاوەری هیەەەەەەود رانکەەەەەەیی ،
کاربەدەسەەەەتێکی باڵوێزیەەەەانەی ئەمریکەەەەا لە بەغەەەەداد گەشەەەەتێکی کەەەەورەی کەەەەرد
بە نەەەاو عێرا ەەەەدا ،سەەەەردانی کوردسەەەەتانی کەەەرد و ەەەەەا شەەەە وە ەەەەوەپێ و
هەسەەەەەتی بە جیاوازییەکەەەەەانی کوردسەەەەەتان لەگەل سەەەەەەەەرەکەی سەەەەەێ سەەەەەال
 59رانکەەەیی لە راپەەەۆرەەکەی یۆیەەدا بە نەەەاوی " گەشەەتێڵ لەگەل گەەەالبری  ،مەر لە بەسەەەرە و
ویرانکەەەەاری لە کوردسەەەەەتان" ئامەەەەاێەی بەوە کردبەەەەەوو کە سەەەەەرجە ئەو شەەەەەارۆ کە و گونەەەەەدە
کوردنشەەینانە کە ئەەێمە بینیمەەان رویەەابوون ،ەەەا ەەاو بەەڕی دەکەەرد کەاڵوەی وێەەران بەەوو کە لە نێەەو
ەەپوەەەەۆزدا دەردەکەون و یە دیەەەوار بەپیەەەوە نەمەەەابوو .دەوڵەەەەەی عێەەەراق لە ەشەەەرینی دوەمەەەی
 ١٨٩٩هیەەەود رانکینەەەی دەرکەەەەرد بە ەەەەۆمەەی ئەوەی سەەەەردانی بەەەەاکووری عیرا ەەەی کەەەردوە بەەەەۆ
لێکەەەەۆڵینەوە دەربەەەەارەی بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی .لە بەرامەەەەبەردا وەزارەەەەەەی دەرەوەی
ئەمریکەەاش دیپلۆمەەاەێکی عیرا ەەی لە باڵوێزیەەانەی عێەەراق لە واشەەینگتۆن دەرکەەرد بەاڵ رەیەەنەی
ئاشەەکرای لە دەرکردنەەی رانکەەیی نەگەەەرن یەەان نەیبەسەەتەوە بە بەکارهێنەەەانی ەکەەی کیمیەەایی بەەەۆ
لەناوبردنی کورد.
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لەوەو پێشەەەەی کەەەەرد .گەەەەالبرێ کۆمەڵێەەەەڵ دیمەنەەەەی بینەەەەی کە وایەەەەان لێکەەەەرد
بەەەەەڕوا بەو دەنگ ۆیەەەەەانە بکەەەەەان کە عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی کەەەەەورد
بەکارهێناوە.
گەەەەالبرێ هەر ەنەەەەد کە لە سیاسەەەەەەی کەەەەاولکردنی گونەەەەدە کوردنشەەەەینەکان
بەەەاش ەێگەیشەەەتبوو بەاڵ کاەێەەەەڵ کە راپەەەۆرەەکەی لە ێێەەەەر نەەەاوی "جەنەەەەگ لە
کەنەەەەداوی ەەەەەارس :ئەمریکەەەەا پاڵپشەەەەتی لە یەنێەەەەڵ دەکەەەەان" بەەەە و بەەەەوەوە
جەیتەەەەی لە سەەەەەر ئەوە کەەەەر دەوە کە وێەەەەرای دڕنەەەەدەیی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق،
ئەمریکەەەەەا ناەوانێەەەەەت رێەەەەەگە بەوە بەەەەەدان عێەەەەەراق لەو جەنەەەەەگەدا بەەەەەدۆڕێت.
گەەەەالبرێ ەەنهەەەەا پیشەەەەنیاری ئەوەی کردبەەەەوو کە ئەمریکەەەەا لە ریگەەەەای نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەانەوە بەەەەۆ کۆەاییپێهەەەەاەنی جەنەەەەگ هەول بەەەەدان .گەەەەالبرێ داوای
ئەوەی نەکردبەەەوو رێیمەەەی عێەەەراق سەەەزا بەەەدرێت بەەەۆ ەاوانەکەەەانی دێ بە کەەەورد و
لە راسەەەەتیدا زۆر بە ئەسەەەەتە باسەەەەی کەەەەوردی کردبەەەەوو ،کەەەەاەێکی باسەەەەی
کەەەەوردی کردبەەەەوو وە کۆمەڵێەەەەڵ یەەەەاییبوو باسەەەەیانی کردبەەەەوو کە بەەەەوونەەە
60
هاوپەیمانی ئێران و هۆکاری وازبوونی عێراق لە بەرامبەر ئێراندا.
پەەەەاش کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەجە ،گەەەەەالبرێ زیەەەەاەر بە شەەەەەوێی هەواڵەکەەەەەانی
کوردسەەەەەتانی عێرا ەەەەەدا ەەەەەوو ،دڵنیەەەەەابوو کە عێەەەەەراق دەسەەەەەتی کەەەەەردووە بە
شەەەەەەااڵوی ڕکردنەەەەەەی کەەەەەەەورد .گەەەەەەالبرێ لە ١ی ئەیلەەەەەەەوولی  ١٨٩٩یەکە
هەوڵەەەەی یەەەەۆی لە ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران دەسەەەەتپێکرد بەەەەۆ نووسەەەەینی گەاڵڵە
یاسەەەەەای پێشەەەەەگیری لە ێینۆسەەەەەاید .هەەەەەەەتەیە دوای کەەەەەۆڕەوی لێشەەەەەاوی
ئەەەەەاوارە کوردەکەەەەەان بەەەەەۆ ەەەەەەورکیە ،گەاڵڵە یاسەەەەەاکە لە ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران
یەەەەرایەڕوو و دەنگەەەەی لەسەەەەەر درا .هاوکەەەەان رۆێنامەنووسەەەەەکان( بەەەەەەایبەن
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جەەەەیە هۆگلەنەەەەد لە واشەەەەینگتۆن پۆسەەەەت و و ویلیەەەەان سەەەەەەاییر لە نیۆیەەەەۆر
ەەەەەایمز) هەەەەاەنە یەەەەارمەەی گەەەەالبرێ  .راپۆرەەکەەەەانی ئە رۆێنامەنووسەەەەانە لە
کەەەەەۆنگری دەیەەەەەرایەڕوو .گەەەەەالبرێ لەو مەەەەەاوەیەدا پەیوەنەەەەەدی بەردەوامەەەەەی
لەگەل هۆگهنەەەەەد و سەەەەەەەاییر هەبەەەەەوو ەەەەەونکە دەیزانەەەەەی سەەەەەەروەاری ئەو
رۆێنامانە بۆ ئەندامانی کۆنگرێ گرنگە.
گەەەالبرێ و کەەەەری ڤەەەان هەەەەۆڵێی لە ەەەەورکیە بەڵەەەەگەی هیرشەەەی کیمیەەەەایی
عێەەەەەراق بەەەەەۆ سەەەەەەر نەەەەەزیکەی  ٢١گونەەەەەدی کوردنشەەەەەینیان کەەەەەۆکردەوە بەاڵ
دۆزیەەەنەوەی ئاسەەە ەواری ەکەەەی کیمیەەەایی بەسەەەەر شەەەەی ئاوارەکەەەان ئاسەەەان
نەبوو.
ئەو رۆێە کە گەەەەەەەەەەەەالبرێ لە ەەەەەەەەەەەەەورکیە گەڕایەوە بەدەێگەیشەەەەەەەەەەەەەتنێکی
بەرەراوانەەەەی لە کەەەەۆنگری بەدی کەەەەرد .یاسەەەەای سەەەەزادانی عێەەەەراق رووبەڕووی
نەەەەەەاڕەزایەەی ەونەەەەەەدی کۆشەەەەەەکی سەەەەەەپی و وەزارەەەەەەەەی دەرەوە ببەەەەەەووەوە.
ەەنەەەەەانەن زۆربەی ئەو سەەەەەناەۆرانە کە هەەەەەەەتەیە لەوەوەپەەەەەێ پاڵپشەەەەەتی
یاسەەەەەاکەیان کردبەەەەەوو ئێسەەەەەتا بۆ ەەەەەونی یۆیەەەەەان گۆڕیبەەەەەوو .ئەنەەەەەدامانی
ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران کە نیگەرانەەەەی جووەیارەکەەەەانی ویهیەەەکەەەەانی یۆیەەەەان
بەەەەەەوون لەوە زەنەەەەەەدە یان وبەەەەەەوو کە یاسەەەەەەاکە لە ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران
ەێپەڕیەەەەوە .ئەمریکەەەەەا سەەەەااڵنە نەەەەەزیکەی یە ملیەەەەۆن ەەن گەنەەەەەە و %٤٠ی
بەرهەمەەەی برنجەەەی واڵەەکەی دەنەەەارد بەەەەۆ عێەەەراق و سەەەزادانی عێەەەراق زەبەەەەری
کوشەەەەەەەندەی لە جۆەیەەەەەەەارە ئەمریکیەکەەەەەەەەان دەدا .ەەنەەەەەەەانەن کۆمەڵێەەەەەەەەڵ
کۆمپانیەەەەای کیمیەەەەایی داوایەەەەان کردبەەەەوو بەەەەزانی ئەگەر ئەەەەابۆۆ ە یەەەەرایە سەەەەەر
عێراق ،ارەنووسی بەرهەمەکانیان بە ی دەبێت.
گەەەەالبرێ نەەەەاوی راپەەەەۆرەەکەی نەەەەابوو "دوایەەەەیی رێگا ەەەەارەی عێەەەەراق" بەاڵ
سەرپەرەشەەەەەەەەتیاری کەەەەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەەەەومەنی
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پیەەەەران هەوڵیەەەەەدەدا لەو ەەنگەەەەرەیە دوور بکەوێەەەەەتەوە کە گەەەەالبرێ هەوڵەەەەەی
ورێانەەەەدنی دەدا و پێەەەەی لە سەەەەەر گەەەەۆڕینی نەەەەاوی راپەەەەۆرەەکە دادەگەەەەرن بەەەەۆ
"دوا شەەەەەەەەەااڵوی عێەەەەەەەەەەراق" .نەەەەەەەەەەاوبراو پێیوابەەەەەەەەەەوو کە بە بەراورد لەگەل
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هۆلۆکاسەەەەەتدا ئەو نەەەەەاوە هەنەەەەەد لە ئەنەەەەەدامانی ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوینەران
دەەۆرێنێەەەەەەەت و ئەوانەش کە پشەەەەەەەتگیری یاسەەەەەەەاکە دەکەن پێویسەەەەەەەتیان بە
ئاماێەیەکی وەها ئاشکرا نییە.
دوای پەسەەەەەەەندکرانی یاسەەەەەەاکە لە ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران و نەەەەەەاردنی بەەەەەەۆ
ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران ،گەەەەەالبرێ پێیوابەەەەەوو کە ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران
پێشەەەەەوازی لێەەەەەدەکان و پەسەەەەەەندی دەکەەەەەان ،پێیوانەبەەەەەوو کە بەرێەوەنەەەەەدی
بارزگەەەەەەانی لەو سەەەەەەەرهەڵبداداەەوە .سەەەەەەەرۆکی "کەەەەەەۆمیتەی رێگاکەەەەەەان و
کەرەسەەەەتەکان" ی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران لە ێێەەەەر شەەەەەپۆڵی ناڕەزایەەیەکانەەەەدا
یاسەەەەەاکەی رەوانەی ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران کەەەەەردەوە بە بیەەەەەانووی ئەوەی وە
یاسەەەەا یەکی ئەەەەابووری نادەسەەەەتوریانە داڕێەەەەرراوە .لەگەل ئەوەشەەەەدا کۆمەڵێەەەەڵ
لە ئەنەەەەەدامانی ئەنجەەەەەومەن دە ێکەەەەەی ەایبەەیەەەەەان داڕشەەەەەت کە یەنگرەکەەەەەانی
ناویاننەەەەەەا " گەاڵڵە یاسەەەەەەای کەەەەەەاردانەوەی هاوسەەەەەەەنگ" بەەەەەەۆ پێشەەەەەەگیری لە
بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی .گەاڵڵەکە ئەرکەەەەی سەەەەەلماندنی ێینۆسەەەەایدی
کەەەەەوردی لە کەەەەەۆل کۆشەەەەەک ی سەەەەەپی کەەەەەردەوە و هەمەەەەەوو ئامەەەەەاێەیەکی بە
ێینۆسەەەەەەاید بەەەەەەرد .پەەەەەەاش کۆمەڵێەەەەەەڵ دەسەەەەەەتکاری یە لە دوای یە لە
کۆمیتەکەەەەەەەەان ،ەەنهەەەەەەەەا سەەەەەەەەزایە کە لە نێەەەەەەەەو گەاڵڵەکەدا مەەەەەەەەابوەوە
ەدەیەکردنەەەەەی یارمەەیەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا بەەەەەوو بە عێەەەەەراق بەەەەەۆ کڕینەەەەەی
کەرەسەەەەەتەی پیشەسەەەەەازی و ئەو کەرەسەەەەەتە کیمیاییەەەەەانە کە دەکرێەەەەەت بەەەەەۆ
 61هۆلۆکاسەەەت شەەەااڵوی سەەەوەاندنی جولەکەکەەەان بە دەسەەەتی ئاڵمانیەەەای نەەەازی بەەەوو لە کەەەاەی
جەنگی جیهانی دووەمدا .وەرگێڕ
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بەرهەمهینەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی کەڵکیەەەەەان لێوەربگیردرێەەەەەت .ەەنەەەەەەانەن
کۆمەڵێەەەەەەڵ لە ئەنەەەەەەدامانی ئەنجەەەەەەومەنی نەەەەەەوێنەران بەوەش رازی نەبەەەەەەوون
ەەەەونکە دەیەەەەانگون زیەەەەان بە پیشەسەەەەازی ئەمریکەەەەا دەگەیەنێەەەەت .بەهەرحەەەەال
گەاڵڵە یاسەەەەەەەەەاکە لە ٤١ی ئەیلەەەەەەەەەوولی  ١٨٩٩بە زۆریەەەەەەەەەنەی دەنگەەەەەەەەەی
ئەنەەەەەەەدامانی سەەەەەەەەر بە هەر دوو حیز بەەەەەەەی دیمەەەەەەەوکران و کۆمەەەەەەەاریخواز لە
ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران پەسەەەەەەند کەەەەەرا هەر ەنەەەەەد کە یاسەەەەەاکە بە هەەەەەۆی
دێایەەیکردنی ەوندی وەزارەەی دەرەوە ەد جێبەجێ نەکرا.
مەەەەەەاوەی  ١٩مانەەەەەەگ بەەەەەەوو سەەەەەەەدا سەەەەەەەر اڵی کەەەەەەاولکردنی گونەەەەەەدە
کوردنشەەەەەینەکان بەەەەەوو و شەپۆڵشەەەەەەپۆل زانیەەەەەاری دەربەەەەەارەی شەەەەەەااڵوەکە
دەگەیشەەەەەەتە وەزار ەەەەەەەەی دەرەوە بەاڵ کاربەدەسەەەەەەتانی ئیەەەەەەدارەی رەیگەەەەەەان
ەەنهەەەا ئەو کەەەەاەە وەدەنەەەگ دەهەەەەاەی کە دەکەوەەەەەنە ێێەەەر گوشەەەەاری رەیەەەەنەی
رۆێنامەنوسەەەەەەکان یەەەەەان لەگەل هەڕەشەەەەەەی کەەەەەۆنگرێ رووبەڕوو دەبەەەەەونەوە.
سەەەناەۆر پێەەەل و گەەەالبرێ درێرەیەەەان بە هەوڵەکانیانەەەدا بەەەۆ سەەەزادانی عێەەەراق
ەەەەەونکە پێیەەەەەانوابوو وەسەەەەەتاندنی ێینۆسەەەەەاید لە بەرێەوەنەەەەەدیە ئەەەەەابووری و
سیاسەەەەەەیەکان گرنگتەەەەەەرە بەاڵ هاوکەەەەەەان لەگەل کەمبەەەەەەونەوەی شەەەەەەااڵوەکانی
ئەنفال لە پاییزی  ١٨٩٩هەوڵەکانیان بە ەەواوی شکستی یوارد.
لە مەەەەانگی نیسەەەەانی  ١٨٨١وەەەەەەدێکی کەەەەۆنگرێ سەەەەەردانی عێرا ەەەەی کەەەەرد و
ەەەەاوی بە سەەەەەدا کەون و دڵنیەەەەای کەەەەردەوە کە سەەەەەرۆ بەەەەوش هەمەەەەوو
یاسەەەایە ڤیتەەەەۆ دەکەەەان کە کەەەەۆنگرێ بەەەۆ ئەەەەابۆۆ ەدانی عێەەەراق پەسەەەەەندی
بکەەەەەان .وەەەەەەەدەکەی کەەەەەۆنگرێ زۆر بە شەەەەەانوباڵی سەەەەەەدامدا هەڵیەەەەەدا وە
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سەەەەەەەرکردەیە کە دەەوانێەەەەەەت واڵەەکەی یۆشەەەەەەبەیت بکەەەەەەان و ئەمریکەەەەەەا
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دەەوانێت کاری لەگەل بکان.
لە ئەنجەەەەەەامی پشەەەەەەتیوانی ئەەەەەەابووری ئەمریکەەەەەەا لە عێەەەەەەراق لە رێکخەەەەەەراوە
بازرگەەەانیە جیهانیەکەەەان ،سەەەەدا حوسەەەەیی ەەەەوانی سەەەوپاکەی پەەەاش شەەەەڕی
ئێەەەەران و عێەەەەراق نەەەەۆێەن بکەەەەاەەوە و بەەەەۆ داگیرکردنەەەەی کوەیەەەەت ئامەەەەادەی
بکەەەان .سەەەەدا حوسەەەەیی لە ٤ی ئەەەابی  ١٨٨١کەەەوەیتی داگیەەەر کەەەرد و عەلەەەی
حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەدی وە سوپاسەەەەەا ری کوەیەەەەەت دەستنیشەەەەەان کەەەەەرد.
ەنەەەد رۆێ پەەەاش داگی رکرانەەەی کوەیەەەت ،گەاڵڵە یاسەەەای سەەەزادانی عێەەەراق بەەەۆ
ەدەیەکردنەەەەی هەنەەەەاردەکردن و هەەەەاواردەکردنی کەەەەااڵ بەەەەۆ عێەەەەراق بە کەەەەۆی
دەنەەەەەگ لە ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران پەسەەەەەەند کەەەەەرا .سەەەەەەرۆکی کەەەەەۆمیتەی
پەیوەنەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران داوای ئەەەەەابۆۆ ەی رەهەەەەەای
عێرا ی کرد و جۆر بوش بە گەرمی پێشوازی لێکرد.
ئیەەدی پەەاش ئەوە دەوڵەەەەی ئەمریکەەا باسەەی کیمیابەەارانی هەڵەبەەجەی نەکەەرد ەەەا
سەەەەاڵی  .١٨٨٩بەەەەۆ یەکەمجەەەەار لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٨٩واەەەەەا  ١١سەەەەال دوای
کیمیابەەارانی هەڵەبەەجە بەەوو کە وەزارەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەا بە ەەرمەەی رایگەیانەەد
دەوڵەەەەی عێەەراق بەەووە کە هەڵەبەەجەی کیمیابەەاران کەەردووە .پەەاش ئاشەەکرابوونی
بڕیەاری جەۆر بەوش بەۆ رویانەەدنی رێیمەی سەەدا  ،دەوڵەەەی ئەمریکەا کیمیابەەارانی
هەڵەبەەجەی وە پاسەەاوێڵ بەەۆ شەەەڕی ئەەازادی عێەەراق بەکارهێنەەا .لە  ١٤ئەەاداری
 ٤١١٠ەنەەد رۆێ پەەەێ لە هێرشەەەی ئەمریکەەەا بەەۆ سەەەەر عێەەەراق جەەەۆر بەەەوش لە
وەەارێکی رادیۆییەدا ئامەاێەی بە سەاڵیادی کیمیا بەارانی هەڵەبەجە کەرد و وەەی عێەراق
ەکەەی کۆمەڵکەەوێی هەیە و پێشەەتر هاوواڵەیەەانی یەەۆی کیمیابەەاران کەەردووە .پەەاش
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ئەەەازادی عێەەەراق ،کەەەالیی پەەەاول ،وەزیەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەا لە ئەیلەەەوولی ٤١١٠
سەەەردانی هەڵەبەەجەی کەەرد و وەەەی بەدایەوە کۆمەڵگەەای نێەەونەەەوەیی کیمیابەەارانی
هەڵەبجەی لە کاەی یۆیدا پشتگو یستووە.
کۆنگرێسەەمەن دیهنهەەەون لە دانیشەەتنێکی ئەنجەەەومەنی نەەوێنەران لە ١١ی ئەیلەەەوولی
 ٤١١٠لەو پەیوەندییەدا دەڵێت:
" وەزیەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەا ،کەەەالیی پەەەەاول ئە حەەەەەتەی دوایەەەیە سەەەەەردانی
هەڵەبەەجەی کەەرد کە ەێیەەدا  ٤هەزار کەەوردی عێەەراق بەهەەۆی کیمیابەەارانی سەەەدا
حوسەەەیی گیانیەەان لەدەسەەتدا .وەزیەەری دەرەوە جەیتەەی لە سەەەر ئەوە کەەردەوە کە
کیمیابەەارانی هەڵەبەەجە بەڵەەگە و نیشەەانەی ئەوەیە کە دەوڵەەەەی سەەەدا حوسەەەیی
ەکەەەی کۆمەڵکەەەەوێی بەەەەووە و ئەمەش راسەەەتبوونی بڕیەەەەارەکەی ئەمریکەەەەا بەەەەۆ
راگەیانەەدنی شەەەڕ دێی عێەەراق دردەیەەان .کیمیابەەارانی هەڵەبەەجە لە  ١٨٩٩روویەەدا
و هە روا بەسەەەەر وو .دەبوایەەەا کەەەاەی یەەەۆی کۆمەڵگەەەای نێەەەونەەەوەیی وەاڵمەەەی
ئەوەی دابەەایەوە و دادگەەایەکی بەەۆ لێپرسەەینەوە لە ەاوانەکەەانی سەەەدا پێکهێنابایەەا
و بڕیەەاری دەستبەسەەەرکردنی سەەەدامی دەرکردابایەەا و پاشەەان دادگەەایی بکردایەەا .لە
 ١٨٩٩ئەو ەەەاوانە ێەەزەون و دزێەەوە دێی کوردەکەەانی عێەەراق لە شەەاری هەڵەبەەجە
ئەنجامەەەەدرا .ئێسەەەەتا پەەەەاش  ١٤سەەەەال جەنەەەەابی وەزیەەەەری دەرەوە دەڵێەەەەت کە
کیمیابەەارانی هەڵەبەەجە بەڵەەگەیە بەەۆ دروسەەتبوونی بڕیەەاری دەسەەتێوەردانی ئەمریکەەا
لە عێەەراق .بەاڵ یەەرۆکەکە لێەەرە کۆەەەایی پێنەەایەن .ئەەێمە دەمەەانزانی کە عێەەراق
ەکی کیمیایی بەکاردێنێت .لە  ١٨٨١ئەوەمان دەزانی بەاڵ یمان کرد؟"
هەروەهەەەا کۆنگرێسەەەمەن هین ەەەی لە دانیشەەەتنێکی ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران لە ١١ی
ئادار و ١٠ی ەەموزی  ٤١١٢دەڵێت:
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" سەەەەەدا حوسەەەەەیی کوردەکەەەەانی هەەەەاوواڵەی یەەەەۆی لە ١١ی ئەەەەاداری ١٨٩٩
کیمیابەەەەاران کەەەەرد .بەڵەەەەێ بە شەەەەێوەیەکی شەەەەەیتانی کیمیابەەەەارانی کەەەەردن و
 ٤هەزار کەس یەەەەان زیەەەەاەر کەەەەوێران .ئەو کەەەەاەە وەاڵمەەەەی دەوڵەەەەەەی ئەمریکەەەەا
ەەەەی بەەەەوو؟ ئەوە بەەەەوو کە زیەەەەاەر پشەەەەتیوانی لە عێەەەەراق کەەەەرد ،زانیەەەەاری
هەواڵگەەەەری لەگەل عێەەەەراق ئەەەەاڵوگۆڕ کەەەەرد ،کریەەەەدیتی کومپانیاکەەەەانی بەیشەەەەی
بە عێەەەەراق ،ە و ەە ەمەنەەەەی و ەکەەەەی کیمیەەەەایی زیەەەەاەری دا بە عێەەەەراق.
ئەوە بەەەەەوو وەاڵمەەەەەی ئەمریکەەەەەا بە کیمیابەەەەەارانی کوردەکەەەەەان .کیمیابەەەەەەارانی
هەڵەبەەەەەەەەجە کردەوەیەکەەەەەەەەی دڕنەەەەەەەەدانە بەەەەەەەەوو کە گەلێەەەەەەەەڵ کەس ،لەوانە
وەزیرەکەەەەەەانی کەەەەەەابینەی سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەاری ئەمریکەەەەەەا وە پاسەەەەەەاوێڵ
بەکاریانهێنەەەەەەا بەەەەەەەۆ داگیرکردنەەەەەەی عێەەەەەەەراق .بەاڵ ئەگەر کیمیابەەەەەەەارانکردنی
کوردەکەەەان هۆکەەەاری شەەەەڕی عێەەەەراق لە  ٤١١٠بەەەوو ،بەەەۆ ئیەەەدارەی رەیگەەەەان و
بوشەەەەی بەەەەاو پەەەەاش کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە یارمەەیەکانیەەەەان بە رێیمەەەەی
سەەەەەەدا زیەەەەەەاەر کەەەەەەرد و هاوکاریەەەەەەان کەەەەەەرد و پەیوەنەەەەەەدیە بازرگەەەەەەانی و
هەواڵگرییەکانیەەەەەان لەگەل عێەەەەەراق پەرەپێەەەەەدا؟ .گەلێەەەەەڵ لەوانەی کە ئێسەەەەەتا
بە ەەەەاوی پیەەەەرۆزەوە سەەەەەیری هێرشەەەەی ئەمریکەەەەا بەەەەۆ سەەەەەر عێەەەەراق دەکەن
هەر هەمەەەەان ئەو کەسەەەەانی ک ە کەەەەاەی کیمیابەەەەارانی کوردەکەەەەان لە دەوڵەەەەەەی
ئەمریکەەەادا یەەەاوەن پۆسەەەت بەەەوون .ئە بەڕێەەەزانە کە پۆسەەەتی بااڵیەەەان هەبەەەوو
و دەسەەەەەاڵەێکی زۆریشەەەەیان هەبەەەەوو بەەەەۆ وەدەنەەەەگ نەهەەەەاەی ئەوکەەەەاەە کە ئە
کیمیابارانە دڵتەزێنە روویدا؟
هەروەهەەا کۆنگرێسەەەمەن دیهنهەەەون لە هەمەەان دانیشەەەتنی ئەنجەەەومەنی نوێنەرانەەەدا
دەڵێت:
" بڕیارنەەامەکەی بەردەسەەتمان دەیەوێەەت بۆێەەت کە کۆمەڵکەەوێی هەڵەبەەجە ەەەاوان دێی
مرۆڤەەایەەییە(کە هەرواشەەە) و پاسەەاوە بەەۆ داگیرکردنەەی عێەەراق پەەاش  ١٤سەەال لە
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کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە .راسەەەەتیەکی دڵەەەەتەزێی هەیە کە بەەەەۆ ئەەەەێمە جێگەەەەای
شەەەەرمەزارییە ،ئەویەەە ئەوەیە کە ئەەەێمە لە  ١٨٩٨ ،١٨٩٩و  ١٨٨١هی مەەەەان لە
پەیوەندی لەگەل ەاوانی هەڵەبجەدا نەکرد.
کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەجە لە ئەەەەەاداری  ١٨٩٩روویەەەەدا و ئەەەەەێمە کەەەەاەی یەەەەەۆی
هی مەەەان نەکەەەرد ەەەونکە سەەەەدا هاوپەیمانمەەەان بەەەوو .زۆرێەەەڵ لەو کەسەەەانەی
کە ئێسەەەەەەتا لە ئیەەەەەەدارەی بوشەەەەەەدا کەەەەەەار دەکەن ،ئەو کەەەەەەاەە ئەنەەەەەەدازیاری
هاوپەیمەەەانی ئەمریکەەەا و سەەەەدا بەەەوون .لە کەەەاەی سەەەەرۆ کۆمەەەاری رەیگەەەان
و بوشەەەەدا ،ئەمریکەەەەا عێرا ەەەەی لە نەەەەاو لیسەەەەتی واڵەەەەەانی پشەەەەتیوانی ەروریەەەەز
دەرهێنەەەەەەەا ،پەیوەنەەەەەەەدیە دیپلۆمەەەەەەەاەیکە هەمە یەنەکەەەەەەەانی لەگەل عێەەەەەەەراق
دەسەەەەەەەەەتپێکردەوە ،ملیاردهەەەەەەەەەا دو ر ەرزی کریەەەەەەەەەدیتی دا بە سەەەەەەەەەەدا ،
ەەکنۆلەەەەەۆێی وایەەەەەدا بە سەەەەەەدا کە دەیتەەەەەوانی بەەەەەۆ بە رهەمهێنەەەەەانی ەکەەەەەی
کۆمەڵکەەەەوێ بەکاریبهێنێەەەەت .کەوابەەەەوو جەەەەیگەی سەرسەەەەوڕمان نەەەەیە کە پەەەەاش
جەنگەەەەەی یەکەمەەەەەی کەنەەەەەداو ئەەەەەێمە بەو ئەنجەەەەەامە گەیشەەەەەتیی کە عێەەەەەراق
بەرنەەەامەیەکی پێشەەەکەوەوی ەکەەەی نەەەەاوکی هەیە ەەەونکە لەڕاسەەەتێدا یۆمەەەەان
یارمەەیمەەەەان دابەەەەوو ئەو ەکەەەەانە دروسەەەەت بکەەەەان .ئەەەەێمە ئامرازەکەمەەەەان دا
بە دە سەەەەەەتی کاربەدەسەەەەەەتانی عێەەەەەەراق بەەەەەەۆ ئەوەی ەکەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەوێ
بەرهەمبهێەەەەەەنی ،رێگەشەەەەەەمان بەوە دا کە واڵەەەەەەەانی دیەەەەەەکەش ەکو ەەەەەەۆڵی
ئەمریکەەەەایی بفرۆشەەەەی بە سەەەەەدا  .ئەەەەێمە ەەنەەەەانەن کۆمەڵێەەەەڵ زانیەەەەاری زۆر
هەسەەەەەەەتیاری هەواڵگریشەەەەەەەمان دا بە سەەەەەەەوپای سەەەەەەەەدا کە لە رێگەەەەەەەای
سەەەەەەەەە یت لە ئاسەەەەەەمانەوە وەدەسەەەەەەتمان یسەەەەەەتبوو .سەەەەەەە رەڕای ئەوەی کە
دەشەەەەەەەمانزانی سەەەەەەەەدا ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی دێی هێزەکەەەەەەەانی ئێەەەەەەەران
بەکاردەهێنێەەەەەەت نەمانهێشەەەەەەت نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان عێەەەەەەراق شەەەەەەەرمەزار
بکان.
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کۆنگرێسەەەەمەن کەەەەری ڤەەەەان هەەەەۆڵێی لە دانیشەەەەتنێکی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران
لە ١٢ی ئەەەاداری  ٤١١٩دەربەەەەارەی هەوڵەکەەەەانی یەەەۆی و پیتیەەەەر گەەەەالبرێ بەەەەۆ
سەەەەزادانی عێەەەەراق بە هەەەەۆی ێینۆسەەەەایدی کەەەەورد و دێایەەیەکەەەەانی وەزارەەەەەەی
دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت:
"لە  ١٨٩٩لە کۆەەەەەەەایی شەەەەەەەڕی ئێەەەەەەران و عێەەەەەەراق مەەەەەەی وە ئەنەەەەەەدامی
کەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەومەنی پیرانەەەەەی ئەمریکەەەەەا لەگەل
هاوکەەەار  ،پیتیەەەر گەەەالبرێ سەەەەردانی سەەەنووری عێەەەراق و ەورکیەمەەەان کەەەرد.
ئەو کەەەەاەە هەزاران کەەەەورد لە عێەەەەراق هەاڵەبەەەەوون و پەنایەەەەان بەەەەۆ ەەەەەورکیە
هێنەەەەەابوو .ئەەەەەێمە لەگەل سەەەەەەدان کەس لەو ئەەەەەاوارانە گفتۆگۆمەەەەەان کەەەەەرد و
بەڵگەمەەەەەان لەسەەەەەەەر کیمیابەەەەەەارانکردنی یەڵکەەەەەی کەەەەەەورد کەەەەەەۆ کەەەەەەردەوە.
راپەەەەۆرەەکەی ئەەەەێمە بەەەەووە بنەمەەەەایە بەەەەۆ ئەوەی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران گەاڵلە
یاسەەەەایە بەەەەۆ سەەەەەپاندنی ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەەابووری بەسەەەەەر عێرا ەەەەدا پەسەەەەەند
بکەەەەەان بە هەەەەەۆی ئەوەی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی کوردەکەەەەەان بەکارهێنەەەەەابوو.
گەاڵلە یاسەەەەەەەاکە لە یەن ئەنجەەەەەەەومەنی پیەەەەەەەرانەوە پەسەەەەەەەەند کەەەەەەەرا بەاڵ
ئیەەەەەدارەی رەیگەەەەەان( کە گەڵەەەەەێ لە کاربەدەسەەەەەتە سەەەەەەرەکییەکانی ئێسەەەەەتا لە
ئیەەەەەەەدارەی بوشەەەەەەەدا کەەەەەەەار دەکەن) دێی ئەو گەاڵلە یاسەەەەەەەایە راوەسەەەەەەەتا و
نەیهێشەەەەەت گەمارۆکەەەەەانی گەاڵلە یاسەەەەەاکە دێی عێەەەەەراق جێبەجەەەەەێ بکرێەەەەەت.
باشەەەە ەەەۆن ئێەەەەوە ئەو کەەەاەە دێی سەەەەپاندنی ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەابووری بەسەەەەەر
عێرا ەەەەدا بەەەەوون( بە هەەەەۆی ئەوەی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی
بەکارهێنەەەەەەابوو) بەاڵ ئەمەەەەەەەڕۆ باەەەەەەەان داوەەەوە و دەڵەەەەەەەێی بەکارهێنەەەەەەەانی
ەکەەەی کیمیەەەای ی دێی یەڵکەەەی مەدەنەەەی عێەەەراق هۆکەەەاری شەەەەڕی ویەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا دێی عێەەەەەراق لە  ٤١١٠بەەەەەوو .جەەەەەگە لەوەش ئەگەر
بەکارهێنەەەەەەەانی ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی لە یەن سەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەەیی دێی
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هاواڵەیەەەەانی یەەەەۆی ،هۆکەەەەاری ئەو شەەەەەڕە بەەەەوو  ،ئەەەەێمە دەبوایەەەەا لە کەەەەاەی
شەەەەەڕی کەنەەەەداوی ەەەەەارس لە  ١٨٨١کۆەاییمەەەەان بە کەەەەاری سەەەەەدا حوسەەەەەیی
هێنابایەەەەا ەەەەونکە عێەەەەراق لە دوای  ١٨٩٩ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەکارنەهێنەەەەاوە
واەەەەا لەو کەەەەاەەوە کە مەەەی و هاوکەەەەار پیتیەەەەر گەەەالبرێ لە کۆەەەەەایی شەەەەەڕی
ئێەەەران و عێەەەراق سەەەەردانی سەەەنووری ەەەەورکیە و عێرا مەەەان کەەەرد .بەاڵ سەەەێ
سەەەەەال دوای ئەوە لە  ١٨٨١ئەەەەەێمە نەەەنهەەەەەا سەەەەەەداممان لەسەەەەەەر دەسەەەەەەاڵن
نەبەەەەرد بەڵکەەەەوو لە کۆەەەەەایی شەەەەەڕدا ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا
یەەەەەۆی بە شەەەەەتی دیەەەەەکەوە یەریەەەەەڵ کردبەەەەەوو لە کاەێکەەەەەدا کە سەەەەەەدا
شەەەەیعەکانی لە باشەەەەوور و کوردەکەەەەانی لە بەەەەاکووری سەەەەەرکون دەکەەەەرد .ئە
بەسەەەەەەەەرهاەە دووڕوویەەەەەەەی ئە هەوڵە نیشەەەەەەەان دەدان بەەەەەەەۆ سەەەەەەەەرلەنو
نووسەەەەەینەوەی مێەەەەەر وو بەەەەەۆ ئەوەی هۆکارەکەەەەەانی شەەەەەەڕی عێەەەەەراق لە ٤١١٠
ەواشە بکرێت".
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لە لێ ەەەرنەی ن ەەەوێنەرایەەی وی ەەەهیەەە یەکگرەوەک ەەەانی ئەمریک ەەەا لە نەەەوە
یەکگرەوەکان لە نیۆیۆر بۆ :
وەزا رەەی دەرەوە ،واشینگتۆن٨٠١٢ ،
نیسانی ١٨٩١
بەەەەابەن  :مەەەەانگرەنی نەەەەوێنەرە کوردەکەەەەان بەەەەۆ شەەەەەرمەزارکردنی
کیمیابارانکردنی کوردەکانی عێراق
بۆ زانیاری:
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە ئانکارا و بەغداد
 - ١وەەبێەەەەەەەری رۆێنەەەەەەەەامەوانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەان رۆێی ٤١ی نیسەەەەەەەەان
را یگەیانەەەەەد کە ەۆزێەەەەەڵ پەەەەەێ لە نیەەەەەوەڕۆی هەمەەەەەان رۆێ گرۆپێکەەەەەی ١١
کەسەەەەەەەەەەەەەەەەەی لە ێوری  Council Trusteeship United Nationsمانیەەەەەەەەەەەەەەەەەان
گرەەەەەەەووە و بە مەەەەەەاوەی دوو کەەەەەەاەرمێر ئەو شەەەەەەوێنەیان بە جێنەهێشەەەەەەتووە.
ئەو گەەەەەەەەەروپە داوایەەەەەەەەەان کەەەەەەەەەردووە نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەەان گەەەەەەەەەو لە
داواکاریەکانیان بگرێت.
 - ٤پەەەەەاش ئەوەی هێزەکەەەەەانی ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان نامەیەکیەەەەەان
لە گەەەەەروپەکە وەرگرەەەەەەوە کە بەەەەەۆ سەەەەەکرەێری گشەەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان
نووسەەەەەەەەراوە ،یۆپیشەەەەەەەەاندەران بە شەەەەەەەەێوەیەکی ئەەەەەەەەارا ێورەکەیەەەەەەەەان
بەجێهێشەەەەەتوە .بە وەەی رۆێنامەنووسەەەەەێڵ ئەوانە نەەەەەوێنەری ل ەەەەەی ئەمریکەەەەەای
پەەەەەارەی دیمەەەەەوکراەی کوردسەەەەەتان بەەەەەوونە و نامەیەکیەەەەەان نووسەەەەەیوە دێ بە
هێرشەەەی عێەەەراق بەەەۆ سەەەەەر کوردەکەەەان لە پارێزگەەەای هەولێەەەر و سەەەەلێمانی لە
 ١٤ی نیسەەەەەان و بانگەشەەەەەەی ئەوەیەەەەەان کەەەەەردووە کە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق لەو
هێرشەدا ەکی کیمیایی بەکارهێناوە.
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لە نەەەەەەامەکەدا هەروەهەەەەەەا بانگەشەەەەەەەی ئەوە کەەەەەەراوە کە لە ئەنجەەەەەەامی ئەو
هێرشەەەەەەەانەدا  ١١کەەەەەەەورد کەەەەەەەوێراون و داوا لە سەەەەەەەکرەێری گشەەەەەەەتی نەەەوە
یەکگرەوەکان کراوە لەو مەسەلەیە بکۆڵێتەوە.
63
ئوکون

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن دی سی ٠٨٢٩
گواڵنی ١٨٩١
بابەن  :دەوڵەەی عێراق گازی کیمیایی دێی کوردەکان بەکاردەهێنێت
نهێنی
بۆ زانیاری:
باڵوێزیەەەەەانەی ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا لە ئەمەەەەەان ،ئانکەەەەەەارا،
دەمیشەەەەز ،لەنەەەەەدەن ،پەەەەەاری  ،کوەیەەەەت ،کونسەەەەەولخانەی ئەمریکەەەەەا لە ئەدەنە
و لێرنەی نوێنەرایەەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە ێنێ
USCINCCENT MACDILL AFB FL

 - ١رەش کراوەەەوە
 - ٤کەەەەورەە :سیاسەەەەە ەی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بەەەەۆ ەەەەۆڵکردن و کەەەەاولکردنی
گونەەەەدە کوردنشەەەەینەکان بە شەەەەێوەیەکی بەرەەەەەراوان بەرەوپەەەەێ دە ێەەەەت.
لەو بەرنەەەەەامەیەدا لە گەەەەەازی موسەەەەەتارد و هەنەەەەەد لە گەەەەەازە کوشەەەەەندە
ەایبەەەکەەەانی دیەەەکە کەڵەەەڵ وەردەگیردرێەەەت .وادیەەەارە رێبەرایەەەەەی عێەەەراق
Okun
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بەهەەەەەەۆی سەەەەەەەرنەکەوەنی هەوڵەکەەەەەەانی بەەەەەەۆ نزیکبەەەەەەوونەوە لە(جە ل)
ەاڵەبانی و بزووەنەوەی کوردەکانی ئێران ،کەوەوەەە جموجۆل.
 ( - ٠نەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەراوەەەوە) راپۆرەیەەەەەداوە کە هێزەکەەەەەانی عێەەەەەراق
لە بەەەەەەەەاکووری ئەو واڵەە بەشەەەەەەەەێوەیەکی بەرەەەەەەەەەراوان لە ئەەەەەەەەامرازگەلی
دڕنەەەەدانە دێی کوردەکەەەەان کەڵکەەەەوەردەگرن .نەەەەاوبراو دەڵێەەەەت هێزەکەەەەانی
عێەەەراق نەەەزیکەی  ٠١١گ ونەەەدیان لە بەەەاکوور ەەەۆل کەەەردووە و هەنەەەەد لەو
گونەەەەەدانەیان کەەەەەاول کەەەەەەردوە .شەەەەەارۆ کەگەلی گەورە وە کەەەەەەۆیە  64کە
دەکەوێەەەەەتە  ٠٤مەەەەەایلی رۆێهەاڵەەەەەەی هەولێەەەەەر و گونەەەەەدگەلی ب ەەەەەوو
بەەەەەوونەەە وربەەەەەانی ئەو سیاسەەەەەەەە .ئەو سەەەەەەر اوەیە جەەەەەگە لە کەەەەەۆیە
نەەەەاوی  ١١گونەەەەدی دیەەەەکەی بەەەەرد کە بەەەەریتیی لە :پردەسەەەەپی ،شەەەەێخانی،
عەمە  ،سەەەەەەرەڵ ،هەەەەەاروس ،میکاییلاەەەەەاوا ،کیسەەەەەکا ،کیتەەەەەا  ،کەەەەەاکی
میەەەرزا ،ەیلیەەەۆ  ،م مەەەد شەەەەری  ،م مەەەد پەەەرد  ،سەەەەر نار ،دارکیتیەەەار،
65
کانیبی ،بوکان و حەراب.
ئەەەەێمە ەەنهەەەەا ەوانیمەەەەان شەەەەوێنی  ١لەو گونەەەەدانە( بە وەنەەەەی ناوەکانیەەەەان
بە شەەەەێوەی جۆراوجەەەەۆر) لە سەەەەەر نەیشەەەەە بەەەەدۆزینەوە کە بەەەەریتیی لە:
سەەەەەەرەڵ ،ەیلیەەەەەان ،دارەئیختیەەەەەار ،کەەەەەانیبی ،بوگەەەەەاد و هەەەەەارا  66کە
هەمویەەەەان لە نەەەەەاو ەی  ٠٤- ٤٤مەەەەەایلی بەەەەەاکور و بەەەەەاکوری رۆێهەاڵەەەەەەی
کەرکوو هەڵکەوەوون.
KUYSANJA G

64
65

PERDESEPI, SHIKANI, UMA LA, SARTEK, HA RHUS, MIKA ILVA LA,
KISKA,KITAM, KAKIM IRZA, TILYOM , MOHAMM ED SHA RIF, HAMMED
PERDE. SERCINA R, DA RKITYA R, KA NIBI , BUKAT AND HARA B
SARTIK, TILIYAN, DARAH IKHTIYA R ,KA NBI, BUGAD AND HA RAK
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بە گەەەەەەوێرەی زانیاریەکەەەەەەانی ئەو سەەەەەەەر اوەیە زۆربەی ئەو گونەەەەەەدانە کە
کەەەەەاول و ەەەەەۆل کەەەەەراون لە نەەەەەاو ەی نێەەەەەوان کەرکەەەەەو و سەەەەەلێمانی
هەڵکەوەەەەەوون .ئەەەەێمە پێشەەەەتر کۆمەڵێەەەەڵ راپەەەەۆرەی دیکەمەەەەان دەربەەەەارەی
کەەەەەەاولکردن و ەەەەەەۆڵکردنی گونەەەەەەدەکانی نێەەەەەەوان موسەەەەەە و زایەەەەەەۆ و
ناو ەکەەەەەانی روانەەەەەدوز بە دەستگەیشەەەەەتوە (.نەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەراوەەەوە)
راپەەەەۆرەی داوە کە ەەنهەەەەا لە سەەەەەر رێگەەەەای کەرکەەەەو  -هەولێەەەەر ١٤- ١١
گوندی یاپورکراوی بینیوە.
 - ٢راپەەەەەەۆرەی پزشەەەەەەکی وربانی ەکەەەەەەان لە نەیۆشەەەەەەخانەکان نیشەەەەەەان
دەدان کە هێزەکەەەەەەەانی عێەەەەەەەراق لە رێگەەەەەەەای هیلیکەەەەەەەۆپتەرەوە گەەەەەەەازی
موسەەەەەەتارد ،گەەەەەەازی سەەەەەەاریی و ەەەەەەەابون  67یەەەەەەان دێی گوندنشەەەەەەینەکان
بەکارهێنەەەەەەاوە (.نەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەەراوەەەوە) کۆمەڵێەەەەەەڵ راپەەەەەەەۆرەی
دەربەەەەارەی بەکارهێنەەەەانی گەەەەاز لە نەەەەاو ەی سەەەەلێمانی بۆمەەەەان نەەەەاردوە و
( نەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەراوەەەوە) سەەەەەەەربازەکانی عێرا ەەەەەەی ەەنەەەەەەانەن لە
شەەەەەەەە امەکانی سەەەەەەەلێمانیدا بینیەەەەەەەوە کە جلەەەەەەەوبەرگی دێەکیمیاییەەەەەەەان
پۆشیوە.
راپەەەەەۆرەی( رەش کەەەەەراوەەەوە) هەر دوویەەەەەان نیشەەەەەان دەدان کە کەەەەەاولکردن
و ەەەەۆڵکردنی گونەەەەدەکان ەەنهەەەەا بە گونەەەەدە کوردنشەەەەینەکان سەەەەنووردار
نەەەەیە .گونەەەەدە ئاسورینشەەەەینەکانی کوردسەەەەتانی کەەەەاولکراون .دێمنەەەەایەەی
نێەەەەوان کوردەکەەەەان و مەسەەەەی یەکان ،رێگەەەەای بەەەەۆ ئەوە یۆشەەەەتر کەەەەردوە
گوندنشەەەەەینە مەسەەەەەی یەکان پەەەەەوانی(ئیمیتیەەەەەازی) باشەەەەەتر لە دەوڵەەەەەەەی
عێەەەەراق وەربگەەەەرن لە بەرامەەەەبەر ەەەەۆڵکردنی گوندەکانیانەەەەدا .ئەو کەەەەوردانە
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کە گونەەەەەەدەکانیان ەەەەەەۆلکراوە دەنێەەەەەەردرێی بەەەەەەۆ کۆمەڵێەەەەەەڵ ناوەنەەەەەەدی
نیشەەەەەەەەتەجێبوونی ج ۆراوجەەەەەەەەۆر ،لە نەەەەەەەەاو ە دەشەەەەەەەەتەکانی پەەەەەەەەال
کوردسەەەتانەوە بگەەەرە ەەەەەا نەەەاو ە دوورەکەەەەان وە رومەەەادیە و حەەەەیللە  68و
ەەنەەەەانەن روەەەەەبە  (69لە سەەەەەر سەەەەنووری ئەەەەوردون) .وادیەەەەارە دەوڵەەەەەەی
عێەەەەەەراق ئەو گوندنشەەەەەەینانە لە شەەەەەەارۆ کەکاندا نیشەەەەەەتەجێ دەکەەەەەەاەەوە
بەاڵ مەەەەاەی ئەوەیەەەەان نەەەەاداەێ ەەەەا کی ئەەەەابووری ئەنجەەەەا بەەەەدەن١٠ .
هەزار دینەەەەاری عێرا ەەەەی( بە گەەەەوێرەی نریەەەەی رەسەەەەمی هەر دینارێەەەەڵ ٠
دو ر و  ٤٤سەەەەەنتە) دەدرێەەەەەت بەو کەەەەەوردانەی کە گونەەەەەدەکانیان پێ ەەەەەۆل
کەەەەەەراوە بەاڵ نریەەەەەەەی یەەەەەەەانوویەکی  ٠١١مەەەەەەەەەری دەوروبەری  ٠٤هەزار
دینەەەەەارە .رێەەەەەرەی ەرەبەەەەەووکردنەوەی گوندنشەەەەەینەکان کەمتەەەەەر لە هەزار
دینارە.
بە گەەەەەوێرەی راپەەەەەۆرەی(نەەەەە اوەکەی رەش کەەەەەراوەەەوە) ێمەەەەەارەیەکی زۆر لە
وە کوردەکەەەەەەەەان کەەەەەەەەۆکراونەەەوە و لە ئوردوگاکانەەەەەەەەدا دەستبەسەەەەەەەەەر
کەەەەەەراون بەەەەەەۆ ئەوەی نە ەەەەەەنە ریەەەەەەزی پێشەەەەەەمەرگەکان .بە گەەەەەەوێرەی
راپۆرەێەەەڵ هێرشەەەکراوەەە سەەەەر بەەەنکەی پۆلیسەەەی شەەەارێڵ و ێمەەەارەیە
لە ئەەسەرە پۆلیسەکان کوێراون.
 - ١لەگەل ئەوەشەەەەدا سەەەەەدا حو سەەەەەیی ،سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری عێەەەەراق ١٤ی
گەەەەەواڵن لە گەل ەەرمانەەەەەدەکانی ەەیلە ەەەەەی یە (سەەەەەلێمانی) و ەەیلە ەەەەەی
(٤بەەەاکوور) ی سەەەوپای عێەەەراق کۆبەەەووە کە وەزیەەەری بەرگەەەری ،یەیەەەرواڵ و
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عەلەەەەی حەسەەەەەن المجیەەەەد  ( 70سەەەەەرۆکی ئیسەەەەتیخباراەی نەەەەەاویۆ کە لە
مانگەەەەانەی دواییەەەەدا زۆربەی کەەەەەاەی یەەەەۆی بەەەەەۆ کاروبەەەەاری کوردەکەەەەەان
ەەریەەەەەەان کەەەەەەردووە) لە دانیشەەەەەەتنەکەدا ئامەەەەەەادەبوون .لە ١١ی گەەەەەەواڵن
سەەەەەەدا لەگەل ەەرمانەەەەەەدەی گشەەەەەتی هێەەەەەەزە ەکەەەەەدارەکانی عێەەەەەەراق
کۆبەەەەەەەووەوە و عەلەەەەەەەەی حەسەەەەەەەەەن المجیەەەەەەەەدی لە کۆبەەەەەەەەوونەوەکەدا
بەشداربوو.
سەەەەەرجە راپەەەەۆرەە دیپلۆماەیکەکەەەەان جموجەەەەۆڵی بەر ەەەەاوی سەەەەەربازانی
عێەەەەراق لە باشەەەەوور بەرەو کوردسەەەەتان لە بەەەەاکووری واڵەیەەەەان پشتڕاسەەەەت
کەەەەەەردوەەەوە ،هەر ەنەەەەەەد کە زۆربەی ەەەەەەاودێران ئەوە بە دوور دەزانەەەەەەی
هێزەکەەەەەانی گەەەەەاردی کۆمەەەەەاری بەرەو بەەەەەاکوور رۆیشەەەەەتبی .بە گەەەەەوێرەی
راپۆرەەکەەەان ەایلەکەەەانی نەیۆشەەەخانەی سەەەلێمانی دەنێەەەردرێی بەەەۆ بەغەەەداد
و پزشەەەەکی زیەەەەاەر رەوانەی نەیۆشەەەەخانەکانی سەەەەلێمانی دەکرێەەەەت ەەەەونکە
پێشەەەەبین ی دەکرێەەەەت شەەەەەڕەکە بەرەراوانتەەەەر بێەەەەت(.بەگەەەەوێرەی راپەەەەۆرەی
هەمەەەەەەەان سەەەەەەەەر اوە ،رێوشەەەەەەەوێنگەلی هاوشەەەەەەەێوە لە نەیۆشەەەەەەەخانەی
عەمەەەەارە  71گیەەەەراوەەەبەر ەەەەونکە پێشەەەەبینی دەکرێەەەەت شەەەەەڕی زیەەەەاەر لە
زۆنگاوەکان روو بدان).
 - ١١زانیەەەەەەاری پێویسەەەەەەت لە بەەەەەەاکوورەوە بەدەسەەەەەەتمان گەیشەەەەەەتوە کە
نیشەەەەان دەدان بە دڵنیەەەەاییەوە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق شەەەەا وێکی بەرەەەەەەراوان
لە کوردسەەەەەتان بەڕێەەەەەوە دەبەەەەەان .پێمەەەەەانوایە کە ئیەەەەەدی کەەەەەاەی ئەوە
بەسەەەەەەەر وە دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق هەول بەەەەەەدان نەەەەەەیکە لەگەل جە ل
ەاڵەبەەەەانی ،سەەەەەرۆکی یەکێتەەەەی نیشەەەەتمانی کوردسەەەەتان وەەەەەووێر بکەەەەان.
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کەەەەاەێکی بەر ەەەەاو لە نەەەەاو ەی سەەەەلیمانی هە لە یەن جێگەەەەری سەەەەەدا ،
عیەەەەەەزەن ئیبەەەەەەراهیە(ئەلەەەەەەەدەوری)  72و هە لە یەن عەلەەەەەەی حسەەەەەەەی
المجیەەەەدی یزمەەەەی نزیکەەەەی سەەەەەدا و سەەەەەرۆکی ئیسەەەەتیخباراەی نەەەەاویۆوە
ەەریەەەەەان کەەەەەراوە و هەردوویەەەەەان بەو ئەنجەەەەەامە گەیشەەەەەتوون کە کەەەەەاەی
وەەەەووێر ەەواو بەەەووە .ئە سیاسەەەەەە نەەەوێیەی عێەەەراق(بەەەۆ وەەەەووێر لەگەل
کوردەکەەەەان) هاوکەەەەان بەەەەووە لەگەل ئوپەراسەەەەیۆنی "ەەەەەتم  "٤و "کەەەەەربه
 "١١ی ئیەەەەەەران و کوردەکەەەەەەان  73کە لە نەەەەەەاو ە شەەەەەەایاویەکانی نێەەەەەەوان
پێنجوێی و سلێمانی بەڕێوە ووە.
ێمەەەەەارەی ئەو گونەەەەەدانە کە کەەەەەاول کەەەەەراون( ٠١١گونەەەەەد) گەلێەەەەەڵ زۆرە و
بەەەەەەەایبەن راپەەەەەۆرەی ەەەەەۆڵکردن و کەەەەەاولکردنی کەەەەەۆیە زۆر دڵتەزێەەەەەنە.
لەوانەیە لە هەنەەەەەەەد لە زانیاریەکەەەەەەەانی ئە راپۆرەەەەەەەەانەدا زیەەەەەەەادەڕۆیی
کرابێەەەەەەەەەەت بەاڵ روونە کە سیاسەەەەەەەەەەەەی " زەوی سەەەەەەەەەەوەما " لە یەن
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق لە سەراسەەەەەری کوردسەەەەتانی عێەەەەراق بەڕێوە ەەەەووە و
ئەو سیاسەەەەەەە نەەەەیکە کەەەەاری کەەەەردوەەە سەەەەەر ناوەنەەەەدە ناسەەەەراوەکانی
بەەەەزووەنەوەی کەەەەورد .هەەەەید گومەەەەان لەوەدا نەەەەیە کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەەراق
هیەەەەوادارە لە رێگەەەەای ەێکشەەەەکاندنی کەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەان و دەرکردنەەەەەی
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 73ئوپەراسەەیۆنی ەەە ەەی  ٤و کەربە ی  ١١ئەو ئوپەراسەەیۆنە هاوکاەەەانە بەەوو کە هێزەکەەانی سەەپای
پاسەەەداران بە پشەەەتیوانی یەکێتەەەی نیشەەەتمانی کوردسەەەتان لە نیسەەەانی  ١٨٩١ئەنجامیانەەەدا و ئامەەەانجی
گرێەەدانی هێزەکەەانی ەرارگەەای رەمەزان و ەرارگەەای نەجەو بەەوو .لەو هێرشەەەدا کە  ١٤رۆێی یایانەەەد
هێزەکەەانی ئێەەران لە نەەاو ەی پێنجەەوێی ،بەەانە و سەردەشەەتەوە هەەاەنە نەەاو یەەاکی عێەەراق و نەەاو ەیەکی
بەرەراوانی یەاکی کوردسەتانی عێەراق( لەوانە نەاو ەی وارەەا و مەاوەن)یەان کەوەەدەسەت بەاڵ ئامەانجی
کۆەایی ئوپەراسیۆنەکە( گرێدانی هێزەکانی ەرارگای نەجەو و رەمەزان) نەهاەەدی .وەرگێڕ
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کوردەکەەەەان لە زێەەەەەدی یۆیەەەەان و زەوی و مەزراکانیەەەەەان( کە سەەەەەەر اوەی
بریویەەەەەانە) و راگەەەەەوازەنەوەی بەکەەەەەۆمەڵی بنەماڵەکەەەەەان  ،ئیەەەەەرادە و ورەی
یەەەەەۆڕاگری و بەربەرەکەەەەەانی کوردەکەەەەەەان ەێکبشەەەەەکێنێت .بەهەرحەەەەەەال لە
مەەەەەاوەی ەنەەەەەد دەیەی رابەەەەەردوودا دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق ئە سیاسەەەەەەەە
دڕنەەەەەەەەدانانەی دێی کوردەکەەەەەەەەان بەکارهێنەەەەەەەەاوە بەاڵ ئە سیاسەەەەەەەەەەە
هەمیشەەەەەەەە ئەنجەەەەەەەامی پەەەەەەەێ ەوانەی بەدواوە بەەەەەەەووە و کوردەکەەەەەەەان بە
شەەەەەێوەیە لە شەەەەەێوەکان هەمیشەەەەەە ەوانیویەەەەەانە بگەڕێەەەەەنەوە بەەەەەۆ واڵەە
شەەەەەەەەەەایاویەکەی یۆیەەەەەەەەەەان و ەونەەەەەەەەەەدەر لە جەەەەەەەەەەاران دێی عەرەبە
بااڵدەسەەەەەەتەکانیان رابەەەەەەەپەڕنەوە .لە ه ەمەەەەەەان کاەەەەەەەەدا پێشەەەەەەەبینی ئەوە
دەکەیەەەی یەڵەەەڵ زیەەەاەر روو لە ریزەکەەەانی ەاڵەبەەەانی و بەەەارزانی بەەەکەن و
ورە و ێمەەەەارەی هێەەەەزە جاشەەەەەکانی "ەورسەەەەان"( کە بەەەەۆ پەەەەارە کەەەەار
دەکەن) کە بێتەوە.
74
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشین گتۆن
حوزەیرانی ١٨٩١
بەەابەن  :شەەااڵوی کەەاولکردنی گونەەدەکانی سەەەر بە شەەاری روانەەدوز لە
باکوری عێراق
نهێنی
بۆ زانیاری:
باڵوێزیەەەەەانەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لە ئانکەەەەەارا ،دەمیشەەەەەز،
ئەمان ،کوەیت و کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنا
ئاماێە بە:
ەیلیگرامی ٤٠٤٠ی باڵوێزیانەی ئەمریکا لە بەغداد
 - ١رەش کراوەەەوە
 (- ٤نەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەراوەەەوە) کە  ٤٢ی گەەەەەەواڵن سەەەەەەەردانی روانەەەەەەدوزی
کەەەەردووە راپۆرەیەەەەداوە کە ئەو شەەەەارە لە کەەەەۆنترۆڵی دەوڵەەەەەەی عێرا ەەەەدایە نە
ئێەەەران .پێشەەەتر سەەەەربازانی دەوڵەەەەەی عێەەەراق نەیانەەەدەەوانی بەەەێخە بەەەڕۆن
بۆ شارۆ کەی سنووری ماوەن لە(باکووری) سلێمانی.
سەەەەەر اوەکە وەەەەەی لە کەەەەاەی سەەەەەردانەکەی بەەەەۆ روانەەەەدوز لە ٤٢ی گەەەەەواڵن
بینیەەەەەویەەی کە ێمەەەەەارەیەکی زۆر لە گونەەەەەدە کوردنشەەەەەینەکان کەەەەەاولکراون کە
یەکێکیەەەەەان گونەەەەەدێڵ بەەەەەوە کە  ١١هەزار کەسەەەەەی ەێەەەەەدا نێشەەەەەتەجێ بەەەەەووە.
دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەەراق ئەو گونەەەەەەەدانەی کەەەەەەەاول کەەەەەەەردووە کە یەڵەەەەەەەکەکەی
بەڵێننەەەەەەەامەی وەەەەەەەەەادار ی بە دەوڵەەەەەەەەەی ناوەنەەەەەەەدیان واێۆ نەکەەەەەەەردووە و
یەڵەەەەکەکەی گوازەەەەەوەەەوە بەەەەۆ ئوردوگاکەەەەانی بیاوانەکەەەەانی نزیەەەەڵ عەرعەر و
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روەەەەەەەبە  75و ئوردوگاکەەەەەەانی نزیکەەەەەەی رومەەەەەەادی و حەەەەەەەیلە  76لە دەوروبەری
بەغداد.
نەەەەەەەیکە  ٤١گونەەەەەەەد بە شەەەەەەەێوەیە کەەەەەەەاول کەەەەەەەراون هەر ەنەەەەەەەد کە
سەەەەەەەر اوەکانی دیەەەەەەکە ئامەەەەەەاێە بەوە دەکەن کە  ٠١١گونەەەەەەد بە شەەەەەەێوەیە
کەەەەاول کەەەەراون .ئامەەەەانجی ئە سیاسەەەەەەە ئەوەیە کە سەەەەەر اوەی پشەەەەتیوانی
لە پێشەەەەەەەمەرگەکان وشەەەەەەەڵ بکرێەەەەەەەت ٢ .هەزار کەس لە دانیشەەەەەەەەتوانی ئە
گونەەەدە کەەەەاولکراوانە ەەەەونەەە ریەەەزی پێشەەەەمەرگەکان .ەەنەەەەانەن ێمەەەەارەیە لە
ەورسەەەەەەانە کوردەکەەەەەەان کە گونەەەەەەدەکانیان لە یەن دەوڵەەە کەەەەەەاول کەەەەەەراوە
ەەە ونەەە ریەەەزی هێزەکەەەانی بەەەارزانی و ەاڵەبەەەانی .هەروەهەەەا گونەەەەدەکانی ئەو
ناو انەی کە نەوەیان هەیە( بەەایبەن کەرکوو ) کاول کراون.
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن٢٢٤١ ،
ەەموزی ١٨٩١
بابەن  :دواییی زانیاری ەکان دەربەارەی بەارودۆیی کوردەکەان و سیاسەەەی
راگوازەنەوەیان
نهێنی
بۆ زانیاری :یەنە پەیوەندیدارەکانی شەڕی کەنداو
 - ١رەش کراوەەەوە
 - ٤لە کاەێکەەەەدا کە ئەەەەێمە نەمانبیسەەەەتوە ئەمەەەەدوایانە کێشەەەەەیەکی ئەوەەەەەۆ لە
شەەەەەار و گونەەەەەدە کوردنشەەەەەینەکان روویەەەەەدابێت بەاڵ وادیەەەەەارە ئەمەەەەەدوایانە
هێ زەکەەەەەانی دەوڵەن لەو شەەەەەوێنانە ەەەەەەایە کەەەەەراون و کێشەەەەەە لەو ناو ەەەەەەانە
بەردەوامە و ێمەەەەەەارەیەکی زیەەەەەەاەر لە عەشەەەەەەیرەەە کوردەکەەەەەەان لەبەرامەەەەەەبەر
سیاسەەەەەەەی کەەەەەاولکردنی گونەەەەەدەکانیان یەەەەەا ەکهەڵگەەەەەرەی(جاشەەەەەەایەەی -
وەرگێەەەەەڕ) رادەوەسەەەەەتی .کاربەدەسەەەەەتانی عێەەەەەراق درێەەەەەرە بە جێبەجێکردنەەەەەی
سیاسەەەەەەەە ەونەەەەەدوەیرەکەیان دەدەن و دەڵەەەەەێی سەەەەەوپای عێەەەەەراق دەەوانێەەەەەت
ەەنانەن ێمارەیە زیاەر میلیشیا( جاش  -وەرگێر) بەکاربێنێت.
سەەەەەوپای عێەەەەەراق ئەگەر ببینێەەەەەت پیاوێەەەەەڵ لە نەەەەەاو گوندەکەیەەەەەدا نەمەەەەەاوە،
حیسەەەەەەابی پێشەەەەەەمەرگەی بەەەەەەۆ دەکەەەەەەان و بنەمەەەەەەاڵەکەی دەر دەکەەەەەەان و
پێیانەەەەدەڵێت بەەەەەڕۆن بەەەەۆ ی پیاوەکەەەەەەەان لە شەەەەاخ ەەەەەونکە بەمشەەەەەێوەیە
دەبی بە بارگرانی بۆ هێزی پێشمەرگە .
لەگەل ئەوەدا کە هەەەەەەید دیپلۆماەێەەەەەەڵ هەەەەەەەید کەەەەەەوردێکی نەبینیەەەەەەەوە کە لە
دەرەوەی کوردسەەەەتان نیشەەەەەتەجێ کرابێەەەەەت بەاڵ ئەەەەەێمە کۆمەڵێەەەەەڵ بەڵەەەەەگەی
ناڕاسەەەەەەەتەویۆمان هەیە کە نیشەەەەەەەان دەدان رێیمەەەەەەەی عێەەەەەەەراق کۆمەڵێەەەەەەەڵ
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کێشەەەەەەەی لەگەل کوردەکانەەەەەەدا هەیە .راپەەەەەەەۆرەە جۆراوجۆرەکەەەەەەان نیشەەەەەەەان
دەدان کە هەنەەەەەد لە کوردەکەەەەەەان نێەەەەەردراون بەەەەەەۆ جودایەەەەەەدان عەرعەر  77لە
سەەەەەەر سەەەەەنووری عەرەبسەەەەەتانی سەەەەەعودی .جودایەەەەەدان عەرعەر یەکەەەەەێ لە
شەەەەوێنە دوردەسەەەەت و پەرەەکەەەەانی جیهەەەەانی عەرەبە .هەروەهەەەەا ێمەەەەارەیەکی
دیەەەەکە لە کوردەکەەەەان نێەەەەردراون بەەەەۆ نەەەەاو ە بیابانیەکەەەەان ،لەوانە پوەبەەەەا (78لە
سەەەەەر سەەەەنووری ئەەەەوردون) و دەریەەەەا ەی ەەراەەر  79لە نزیەەەەڵ رۆمەەەەادی .ئە
ناو ەەەەانە زۆر لە کوردسەەەەەتان دوورە و لە ناوەڕاسەەەەەتی هاوینەەەەەدا یەکجەەەەەار زۆر
گەرمە.
بە گەەەەەەوێرەی راپۆرەەکەەەەەەان شەەەەەەەڕ لە بەەەەەەاکووری رۆێهەاڵن و باشەەەەەەووری
رۆێهەاڵەەەەەی سەەەەلێمانی ەونەەەەدەر بەەەەوە و کەەەەوردە عێرا یەکەەەەانی دێبەری دەوڵەن
لەگەل هێزەکەەەەەەانی ئێەەەەەەران هێرشەەەەەەیان کردوەەەسەەەەەەەر هێزەکەەەەەەانی عێەەەەەەراق.
( نەەەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەەەەراوەەەوە) راپۆرەیەەەەەەەەداوە کە هێزەکەەەەەەەەەانی دەوڵەن
ەکەکانیەەەەان ەڕێەەەەداوە و هەاڵەەەەەوون .ئەو شەەەەەڕە هەر ەنەەەەد کە ەەەەورس بەەەەوە
بەاڵ وادیەەەەارە شەەەەەڕێکی م ەلەەەەی بەەەەووە و هێزەکەەەەانی ئێەەەەران ئەنجەەەەامێکی
ئەوەۆیەەەەان دەسەەەەتنەکەوەووە .وادیەەەەارە سەەەەوپای عێەەەەراق ێمەەەەارەی هێزەکەەەەانی
لە بەەەەەەاکوور زیەەەەەەاەر دەکەەەەەەان و ئەوە نیشەەەەەەان دەدان کە لەوانەیە شەەەەەەەەڕی
گەورەەەەەر روو بەەەەدان .هەروەهەەەەا لە مەەەاوەی دوو مەەەەانگی رابەەەەردوودا کۆمەڵێەەەەڵ
زانیاریمەەەەەان دەربەەەەەارەی گەڕانەوەی شەەەەەەی پار ەپەەەەەار ەکراوی سەەەەەەربازانی
JUDA YDAT AR'AR,
PUTBA
LAKE T HARATHAR
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عێەەەەەراق لە بەەەەەاکوورەوە بیسەەەەەتوە .بە گەەەەەوێرەی راپۆرەەکەەەەەان یەکینەیەکەەەەەی
 ١٢کەسەەەەی هێزەکەەەەانی سەەەەەر بە( رەش کەەەەراوەەەوە) ەەەەونەەە نەەەەاو گونەەەەدێکی
کوردنشیی بەاڵ کەوەونەەە ناو بۆسە و کوێراون و سەریان بڕاوە.
نیۆەۆن

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن٤٤١٩ ،
ەشرینی یەکەمی ١٨٩١
بابە ن  :بارودۆیی کوردستانی عێراق لەوپەڕی یراپیدایە
بۆ زانیاری :
یەنە پەیوەندیدارەکانی شەڕی کەنداو

USCINCCENT MACDILL AFB 0037

ئاێانسی هەواڵگری بەرگری ( ، )DIAواشینگتۆن ١١١١
کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنە
ئاماێە بە:
الەەەەەە  -ەیلیگرامەەەەەەی  ٢٤٨٤ی باڵوێزیەەەەەەانەی ئەمریکەەەەەەا لە بەغەەەەەەداد بەەەەەەۆ
وەزارەەی دەرەوە
ب  -ەیلیگرامی  ١٤١١١ی باڵوێزیانەی ئەمریکا لە ئانکارا
 - ١رەش کراوەەەوە
 - ٤کەەەەەورەە :ئەو زانیارییەەەەەانە کە ئەمەەەەەدوایانە لە کوردسەەەەەتانەوە بەدەسەەەەەتمان
گەیشەەەەەتووە و سەەەەەەەەرەکانی یۆمەەەەەان بەەەەەۆ کوردسەەەەەتان نیشەەەەەان دەدان کە
دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق درێەەەەەەرە بە سیاسەەەەەەەی گ ەمەەەەەارۆدانی نەەەەەەاو ە دەدان و
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پێکەەەەەەدادان لە نێەەەەەەوان کوردەکەەەەەەەان و هێزەکەەەەەەانی ئاسەەەەەەەای

بەردەوا روو

دەدان کە هەنەەەەد جەەەەەار کەەەەەوێراو و برێنەەەەداری لێکەوەەەەەەوەەەوە .کوردەکەەەەەان
شەەەەارۆ کەیەکی سەەەەەرەکیان لە نزیەەەەڵ سەەەەنووری ەەەەەورکیە گرەەەەەووە .لەوانەیە
سەەەەەەرنجا دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق لەگەل ئەو راسەەەەەتیە بەرەوڕوو بێەەەەەتەوە کە بە
هەڵسەەەوکەوەی ەونەەەدوەیرانە ناەوانێەەەت کوردەکەەەان بخەەەاەە ێێەەەر رکێفەەەی یەەەۆی
و باشەەەترە لەگەڵیەەەان ئاشەەەت بێەەەتەوە هەر ەنەەەد کە ەەنهەەەا ەێپەربەەەوونی کەەەاەە
کە دەەوانێت راستبوونی ئەو مەسەلەیەمانە پێنیشان بدان.
 - ٠ئەنجەەەامی سەەەەەەەرەکانمان بەەەۆ کوردسەەەەتانی عێەەەراق( بەەەەۆ نمەەەوونە بنەەەەواڕن
بەەەەەۆ ەیلیگرا مەەەەەی سەەەەەەەەر بەەەەەۆ سەەەەەلێمانی لە بەرواری ١- ١ی ئەیلەەەەەوول) ئەو
راپەەەەەۆرەە جۆراوجەەەەەۆرانە پشتڕاسەەەەەت دەکەەەەەاەەوە کە دەیەەەەەانگون دەوڵەەەەەەەی
عێرا ەەەەەی سیاسەەەەەەەی کەەەەەاولکردنی گونەەەەەدەکان لە سەراسەەەەەەری کوردسەەەەەتان
جێبەجەەەێ دەکەەەان لە نەەەاو ەی زایەەەۆ لە بەەەاکووری رۆێئەەەاوای عێەەەراق بگەەەرە ەەەەا
نەەەەەەەەەەەەاو ەی دەوروبەری کە ر لە باشەەەەەەەەەەەەووری رۆێهەاڵن .کەەەەەەەەەەەەاولکردنی
گونەەەەەدەکان لە سەراسەەەەەەری ناو ەکەەەەەانی دەوروبەری شەەەەەارۆ کە و شەەەەەارە
سەەەەەەەەرەکییەکان ،بەنەەەەەەەداوەکان و نەەەەەەەاو ە پیشەسەەەەەەەازییە – ئابوریەکەەەەەەەان
جێبەجەەەەێ دەکرێەەەەت لە کاەێکەەەەدا کە هەنەەەەد لە گونەەەەدەکان لەو ناو ەەەەانە کە
ەەەەەازە درو سەەەەت دەکەەەەرێی و لە ێێەەەەر کەەەەۆنترۆلی دەوڵەەەەەەدان ،نەڕویێنەەەەدراون.
رەوەەەەەی کەەەەاولکردنی هەنەەەەد لە گونەەەەدەکان هێشەەەەتا بەردەوامە هەر ەنەەەەد کە
زۆربەی راپۆرەەکەەەەەان نیشەەەەەان دەدان کە بەرنەەەەەامەی رویانەەەەەدنی گونەەەەەدەکان
ەا مانگی حوزەیران ەەواو بووە.
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 ( - ٢نەەەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەەەراوەەەوە) لە  ٠ی ەشەەەەەەەەرینی یەکە وەەەەەەەەەەی کە
بەەەەارودۆیی بەەەەاکووری عێەەەەراق ەد ئەوەنەەەەدەی ئێسەەەەتا یەەەەرا نەبەەەەوە .ئەو
سەەەەر اوەیە وەەەەی لە دوو حەوەەەەەووی رابەەەردوودا دەوڵەەەەەەی عێەەەراق سەەەەەربازی
زۆر زیەەەەەەاەری رەوانەی بەەەەەەاکوور کەەەەەەردووە .لە رۆێانەی دواییەەەەەەدا سەەەەەەوپای
عێەەەەراق  ٩٩ەەەەەانکی رەوانەی نەەەەاو ە کوردنشەەەەینەکان کەەەەردووە و هێزەکەەەەەانی
عێەەەەراق کەڵکەەەەی زۆر زیاەریەەەەان لە هیلیکەەەەۆپتری سەەەەەربازی دێی کوردەکەەەەان
وەرگرەوە.
 - ٤زۆربەی راپۆرەەکەەەەەەان بەەەەەەاس لەوە دەکەن کە شەەەەەەارۆ کەی کانیماسەەەەەەی

80

لە ٤١ی ئەیلەەەەەەوول(یەەەەەەان لەو رۆێانەدا) کەوەەەەەەەوەەە دەسەەەەەەتی پێشەەەەەەمەرگە
کوردەکەەەەەەەان .کانیماسەەەەەەەی  ١١کیلەەەەەەەەۆمەەر لە بەەەەەەەاکووری شەەەەەەەەارۆ کەی
کوردنشەەەەەینی ئامێەەەەەدی و ەەنهەەەەەا  ٤کیلەەەەەۆمەەر لە سەەەەەنووری ەەەەەەورکیە و ٩١
کیلەەەەەۆمەەر لە سەەەەەنووری ئێەەەەەران دوورە .گەەەەەرەنەوەی کانیماسەەەەەی ئامەەەەەانجی
یەکەمەەەەی هێزەکەەەەانی عێەەەەرا ە و لەوانەیە لە ەنەەەەد رۆێی داهەەەەاەوو هێزەکەەەەانی
عێەەەراق هێەەەرش بەەەکەنە سەەەەر کانیماسەەەی .گرنگەەەی کانیماسەەەی ەەنهەەەا لەوەدایە
کە گرەنەەەەەی ئەو شەەەەەارۆ کەیە دەبێەەەەەتە هەڕەشەەەەەە بەەەەەۆ ئامێەەەەەدی و گرەنەەەەەی
ئامیەەەەدی ( کە بەهەرحەەەەەال دوورە شەەەەەتی وا روو بەەەەەدان) دەبێەەەەەتە هەڕەشەەەەەە
بۆ زایۆ و رێگای سەرەکی موسل  -ەورکیە.
 - ٤بە گەەەەەەوێرەی راپۆرەەکەەەەەەان ،عەلەەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەدی یزمەەەەەەی
سەەەەەەەەدا (کە لە سەەەەەەەەرەەای ١٨٩١ەوە بەەەەەەەووە بە بەرپرسەەەەەەەی ئاسایشەەەەەەەی
KANIMASI
96

80

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

بەەەەەاکوور)  81لە مەەەەەانگی ەەمەەەەەوز لە سەەەەەەرکار بەەەەەردراوە (.نەەەەەاوەکەی رەش
کەەەەراوەەەوە) وەەەەەی لەوانەیە ئە هەواڵە را سەەەەت بێەەەەت ەەەەونکە ئێسەەەەتا هەەەەید
دەنگوباسەەەەێڵ دەربەەەەارەی عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد نیەەەەیە .بەهەرحەەەەال ئەو
سەەەەەەەر اوەیە وەەەەەەەی گومەەەەەەەانی لەوەدا هەیە کە لەسەەەەەەەرکار برانی عەلەەەەەەەی
حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد( ئەگەر راسەەەەت بێەەەەت) هەەەەید ئەەەەاڵوگۆڕێکی بەر ەەەەاو لە
سیاسەەەەەەی عێەەەەراق پێکبێنێەەەەت ،ەەنهەەەەا ئەوە نەبێەەەەت کە هیەەەەوای کوردەکەەەەان و
کۆمەڵگەەەای دیپلۆماەیەەەڵ زیەەەاەر بکەەەان بەەەۆ ئەوەی عێەەەراق ەەەەۆز نەرمونیەەەانتر
بێەەەەت .لە راسەەەەەتیدا سیاسەەەەەەەی عێەەەەەراق سەەەەەەبارەن بە بەەەەەاکوور هەروا زۆر
ەونەەەدوەۆل دەبێەەەت و بە نەەەاردنی ەانەەەڵ و هیلیکەەەۆپتەر بەەەۆ بەەەاکوور سەەەەیتتر
دەبێت.
 - ٨ئەو راپەەەەەەەەۆرەە جۆراوجەەەەەەەەۆرانە کە بە دەستمانگەیشەەەەەەەەتووە بە روونەەەەەەەەی
نیشەەەەەەەان دەدان کە سیاسەەەەەەەەەی ەونەەەەەەەدوەۆڵی عێەەەەەەەراق دێی کوردەکەەەەەەەان
بەردەوامە و سەەەەەەوپای عێەەەەەەراق ئەو کەەەەەەوردانەی کە گومەەەەەەانی یەنگەەەەەەری لە
پێشەەەەەمەرگەکانیان لە سەەەەەەەرە بێبەزەییەەەەەانە ئەەەەەەازار دەدان .بە گەەەەەەوێرەی ئە
راپەەەۆرەە سەەەەوپای عێەەەراق لیسەەەەتێکی ئەو بنەمەەەااڵنەی لە کەرکەەەەوو و دهەەەەۆ
ئامەەەەەەەادە کەەەەەەەردووە کە گومەەەەەەەانی ئەوەیەەەەەەەان لەسەەەەەەەەرە کە یەکەەەەەەەێ لە
ئەنەەەەەدامەکانیان پێشەەەەەمەرگە بێەەەەەەت و داوای کەەەەەردووە کە شەەەەەوێنی ێیەەەەەەانی
نێرینەکانیەەەەان دیەەەەاری بکرێەەەەت و ئەگەر ئامەەەەادەنەبوونی نێرینەکانیەەەەان هەەەەید
 81مەبەستی نووسینگەی باکووری حیزبی بەعسە لە کەرکوو
بەرپرسی بوو .وەرگێڕ
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پاسەەەەاوێکی نەبێەەەەت ،ئەنەەەەدامانی بنەماڵەکانیەەەەەان یەکسەەەەەر سەەەەواری لەەەەەۆری
دەکەەەرێی بەەەەێ ئەوەی کەەەاەی ئەوەیەەەەان پێبەەەدرێت کەلەەەەوپەڵی نەەەاو مەەەەال لەگەل
یۆیەەەەەان هەڵگەەەەەرن و یەکسەەەەەەر دەنێەەەەەردرێی بەەەەەۆ ئوردوگەەەەەا زۆرەملیەکەەەەەان لە
رۆمەەەەەەەادی .بە گەەەەەەەوێرەی ئە راپەەەەەەەۆرەە ێمەەەەەەەارەی ئەو بنەمەەەەەەەااڵنە کە بە
شەەەەەێوەیە راگەەەەەوازراونەەەوە ئەوەنەەەەەدە زۆرە کە لەەەەەۆری سەەەەەەربازی بەشەەەەەی
نەکەەەەەردوون و سەەەەەوپای عێەەەەەراق لەەەەەۆری شەیسەەەەەی بەەەەەۆ گوازەنەوەیەەەەەەان
بەکارهێنەەەەەاوە .زێەەەەەدەباری ئ ەوەش مەەرسەەەەەی ئەوە لە ئەەەەەارادایە کە هاوکەەەەەان
لەگەل نزیکبەەەەەوونەوە لە سەەەەەەرێمێری نیشەەەەەتمانی عێەەەەەراق لە ١١ی ەشەەەەەرینی
یەکە  ،شەەەەەەەەەەااڵوی گەەەەەەەەەەەوازەنەوەی یەڵەەەەەەەەەەڵ لە رووی ەەەەەەەەەەەۆنیەەی و
ەنەەەدایەەییەوە ەونەەەدەر بێەەەەت .لە کەەەاەی سەەەەەرێمێری نیشەەەتمانیدا رێوشەەەەوێنی
نائاسایی لە سەراسەری عێراق دەگیردرێتەبەر.
 - ١٠ەێبینەەەەی :ئەەەەێمە زانیەەەەاری ەەواومەەەەان دەربەەەەارەی ئەوە نەەەەیە کە ەەەەی لە
کوردسەەەەەەەتان روو دەدان بەاڵ دەەەەەەەەەوانیی لەو پەیوەنەەەەەەەدیەدا بە کۆمەڵێەەەەەەەڵ
ئەنجەەەەا بگەیەەەەەی .سەەەەەاڵی  ١٨٩١رووی لە کۆەەەەەەاییە و لە سەەەەەاڵەدا رێیمەەەەەی
عێەەەەراق بەو ئەنجەەەەامە گەیشەەەەت کە هەوڵەەەەدان بەەەەۆ دانوسەەەەتان و وەەەەەووێرکردن
لەگەل کوردەکەەەەان بەەەەێ سەەەەودە :کوردەکەەەەان لە نێەەەەو یۆیانەەەەدا هەەەەاوڕا نەەەەیی و
ەد دەربەەەەارەی داواکاریەکانیەەەەان وا عبەەەەیی نەبەەەەوونە( بەەەەۆ نمەەەەونە کوردەکەەەەان
ەد لە سەەەەەەەر ئەو داواکەەەەەەارییە پێەەەەەەداگرییان نەکەەەەەەردووە کە کەرکەەەەەەوو و
سەەەەەر اوە نەوەیەکەەەەانی دەبەەەەێ بگەڕێنەەەەدرێتەوە سەەەەەر هەرێمەەەەی ئوەونەەەەومی
کوردستان).
98

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

 - ١٢دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق بڕی اریەەەەەەداوە بە شەەەەەەێوەیەکی ەونەەەەەەدوەیرانە لەگەل
کوردەکەەەەەەەەان هەڵسەەەەەەەەوکەون بکەەەەەەەەان لەوانە کوردەکەەەەەەەەانی بەکەەەەەەەەەۆمەل
گەەەوازەەوەەەوە بەەەۆ شەەەار و شەەەارۆ کە نوێکەەەانی دەرەوەی زێەەەدی یۆیەەەان بەەەۆ
ئەوەی پێشەەەەمەرگەکان لە یەەەەەارمەەی و پەنەەەەادانی یەڵەەەەەڵ بێەەەەبەش بکەەەەەان و
لە ێیەەەەانی کەەەەۆنی یۆیەەەەان کە سەەەەەر اوەکەی کشەەەەتوکاڵە بێبەشەەەەیان بکەەەەان و
لە راسەەەەەتیدا زۆربەی یەڵەەەەەڵ لە ئەەەەەی

و کەەەەەار بخەەەەەان و بە شەەەەەێوەیەکی

بێبەزەییەەەەەانە لەگەل پێشەەەەەمەرگەکان هەڵسەەەەەوکەون بکەەەەەان و بنەماڵەکانیەەەەەان
دوور بخەەەەەاەەوە .ئەڵەەەەەبەەە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق وێنەەەەەای(ەەسەەەەەەور) ئەوەی
نەدەکەەەەەرد کە ئە ەاکتیکەەەەەانە کوردەکانیەەەەەان زیەەەەەاەر لەەەەەێ هانبەەەەەەدان و ی
یۆیەەەەەەەەان وا حیسەەەەەەەەاب یان کردبەەەەەەەەوو کە ئەنجامەکەەەەەەەەانی هەڵسەەەەەەەەوکەوەی
ەونەەەەەدوەیرانە لەگەل کوردەکەەەەەان لە ئەنجامەکەەەەەانی هەڵسەەەەەوکەوەی نەر زیەەەەەاەر
دەبێەەەەەەت ،هەر ەنەەەەەەد کە دەبەەەەەەێ ەەەەەەاوەڕوان بەەەەەەیی و بەەەەەەزانیی ئایەەەەەەا ئە
هەڵسەنگاندنە لە جێی یۆیدا بووە یا نا.
بوو
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ئاێانسی هەواڵگری ناوەندی ( ) CIA
بەەابەن  :کەەورەەیە لە راپەەۆرەێکی هەواڵگەەری دەربەەارەی کیمیابەەارانی
هەڵەبجە لە  ١١ی ئاداری ١٨٩٩
 ٤٢ی ئاداری ١٨٩٩
بە ەەواوی نهێنی
بەڵەەەەگە و شەەەەەواهیدەکان دەربەەەەارەی کەڵکەەەەوەرگیران لە ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە
شەەەەەڕ لە نزیەەەەڵ هەڵەبەەەەجە لە بەەەەاکووری عێەەەەراق روون نەەەەیی و پڕۆپاگەنەەەەدای
ئێەەەەەەەران و عێەەەەەەەراق دێ بە یەکەەەەەەەدی لەو پەیوەنەەەەەەەدییەدا ،بەەەەەەەارودۆیەکەی
ئەوەنەەەەدەی دیەەەەکە ئەەەەاڵۆز کەەەەردووە بەاڵ بەهەرحەەەەال روونە کە هە ئێەەەەران و
هە عێەەەەەراق لەو شەەەەەەەڕەدا ەکەەەەەەی کیمیاییەەەەەان بەکارهێنەەەەەەاوە و وادیەەەەەەارە
دەیانەوێت درێرە بە کەڵکوەرگرەی لە ەکی کیمیایی بدەن.
(درێرەی راپۆرەەکە رەش کراوەەەوە).
ئەو وێنەەەەەانە کە لە ەەلەڤزیۆنەکەەەەەان بەەەەە و بەەەەەووەەەوە بە روونەەەەەی نیشەەەەەان
دەدان کە گەەەەازی موسەەەەتارد  82و جەەەەۆرە سەەەەیانیدێڵ  83کە بە یێرایەەەەی کەەەەار
دەکەەەەەەان ،دێی وربانیەەەەەەان بەکارهەەەەەەاەووە .ئەگەری ئەوە زۆرە کە ئەو جەەەەەەۆرە
سەەەەەەەیانیدە کە بەکارهەەەەەەەاەووە ،سەەەەەەەیانۆگیی کۆلۆریەەەەەەەد  (CK(84بێەەەەەەەت نە
سەەەەەەەیانیدی هیەەەەەەەدرۆێن  )HCN(85ەەەەەەەونکە  HCNلە هەوا سەەەەەەەووکترە و ئەو
کەسەەەەەانە ناکوێێەەەەەت کە لە نەەەەەاو بیەەەەەر و ەەەەەاڵی ئەەەەەاودان .لەوانەیە گەەەەەازی
دەمەەەەاری بەکارهاەبێیەەەەت بەاڵ هەەەەید ئاسەەەەەوارێڵ لە مەرگەەەەی ەونەەەەدوەیرانە و
82

MUSTA RD
CYA NIDE
84
CYANOGED CHLORIDE
85
HYDROGEN CYANIDE
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کەو بە سەەەەەەر دەمەەەەەی وربانییەکەەەەەانەوە( کە کەەەەەاریگەری گەەەەەازی دەمەەەەەارە)
نەبینراوە.
(درێرەی راپۆرەەکە رەش کراوەەەوە).
 CIAەەەەا ئیسەەەەت ا لە سەەەەر ئەو بەەەەاوەڕەیە کە عێەەەراق گەەەەازی دەمەەەار ،گەەەەازی
موستارد و گازی ەرمێسکهێنەری هەیە.
(درێرەی راپۆرەەکە رەش کراوەەەوە).

بەڕێوەبەرایەەی ئاێانسی هەواڵگری ناوەندی ( ) CIA
national intelligence daily 86

بابەن  :بەیت و شانسی کوردە راپەڕیوەکان روو لە ەاریکی دەکان
دو وشەمە ١١ ،ی گواڵنی ١٨٩٩
بە ەەواوی نهێنی
بەکارهێنەەەەەەەانی ەکەەەەەەەەی کیمیەەەەەەەەایی لە یەن دەوڵەەەەەەەەەەی عێەەەەەەەەراق دێی
پێشەەەەەەمەرگە کوردەکەەەەەەان لە نەەەەەەاو ە شەەەەەەایاویەکانی بەەەەەەاکووری عێەەەەەەراق
گەیشەەەەتوەەە ئەوپەڕی یەەەەۆی .پێشەەەەمەرگە کوردەکەەەەان نا ەەەەار کەەەەراون دەسەەەەت
لە شەەەەەەڕی بەرەیەەەەەی لەگەل عێەەەەەراق هەڵبگەەەەەرن و بە شەەەەەێوەی گروپگەلەەەەەی
ب و ب و کتوپڕ هێرش بکەنەسەر هێزەکانی عێراق و رابکەن.
ئەو زەبەەەەەەرە ەونەەەەەەدە کە بەەەەەەەەایبەن لە مەەەەەەانگی ئەەەەەەادار لە هەڵەبەەەەەەجە لە
کوردەکەەەەەان کەون ،گەڵەەەەەێ لە پێشەەەەەمەرگەکانی نا ەەەەەار کەەەەەردوە مەسەەەەەەلەی
شەەەەااڵوە هاوبەشەەەەەکانیان لەگەل هێزەکەەەەانی سەەەەپای پاسەەەەدارانی ئیەەەەران بەەەەبەنە
86هەواڵگری رۆێانەی نیشتمانی
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ێێەەەەر پرسەەەەیار .بە گەەەەوێرەی راپەەەەۆرەی راگەیانەەەەدنە گشەەەەتیەکان ،کوردەکەەەەان
داوایەەەەەەەان لە دەوڵەەەەەەەەەی ئێەەەەەەەران کەەەەەەەردووە پشەەەەەەەتیوانی لە دەوڵەەێکەەەەەەەی
سەەەەەەربەیۆی کەەەەەورد بکەەەەەان و لەبەرامەەەەەبەر ئەوەدا کوردەکەەەەەانی درێەەەەەرە بە
هاوکەەەەەەارییە سەەەەەەەربازییەکەیان لەگەل ئێەەەەەەران دەدەن .هاوکەەەەەەان کوردەکەەەەەەان
درێەەەەەرە بە هەوڵەکانیەەەەەان دەدەن بەەەەەۆ ئەوەی واڵەەەەەەانی رۆێئەەەەەاوایی گوشەەەەەار
بەەەەەخەنە سەەەەەەر عێەەەەەراق بەەەەەۆ ئەوەی کۆەەەەەەایی بە کەڵکەەەەەوەرگرەی لە ەکەەەەەی
87
کیمیایی بهێنێت.
ەێبین ەەەەی :کەڵکەەەەوەرگرەنی بێبەزەییەەەەانەی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی
یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی و پێشەەەەمەرگەکان لە بەهەەەەاری پارسەەەەاڵەوە و ئەو زەبەەەەرەی
کە لە ئەلفەەەەاو  88لە هێزەکەەەەانی ئێەەەەران کەون ،کوردەکەەەەانی نا ەەەەار کەەەەەردووە
87

باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەا لە بەغەەەداد لە پەیامێکەەەدا بەەەۆ وەزارەەەەەی
دەرەوە لە ئەەەابی  ١٨٩٩ئامەەەاێەی بەوە کەەەردوە کە شەەەەڕی نێەەەوان هێەەەزی پێشەەەمەرگە و هێزەکەەەانی
عێەە راق لە سێگۆشەەەی سەەەنووری ئێەەران ،عێەەراق و ەەەەورکیە بە ەونەەدی بەردەوامە و ئەو داواکەەەاریە
کە مەسەەەەعود بەەەەارزانی ،رێەەەەبەری پەەەەارەی دیمەەەەوکراەی کوردسەەەەتان لە راگەیانەەەەدنەکانی جیهانەەەەدا
یسەەەتویەەیەڕوو نیشەەەان دەدان کە کوردەکەەەان بە ەونەەەدی لە یەن دەوڵەەەەەی عێەەەرا ەوە سەەەەرکون
دەکەەەرێی ( .مەبەسەەەتی لە شەەە ەڕی سێگۆشەەەە سەەەنوورییەکە شەەەەڕەکەی یواکەەەورکە کە لە نێەەەوان
هێزەکەەەەانی پەەەەارەی دیمەەەەوکراەی کوردسەەەەتان و رێیمەەەەی عێرا ەەەەدا هەەەەاەە ئەەەەاراوە و لە ئەنجامەەەەدا
ێمەەەارەیەکی زۆر لە هێزەکەەەانی رێیمەەەی عێەەەراق کەەەوێران .یەەەودی مەسەەەعود بەەەارزانی لەو شەەەەڕەدا
بەشدار بوو)  .-وەرگێڕ
 88مەبەسەەتی ئوپەراسەەەیۆنی "وەل فجەەری "٩ی سەەەپای پاسەەەدارانی ئیەەرانە کە ەێیەەەدا هێزەکەەەانی
ئیەەەەران دوای نەەەەزیکەی  ١٤رۆێ شەەەەەڕی بەرەەەەەراوان لەگەل هێزەکەەەەانی عێەەەەراق ،نەەەەیم ە دورگەی
" ەەەاو"یەەان لە بەهەەاری  ١٨٩٤داگیەەر کەەرد و لە ئەنجامەەدا پەیوەنەەدی بەنەەدەری ئەمول ەسەەری عێەەراق
لەگەل کەنەەداو بە مەەەاوەی دوو سەەال پ ەەەڕا .کۆمەەەاری ئیسەەهمی رایگەیانەەەد کە لەو ئوپەراسەەەیۆنەدا
 ٤١هەزار سەەەەەربازی عێرا ەەەەی کەەەەوێراون و  ٠هەزار سەەەەەربازی عێرا ەەەەی گیەەەەراون .سەەەەەرەنجا
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شەەەەەەەڕەکەیان لەگەل هێزەکەەەەەەەانی عێەەەەەەراق بە شەەەەەەەێوەیەکی بەر ەەەەەەەاو کە
بەەەەەکەنەوە .لەوانەیە کەەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەەان پەرە بە کردەوەگەلەەەەەی ەروریسەەەەەتی
لە نەەەەاو شەەەەارە کوردنشەەەەینە گەورەکەەەەانی بەەەەاکووری عێەەەەراق بەەەەدەن بەاڵ لە
شەەەەەوێنەکانی دیەەەەەکەی عێەەەەەراق شەەەەەتێکی ئەوەۆیەەەەەان لە دەسەەەەەت نایێەەەەەت.
پێنا ێەەەە ت ئێەەەەران پشەەەەتیوانی لە سەەەەەربەیۆیی کوردەکەەەەان بکەەەەان ەەەەونکە لە
هاندانی کوردە ناڕازییەکانی یۆی دەەرسێت.

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە رۆ ( رۆما ) بۆ :
وەزارەەی دەرەوە١٤٩١ ،
بابەن  :بەرنامەی راگوازەنەوەی یەڵڵ لە یەن دەوڵەەی عێراق
حوزەیرانی ١٨٩٩
بۆ زانیاری:
US INS WASHDC

ئاماێە بە:
الەەەەەە  -ەیلیگرامەەەەەەی  ٤١١٢١٢١ی وەزارەەەەەەەەی دەرەوە بەەەەەەۆ باڵوێزیەەەەەەانەی
ئەمریکا لە رۆ
هێزەکەەەەانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی لە بەهەەەەاری  ١٨٩٩لە هێرشەەەەێکی بەرەراوانەەەەدا پاشەکشەەەەەیان بە
هێزەکەەانی ئێەەران کەەرد .کۆمەەاری ئیسەەهمی رایگەیانەەد کە هێزەکەەانی عێەەراق ەەنهەەا بە پشت بەسەەتی
بە ەکەەەی کیمیەەەایی و یەەەارمەەی هەوایەەەی ەڕۆکەکەەەانی ئەمریکەەەا ەوانیویەەەانە بە سەەەەر هێزەکەەەانی
ئێرانەەەدا زال بەەەی .لەو هێرشەەەەدا ێمەەەارەیەکی زۆر لە هێزەکەەەانی کۆمەەەاری ئیسەەەهمی گیانیەەەان لە
دەستدا .وەرگێڕ
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ب  -ەیلیگرامەەەەەی  ١٠٢١١ی باڵوێزیەەەەەانەی ئەمریکەەەەەا لە رۆ بەەەەەۆ وەزارەەەەەەەی
دەرەوە
 - ١سپاسەەەەەەەتان دەکەیەەەەەەەی کە وەاڵمەەەەەەەی گونجاوەەەەەەەەان بە داواکەەەەەەەاریەکەی
باڵوێزیەەەەەەانەی ئەمریکەەەەەەا لە ر ۆ دایەوە بەەەەەەۆ ئەوەی دەربەەەەەەارەی بەرنەەەەەەامەی
راگوازەنەوەی یەڵڵ لە یەن عێرا ەوە پەیامتان بۆ بنیریی.
 - ٤لە وەاڵمەەەەەەی پەەەەەەاراگراەی ٤ی ەیلیگرامەەەەەەی  ٤١١٢١٢١ی وەزارەەەەەەەەی دەرەوە،
باڵوێزیەەەەەانەی ئەمریکەەەەەا لە رۆ داوا دەکەەەەەان حیسەەەەەاب بەەەەەۆ زانیاریەکەەەەەانی(
نەەەەەەەەەەاوەکەی رەش کەەەەەەەەەەراوەەەوە) لە پەیوەنەەەەەەەەەەدی لەگەل بەرنەەەەەەەەەەامەی
راگەەەەەەوازەنەوەی یەڵەەەەەەڵ لە یەن دوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەرا ەوە بکرێەەەەەەت ەەەەەەونکە
زانیاریەکەەەەەەەەەەەانی دەربەەەەەەەەەەەارەی دەستبەسەەەەەەەەەەەەرکردنی سەەەەەەەەەەەەرەڕۆیانە و
ئەشەەەەەەەکەنجەکردنی یەڵەەەەەەەڵ بە ەەواوی بەەەەەەەاوەڕپێکراوە و لەگەل راپەەەەەەەۆرەی
سەر اوە باوەڕپێکراوەکانی دیکە یەکدەگرێتەوە.
زانیاریەکەەەەەان نیشەەەەەان دەدان کە سەەەەەەەرجە شەەەەەارۆ کەکانی کوردسەەەەەەتان لە
سەەەەەەەروبەندی شەەەەەەااڵوی کەەەەەەەۆنترۆڵکردنی پێشەەەەەەمەرگە کوردەکەەەەەەەان لە یەن
هێزەکەەەەەەەانی دەوڵەەەوە یەەەەەەەەاپور کەەەەەەەراون .بە گەەەەەەەەوێرەی زانیاریەکەەەەەەەەان،
کوردەکەەەەەەەان بە کەەەەەەەۆمەل راگەەەەەەەوازراونەەەوە و رێکخەەەەەەەراوی" لێبەەەەەەەوردنی
نێەەەەەەەەونەەەوەیی" بانگەشەەەەەەەەەی ئەوەی کەەەەەەەەردووە کە ێمەەەەەەەەارەیەکی زۆر لە
یەڵکەەەەەەەی مەدەنەەەەەەەی  ،لەوانە یوێنەەەەەەەدکاران پەەەەەەەاش دەستبەسەەەەەەەەرکرانی
سەەەەەرەڕۆیانە لە سەەەەێدارەدراون یەەەەان بەەەەێ سەروشەەەەوێی کەەەەراون (.نەەەەاوەکەی
رەش کەەەەەەراوەەەوە) کە سەەەەەەەرباز بەەەەەەووە لە سەەەەەەوپای عێرا ەەەەەەدا ەەرمەەەەەەانی
پێەەەەەەدراوە ەە ە لە یۆپیشەەەەەەاندەران لە هەولێەەەەەەر بکەەەەەەان بەاڵ ەەرمەەەەەەانەکەی
جێبەجەەەێ نەکەەەردووە .دەوڵەەەەەی عێەەەراق هەەەید ەشەەەنە نەیەەەارێتێکی سیاسەەەی
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ەەحەمەەەەول ناکەەەەان و بە ئەشەەەەکەنجە و کوشەەەەتی وەاڵمەەەەی ەەەەا کی سیاسەەەەی
دێبەرانی حکومەن دەداەەوە.
 - ٠لە پەیوەنەەەەەەەەدی لەگەل بەەەەەەەەڕگەی (١١١الەەەەەەەە )( )٢٤دا ،باڵوێزیەەەەەەەەانەی
ئەمریکەەەەەەا لە رۆ لە گەل ئەوەدایە کە عێەەەەەەراق لە نەەەەەەاو لیسەەەەەەتی واڵەەەەەەەانی
کێشەەەەەدار لە  ( NEAنووسەەەەینگەی کاروبەەەەەاری واڵ ەەەەەانی رۆێهەاڵەەەەەی نزیکەەەەەی
وەزارەەی دەرەوەی ئەمریکا) دا بمێنێتەوە.
راب

لە وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن بۆ :
 سەەەرجە ناوەنەەدە دیپلۆماەیکەکەەانی ئەمریکەەا لە رۆێهەاڵەەەی نزیەەڵ وباشووری ئاسیا
 باڵوێزیەانەی وی ەەهیەەە یەکگرەوەکەانی ئەمریک ەەا لە بەیەرون و ک ەەابۆل وکونسەەەولخانەی ویەەەه یەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەا لە ئالیکسەەەەندێریا،
کەرا ی و هور
بابەن  :ناوەرۆکی دیدار لەگەل جە ل ەاڵەبانی لە وەزارەەی دەرەوە
حوزەیرانی ١٨٩٩
بەەەۆ زانیەەەاری :سەەەەەرجە ناوەنەەەدە دیپلۆماەیکەکەەەەانی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی
ئەمریکەەەەا لە ئوروپەەەەا و کونسەەەەولخانەی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا لە
ئەدەنە ،ئیستانبول ،ئیزمیر
CINCPAC HONOLULU HI
UNCENTCOM MCDILL AFB FL
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ئەەەەەێمە وەەبێەەەەەری وەزارەەەەەەەی دەرەوەمەەەەەان رێنەەەەەوێنی کردبەەەەەوو کە ئەگەر لە
کۆنفرانسەەەەەە رۆێنەەەەەەامەوانیەکەدا لە  ١٢ی حەەەەەوزەیران پرسەەەەەەیار لێکەەەەەەرا بە
شێوەیە وەاڵ بداەەوە :
پرسەەەەیار :ئایەەەەا کاربەدەسەەەەتانی وەزارەەەەەەی دەرەوە لەگەل رێەەەەبەری یەکێتەەەەی
نیشەەەەەتمانی کوردسەەەەەتان ،جە ل ەاڵەبەەەەەانی دیەەەەەداریان کەەەەەردوە؟ نەەەەەاوەرۆکی
ئەو گفتۆگوانە ی بووە؟
وەاڵ  :بەەەەەە ڕێز ەاڵەەەەەە بانی لەەەەەە كەەەەەەاەی سەەەەەە ردان ك ی لەەەەەە ویەەەەەەهیەەە
یەەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەەە مریكا داوای كردبەەەەەەەوو ەەەەەەەاوی بكەەەەەەە وێت بەەەەەەە
كارب د سەەەەەتانی و زار ەەەەەەی د ر و  .بەەەەە ڕێز ەاڵەەەەە بانی لەەەەە ٨ی حەەەەەوز یران
ل گەەە ل ب رپرسەەەی ب شەەەی كاروبەەەاری واڵەەەەانی بەەەاكووری کەنەەەداو لەەە ئیەەەدار ی
رۆێهەەەەەە اڵەی نزیەەەەەەك و باشەەەەەەووری ئاسەەەەەەیا و هەروەهەەەەەەا ه نەەەەەەد لەەەەەە
كارب د سەەەەتانی پەیوەندیەەەەدار بە م سەەەە ل ی ئاوار كەەەەان و م سەەەە ل ی مەەەەاەی
مەەەرۆه دیەەەەداری كەەەرد .بەەەە ڕێز ەاڵەەەە بانی بیروبۆ ونەکەەەانی یەەەەۆی دەربەەەەارەی
دوایەەەەەیی رووداوەکەەەەەانی پەیوەندیەەەەەدار بە نەەەەەاو ە کوردنشەەەەەینەکانی عێەەەەەراق
دەربەەەەڕی لەوانە شەەەەەڕ لە دەوروبەری هەڵەبەەەەجە لە ئەەەەادار کە ەێیەەەەدا ەکەەەەی
کیمیایی دێی دانیشتوانی مەدەنی بەکارهێنراوە .
کاربەدەسەەەەتانی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا سیاسەەەەەەە ئاشەەەەکراکانی
ئێمەیەەەان سەەەەبارەن بە نەەەاو ە بەەەۆ بەەە ڕێز ەاڵەەە بانی دووپەەەان کەەەردەوە ،لەوانە
مەسەەەەەەەەەلەکانی پەیوەندیەەەەەەەەدار بە مەەەەەەەەاەی مەەەەەەەەرۆه و ئەوە کە ئەەەەەەەەێمە
کەڵکوەورگرەنی نایاسایی لە ەکی کیمیایی شەرمەزار دەکەیی.
دەربەەەەەەارەی هەڵوێسەەەەەەتی ئەەەەەەێمە سەەەەەەەبارەن بە کوردەکەەەەەەان  ،سیاسەەەەەەەەی
ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەان ئەوەیە کە کوردەکەەەەەەەان دەبەەەەەەەێ بە شەەەەەەەێوەی
ئاشەەەەەتیخوازانە بەەەەەگەن بە ماەەکانیەەەەەان لە وار ێەەەەەوەی واڵەەەەەەانی ئێسەەەەەتای
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نەەەەەاو ەدا .ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەان لە کاروبەەەەەاری نەەەەەاویۆیی ئەو واڵەەەەەەانە
دەسەەەەەتێوەردان ناکەەەەەان .ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەان لەسەەەەەەر ئەو بەەەەەاوەڕەیە کە
سەەەەە رجە یەڵکەەەەی عێەەەەراق و ئێەەەەران ،لەوانە کوردەکەەەەان ،لە کۆەاییپێهەەەەاەنی
شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێەەەەەراق( بەگەەەەەوێرەی بڕیارنەەەەەامەی ٤٨٩ی ئەنجەەەەەوومەنی
ئاسایشەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان) سەەەەەەود وەربگەەەەەەرن و ئەەەەەەێمە درێەەەەەەرە بە
هەوڵەکانمەەەەەەان دەدەیەەەەەەی بەەەەەەۆ ئەوەی شەەەەەەەرەومەرجەکانی ئەو بڕیارنەەەەەەامەیە
جێبەجێ بکرێت.
پرسەەەەەیار :گ رنگەەەەەی ئامەەەەەادەبوونی ئەمەەەەەڕۆی بەڕێەەەەەز ەاڵەبەەەەەانی لە بەشەەەەەی"
 "OPEN FORUMی وەزارەەی دەرەوە لە یدایە؟
 OPENFORUMی وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوە بەرنەەەەەەەەامەیەکی سەەەەەەەەەربەیۆیە بەەەەەەەەۆ
ئەوەی کاربەدەسەەەەەەەەتانی ئاێانسەەەەەەەەەکانی کاروبەەەەەەەەاری دەرەوەی ویەەەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا لە گەل بیروبۆ ەەەەەەەەونە جۆراوجۆرەکەەەەەەەەان( کە
OPEN
گەلێکیەەەەەان نایەکەەەەەانگیرن) ئاشەەەەەنابی .هەمەەەەەووی ئەو شەەەەەتانە کە لە
FORUMدا بەەەەەاس دەکرێەەەەەت ەۆمەەەەەار نەەەەەاکرێی .مەسەەەەەەلەی هەڵبراردنەەەەەی ئەو
کەسەەەەانە کە ەێیەەەەدا بەشەەەەدار دەبەەەەی و بیروبۆ ونەکانیەەەەان هی کەەەەا دەربەەەەڕی
سیاسەەەەەن یەەەەا روانەەەەگە و بیروبۆ ونەکەەەەانی وەزارەەەەەەی دەرەوە یەەەەا دەوڵەەەەەەی
ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەان ی ئەمریکەەەەەەەا نەەەەەەەیە و ئامەەەەەەەادەبوونی بەڕێەەەەەەەز
ەاڵەبەەەەەانی( یەەەەەان هەر کەسەەەەەێکی دیەەەەەکە) لە  OPEN FORUMبە واەەەەەەای
پشتیوانییکردنی وەزارەەی دەرەوە لە ەاڵەبانی نییە.
شوڵتز
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن
بابەن  :بەردەوامبوونی شااڵوی کاولکردنی گوندە کوردنشینەکان
حوزەیرانی ١٨٩٩
بۆ زانیاری :یەنە پەیوەندیدارەکانی شەڕی کەنداو
DIA WASHDC
USCINCCENT M ACDILL AFB FL

 - ١بە ەەواوی رەش کراوەەەوە
 - ٤کەەەەەورەە :عێەەەەەراق بانگەشەەەەەەی ئەوە دەکەەەەەان کە زنجیەەەەەرە یەەەەەایەکی لە
کوردسەەەتان گرەەەەەووەەەوە .رێگەەەەای سەەەەرەکی دەربەنەەەەدیخان کە لە ێێەەەەر هێۆەەەەی
ەۆپپەەەەارانی ئێرانەەەەدایە کەەەەراوەەەوە .سەەەەێ شەەەەاری زۆر گەورەی نیشەەەەتەجێکردن
دروسەەەەەەتکراوە بەەەەەەۆ نیشەەەەەەتەجێکردنی دەیەەەەەەان هەزار کەەەەەەورد کە لە گونەەەەەەدە
روویاوەکانیەەەەەەان دەرکەەەەەەراون .شەەەەەەااڵوی رویانەەەەەەدنی گونەەەەەەدەکان بەردەوامە.
پێنا ێەەەەت هێزەکەەەەانی گەەەەاردی کۆمەەەەاری عێەەەەراق لە ەەەەا کیە سەەەەەربازییە
دواییەەەەانەدا لە کوردسەەەەتان ەێەەەەوەگهبی ەەەەونکە ئامەەەەادە کەەەەراون بەەەەۆ ئەوەی لە
باشووری عێراق ا کی بکەن.
 - ٠عێەەەەەەەەەەراق بانگەشەەەەەەەەەەەی ئەوە دەکەەەەەەەەەەان کە لە  ١٢ی حەەەەەەەەەەوزەیرانەوە
زنجیەەەەرەیە هێرشەەەەی لە کوردسەەەەتان دەسەەەەتپێکردووە بەەەەۆ ئەوەی پاشەکشەەەەە
بە هێزەکەەەەانی ئێەەەەران بکەەەەان کە لە ئوپەراسەەەەیۆنی "م مەەەەد رسەەەەول الەەەەلە" دا
هەەەاەونەەە نەەەەاو یەەەەاکی عێەەەەراق .بە گەەەەوێرەی راپۆرەەکەەەەان ،عێەەەەراق زنجیەەەەرە
یەەەایەکی لە نەەەەاو ەی نێەەەوان مەەەەاوەن و دوکەەەان گرەەەەەوەەەوە کە ەەەەا کەەەەاەی
هێرشەەەەەکەی ئێەەەەران لە سەەەەەرەەای مەەەەانگی حەەەەوزەیران لە دەسەەەەتی هێزەکەەەەانی
عێرا ەەەەدا بەەەەووە ( یەەەەان نەەەەیکە لە دەسەەەەتی هێزەکەەەەانی ئێرانەەەەدا نەبەەەەووە)،
کەوابەەەەوو ئە شەەەەااڵوەی عێەەەەراق (ئەگەر بەو شەەەەێوەیە کە عێەەەەراق بانگەشەەەەەی
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دەکەەەەەان سەەەەەەرکەوەوو بووبێەەەەەت) هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران دەگەڕێنێەەەەەتەوە بەەەەەۆ
وارگۆشەیە لە پشتی ناو ەی ماوەن.
 - ٢کاربەدەسەەەەەتێکی باڵوێزیەەەەەانەی ئەمریکەەەەەا و ئوسەەەەەترالیا لە بەغەەەەەداد لە ١٠
ەەەەەەا  ١١ی حەەەەەوزەیران سەەەەەەردانی کوردسەەەەەتانیان کەەەەەردووە و بینیویەەەەەانە کە
سەەەەرجە گونەەەدە کوردنشەەەینەکانی سەەەەر رێگەەەای موسەەەل ەەەەا زایەەەۆ کەەەاول
کەەەەراون و سەەەەێ ناوەنەەەەدی گەورەی نیشەەەەتەجێکردنی زۆرەملەەەەێ بەەەەۆ کوردەکەەەەان
درسەەەەەت کەەەەەراوە کە دەوروبەریەەەەەان بە دڕکەەەەەی ئاسەەەەەنی گیەەەەەراوە و لە ێێەەەەەر
ەەەەەاودێری سەەەەەەربازیدان .هەروەهەەەەەا لە نەەەەەاو شەەەەەاری هەولێەەەەەر کۆمەڵێەەەەەڵ
ئوەومەەەەوبیلی سەەەەەربازی ەویتایەەەەان بینیەەەەوە کە ەکیەەەەان بەسەەەەەرەوە بەەەەووە و
کەەەەوردە ەورسەەەەانەکانی ەێەەەەدا بەەەەوە .لە سەەەەەر رێگەەەەای کەرکەەەەو  -سەەەەلێمانی
ناوەنەەەەەدێکی نیشەەەەەتەجێکردنی زۆرەملێیەەەەەان بینیەەەەەوە کە لە بازیەەەەەان دروسەەەەەت
کراوە.
هەروەهەەەا سەەەەەرجە گونەەەەد و شەەەەارۆ ک ەکانی دەشەەەەتەکانی رۆێئەەەەاوای دوکەەەەان
کەەەەەاول کەەەەەراون و ەەنەەەەەانەن یەەەەەودی دوکەەەەەان بە ەەواوی ەەەەەۆل کەەەەەراوە.
ێمەەەارەیەکی زۆر یەەەاڵی پشەەەکنیی لە سەەەەر رێگەەەای دوکەەەان -کەەەۆیە و کەەەۆیە -
رانەەەەەیە دانەەەەەراوە و بەەەەەارودۆیی ئاسەەەەەای لە کەەەەەۆیە زۆر ەونەەەەەدوەۆل بەەەەەووە.
دەوروبەری شەەەەەەاری سەەەەەەەلێمانی بە ەەواوی لە ێێەەەەەەر کەەەەەەەۆنترۆلی سەەەەەەەوپای
عێرا ەەەەەەەەەەەدا بەەەەەەەەەەەووە .لە باشەەەەەەەەەەەووری عەربەن ،ناوەنەەەەەەەەەەەدێکی گەورەی
نیشەەەەەەتەجێکردنی زۆرەملێیەەەەەەان بە نەەەەەەاوی " ەریەن ئەلنەسەەەەەەر" بینیەەەەەەوە کە
یەریکەەەەەی دروسەەەەەتکردنی بەەەەەوونە .هەروەهەەەەەا ناوەنەەەەەدێکی نێشەەەەەتەجێکردنی
زۆرەملێەەەەەەەی زۆر گەورەیەەەەەەەان لە رۆێئەەەەەەەاوای کە ر بینیەەەەەەەوە کە یەریکەەەەەەەی
دروسەەەەەتکردنی بەەەەەوونە بەەەەەۆ ئەوەی یەڵکەەەەەی ئ ەو گونەەەەەدانە کە لە نەەەەەاو ەی
دیالە کاول کراون ەێیاندا نێشتەجێ بکرێی.
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ەێبینەەەی :بەەەارودۆیی ئاسەەەای لە کوردسەەەتان ئێسەەەتا زیەەەاەر لە هەر کەەەاەێکی
دیەەەەەەکە پەەەەەەتەو و ەەەەەەایمە .یەکەەەەەەێ لە هۆکارەکەەەەەەانی ئەوەیە کە ێمەەەەەەارەی
سەەەەەەربازەکان زیەەەەەاەر کەەەەەراوە .بەەەەەارودۆیی ئاسەەەەەای لە شەەەەەوێنگەلێڵ وە
مەیمەەەەەور ،کەەەەەۆیە و کفەەەەەری ەونەەەەەدوەۆڵترە .لەگەل ئەوەشەەەەەدا زیەەەەەاەربوونی
ێمەەەەەارەی سەەەەەەربازەکان هەمەەەەەوو مەسەەەەەەلەکە نیەەەەەیە .بە بۆ ەەەەەوونی ئەەەەەێمە
شەەەااڵوی کەەەەاولکردنی گونەەەەدەکان کەەەاریگەر بەەەەووە واەەەەەا هاوکەەەەان لەگەل ئەوەی
نەەەەەاڕەزایەەی کوردەکەەەەەان لە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق رۆێ بە رۆێ زیەەەەەاەر دەبێەەەەەت،
کوردەکان کەوەونەەە ێێر کاریگەری ەوندی ئەو شااڵوەی عێراق.
نیۆەۆن

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن ٩١٩٠
بابەن  :بارودۆیی ئوردوگاکانی کوردە راگوێزراوەکان
ئەیلوولی ١٨٩٩
نهێنی
بۆ زانیاری:
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە ئانکارا
کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنە
لێەەەەەەەرنەی نەەەەەەەوێنەرایەەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لە نەەەوە
یەکگرەوەکان لە نیۆیۆر و ێنێ
 - ١رەش کراوەەەوە
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 - ٤کاەێەەەەڵ کە سەەەەەرەەا روون بەەەەوەوە سەەەەەدا حوسەەەەەیی شەەەەێلگیرە لە سەەەەەر
جێبەجێکردنەەەەەی شەەەەەااڵوی کەەەەەاولکردنی گونەەەەەدە کوردنشەەەەەینەکان ،لە بەهەەەەەاری
 ١٨٩١ئەەەەێمە کۆمەڵێەەەەەڵ زانیاریمەەەەەان بەدەسەەەەت گەیشەەەەەت دەربەەەەەارەی ئەوەی
کە ێمەەەەەەەەەەەارەیەکی زۆر لە کوردەکەەەەەەەەەەەان لە نەەەەەەەەەەەاو ە شەەەەەەەەەەەایاویەکان
راگەەەەوازراونەەەوە بەەەەۆ ئوردوگەەەەای روەەەەەبە  89لە بیابانەکەەەەانی نزیەەەەڵ سەەەەنووری
ئەەەەەوردون و ئوردوگاکەەەەەانی نزیەەەەەڵ ەەلەەەەەوجە و رومەەەەەادی .ئە زانیاریەەەەەانە
لەگەل نمونەکەەەەەانی پەیوەندیەەەەەدار بە شەەەەەااڵوی عێەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەان لە
دەیەی  ١٨١١و  ١٨١١یەکەەەەەەدەگرێتەوە .ئەەەەەەێمە نەمەەەەەەانتوانیوە زانیەەەەەەاری ەەواو
دەربەەەەەەارەی ێمەەەەەەارەی کەەەەەەوردە راگوێزراوەکەەەەەەان و شەەەەەەوێنی راگوازەنیەەەەەەان
وەدەسەەەەەەت بخەیەەەەەەی .بە بۆ ەەەەەەوونی ئەەەەەەێمە ێمەەەەەەارەیەکی زۆر لە یەڵەەەەەەڵ
نەبەەەەەەەەەوونەەە وربەەەەەەەەەانی ئە راگەەەەەەەەەوازەنەوە بەرەەەەەەەەەەراوانە و ئەوانەی کە
گوازراونەەەوە بنەماڵەی پێشمەرگەکان بوونە.
لە کەەەەاەی سەەەەەەەرەکەی یۆمەەەەان بەەەەۆ کوردسەەەەتان ،بینیمەەەەان کە ێمەەەەارەیەکی
زۆر لە گونەەەەەدەکان و ەەنەەەەەانەن هەنەەەەەدێڵ لە شەەەەەارۆ کەکانی سەەەەەەر رێگەەەەەا
سەەەەەرەکییەکان لە پارێزگەەەەای سەەەەلێمانی ،هەولێەەەەر و دهەەەەۆ کەەەەاول کەەەەراون.
بەەەەارودۆیی پارێزگەەەەای موسەەەە بە بەراوەرد لەگەل سەەەەێ پارێزگەەەەاکەی دیەەەەکە
ەەەەەۆز باشەەەەترە .دانیشەەەەتوانی گونەەەەەدە سەەەەەرەکییەکانی پارێزگەەەەای موسەەەەە
زیەەەەەاەر مەسەەەەەی یی ،عەرەبەەەەەەی سەەەەەونە ،ەورکمەەەەەەان و ئیەەەەەزەدیی ەەەەەەونکە
کوردەکەەەەەەان لە دەیەی  ١٨١١لە رۆێئەەەەەەاوای موسەەەەەە دەرکەەەەەەەران( لەوانەیە بە
هۆی نزیکبوونیان لە سنووری سوریە بووبێت).
RUTBA
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 - ٢ئەەەەێمە سەەەەە ێ نەەەەەاو ەی گەورەمەەەەان لە پارێزگەەەەەای سەەەەەلێمانی بینەەەەەی کە
ەێیانەەەەەەەەدا شەەەەەەەەارۆ کە بەەەەەەەەۆ نیشەەەەەەەەتەجێکردنی ئەو کەەەەەەەەوردانەی کە لە
دەوروبەرەوە راگەەەەەەوازراونەەەوە دروسەەەەەەتکرابوو - ١ :دۆڵەەەەەەی بازیەەەەەەان  90کە لە
نێەەەەەەوان شەەەەەەایەکانی نێەەەەەەوان سەەەەەەلێمانی و کەرکەەەەەەو هەڵکەوەەەەەەەوە- ٤ .
دەشەەەەەتەکانی باشەەەەەەووری رۆێهەاڵەەەەەەی عەربەن کە لە با شەەەەەەووری سەەەەەەلێمانی
هەڵکەوەەەەەەەوە  - ٠ەەپۆڵکەکەەەەەەانی رۆێهەاڵەەەەەەەی کە ر کە لە سەەەەەەەر ەەەەەەۆمی
دیەەەەالە هەڵکەوەەەەەوە و یەەەەوارەریی شەەەەوێی لە باشەەەەووری کوردسەەەەتانی عێەەەەرا ە.
وادیەەەەارە دڕکەەەەی ئاسەەەەنی بە دەوری ئە شەەەەارۆ کە نوێنەەەەانەدا رانەکێشەەەەەراوە
یەەەا وە ئوردوگاکەەەان لە ێێەەەر اودیریەەەدا نەەەیی .ئەڵەەەبەەە سەەەەر اوەی برێەەەوی
نەریتی کوردەکان کە کشتوکاڵە لە شارۆ کانەدا بوونی نیە.
 - ٤دیپلۆمەەەەاەە ئوسەەەەترالیاییەکان لە مەەەەانگی حەەەەوزەیران سەەەەێ گونەەەەدی نوێیەەەەان
لە رۆێئەەەەاوای پارێزگەەەەای دهەەەەۆ لە نێەەەەوان رووبەەەەاری دیجەەەەلە و سەەەەنووری
سەەەەەوریە لە رۆێئەەەەەاوای ەیشەەەەەخابور  91بینیەەەەەوە .ئە گونەەەەەدانە بە دڕکەەەەەی
ئاسەەەەەەنی گەمەەەەەەارۆ دراو ن و بە بەەەەەەور لە ێێەەەەەەر اودیریەەەەەەدان و ناوەنەەەەەەدی
راگرەنەەەەەەی یەڵکەەەەەەی بەاڵ بنەماڵەکەەەەەەان بە شەەەەەەێوەی کەەەەەەوردەواری ێیەەەەەەان
دەکەن( ێنەکەەەەەەەان جلەەەەەەەی رەنگەەەەەەەاورەنگی کوردیەەەەەەەان لەبەرە ،پیاوەکەەەەەەەان
پەەەەەەەەانتۆڵی کوردیەەەەەەەەان لەبەرە ،ازەکەەەەەەەەان بە دەوروبەردا دەسەەەەەەەەوڕێنەوە و
منداڵەکان لە ناو پەییی و سەریندا یاری دەکەن).
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 - ١ئەەەەەەێمە هەەەەەەید کەسەەەەەەێکی رۆێئاواییمەەەەەەان نەبینیەەەەەەوە کە لە سەەەەەەااڵنەی
دواییەەەەدا سەەەەەردانی بەەەەاکووری هەولێەەەەر یەەەەان رۆێهەاڵەەەەەی ئامێەەەەدی  92کردبێەەەەت
کە نەەەەەەەاو ەی ێێەەەەەەەر دەسەەەەەەەەاڵەی پەەەەەەەارەی دیمەەەەەەەوکراەی کوردسەەەەەەەتان بە
سەەەەەرۆکایەەی بەەەەارزانییە و لە پەەەەال سەەەەنووری شەەەەایاوی ئێەەەەران و ەەەەەورکیەدا
هەڵکەوەەەەەەوە .پێمەەەەەانوایە کە ع ەشەەەەەیرەەی سەەەەەور ی و هەرکەەەەەی کە هەر لە
کەەەەۆنەوە یەنگەەەەری رێیمەەەەی عێەەەەراق بەەەەوونە و لە نزیەەەەڵ بەەەەاکووری هەولێەەەەر
دەێیەەەەی و هەروەهەەەەا ئەو عەشەەەەیرەەانە کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق وە ئامرازێەەەەڵ
کەڵکیەەەەان لێوەردەگرێەەەەت بەەەەۆ پاراسەەەەتنی کرێکارەکەەەەانی بەنەەەەداوی بەەەەێخمە  93لە
سەەەەەەر رووبەەەەەاری زاپەەەەەی گەورە ،نەکەوەەەەەەونەەە بەر شەەەەەااڵوی کەەەەەاولکردنی
بەرەراوانی گوندە کوردنشینەکان.
ئە هەڵێنجانەەەەەدنەی ئەەەەەێمە لە سەەەەەەر بنەمەەەەەای ئەو راسەەەەەتیەیە کە رێیمەەەەەی
عێەەەەراق هەر کاەێەەەەڵ بەەەەۆی بڕەیسەەەەێت بارزانیەکەەەەان لە نەەەەاو ئوردوگاکانیانەەەەدا
لە نەەەەەاو دەبەەەەەان 94 .ئەەەەەێمە هەەەەەید زانیاریەکمەەەەەان دەربەەەەەارەی ئەوە نەەەەەیە کە
نەەەەاو ەی بارزانیەکەەەەان ەنەەەەدە پەەەەێ لە ۆنەەەەایی دوایەەەەیە کەەەەاول کەەەەراوە
بەاڵ روونە کە ( بە گەەەەەەەوێرەی لێەەەەەەەدوانە گشەەەەەەەتیەکانی کوردەکەەەەەەەان و ئەو
راپۆرەەەەەانە کە لە ەەەەەەورکیەوە دێەەەەەی) ئەو شەەەەەتانە کە پێشەەەەەتر لە باشەەەەەوور و
بەەەەاکووری رۆێئەەەەاوای کوردسەەەەتانی عێەەەەراق روویەەەەداوە ئێسەەەەتا بە شەەەەێوەیەکی
AMADIYYA
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 94ئامەەانجی کۆەەەایی رێیمەەی بەعەە لە دروسەەتکردنی بەنەەداوی بەەێخمە ئەوە بەەوو کە نەەاو ەی
بەەەارزان بخەەەاەە ێێەەەر ئەەەاوەوە بەاڵ بە هەەەۆی بەردەوامبەەەونی شەەەەڕی ئێەەەران و عێەەەراق ئەو بەنەەەداوە
دروست نەکرا و ئێستاش هەر بە نیوەکارەیی ماوەەەوە .وەرگ ێڕ
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ڕوپەەەەڕ لە بەەەەاکووری رۆێهەاڵەەەەەی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق روو دەداەەوە .ئەەەەێمە
نەمەەەانتوانی دروسەەەەتکردنی شەەەەارۆ کە نوێکەەەان یەەەەان ئوردوگەەەەا زۆرەملێکەەەەان لە
بەەەەاکووری رۆێهەاڵن ببینەەەەیی ەەەەونکە سەەەەەەەرکردن ەەنەەەەانەن لە هەولێەەەەر بەەەەۆ
شە وا و رواندوز ەا ئێستا ەدەیە بوە.
 - ١شەەەارەکانی موسەەە  ،دهەەەۆ  ،هەولێەەەر و سەەەلێمانی لە بەەەاکوور پەەەڕ بەەەووە
لە یەڵەەەەەەەەڵ و بە یێرایەکەەەەەەەەی زۆر بەرەو دەوروبەر بەرەراوانتەەەەەەەەر دەبەەەەەەەەی.
موسەەە کە پێشەەەتر دانیشەەەەتووی کەەەوردی زۆری نەبەەەووە ئێسەەەەتا پەەەڕ بەەەەوە لە
کەەەەەەورد ،زێەەەەەەدەباری عەرەبە سەەەەەەەوننە و مەسەەەەەەی یەکان کە لەمێەەەەەەەرە لەو
دەێیەەەەەەەی .پێمەەەەەەەانوایە کە گەڵێەەەەەەەڵ لەو کەەەەەەەوردانەی کە لە گونەەەەەەەدەکانیان
دەرکراون گوازراونەەەوە بۆ ئە شارانە.
95
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن٩١٩٤ ،
بەەابەن  :نەەاوەرۆکی دیەەداری بەەاڵوێزی ئەمریکەەا لەگەل جێگەەری وەزیەەری
دەرەوەی عێراق دەربارەی شااڵوەکان دێی کوردەکان
ئەیلوولی ١٨٩٩
نهێنی
بۆ زانیاری:
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە ئانکارا و ریاز
کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنە
لێەەەەەەەرنەی نەەەەەەەوێنەرایەەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لە نەەەوە
یەکگرەوەکان لە نیۆیۆر و ێنێ
ئامەەەەەاێە بە :ەیلیگرامەەەەەی  ٤٩٨١١٩ی وەزارەەەەەەەەی دەرەوە بەەەەەۆ باڵوێزیەەەەەەانەی
ئەمریکا لە بەغداد
 - ١رەش کراوەەەوە
 - ٤کەەەەەورەە :لە کاەێکەەەەەدا کە حەمەەەەەدون  96ئەوەی پشتڕاسەەەەەت نەکەەەەەردەوە کە
عێەەەەەراق ەکەەەەەەی کیمیەەەەەایی دێ بە کوردەکەەەەەەان بەکارهێنابێەەەەەت ،پێشەەەەەەبێنی
ئەوەی کەەەەرد کە شەەەەەڕی عێەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەان لە ەنەەەەد رۆێی داهەەەەاەودا
کۆەاییپێەەەەەەدێت .ئەو لێەەەەەەدوانەی حەمەەەەەەدون دوابەدوای راوڕاوێەەەەەەری عێەەەەەەراق و
ەورکیە لە سەرەەای ئە هەەتەیەدا ئەنجامدرا .کۆەایی کورەە
 96نەەزار حەمەەدوون ،لەدایکبەەووی موسەە  ،لە  ١٨٩٢ەەەا  ١٨٩٩نەەوێنەری عێەەراق بەەووە لە نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەان ،لە  ١٨٩٩ەەەەەا  ١٨٨٤جێگەەەەری وەزیەەەەری دەرەوەی عێەەەەراق بەەەەووە و لە  ١٨٨٤ەەەەەا
 ١٨٨٩دیسەەەان بەەەووە بە نەەەوێنەری عێەەەراق لە نەەەوە یەکگرەوەکەەەان .نەەەزار حەمەەەدوون لە ەەمەەەوزی
 ٤١١٠لە ەەمەنی  ٤٨ساڵیدا لە ئەمریکا مرد .وەرگێڕ
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 - ٠بەەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەەا ەەەەەەەوانی سەەەەەەەرلەبەیانی  ٢ی ئەیلەەەەەەوول ەەەەەەاوی بە
حەمەەەەەدون ،جێگەەەەەری وەزیەەەەەری دەرەوەی عێەەەەەراق بکەوێەەەەەت پەەەەەاش گەڕانەوەی
لە سەەەەەەەەەەەرەکەی یوگسەەەەەەەەهوی کە لەگەل ەەهەەەەەەەەا رەمەزان  97کردبەەەەەەەەووی.
بەەەەاڵوێز ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەرد کە ئەمریکەەەەا بەەەەایەیی زۆر بە پەیوەنەەەەدییەکانی
لەگەل عێەەەەەەەراق دەدان و ئەەەەەەەاواەی ئەوەیە کە پەیوەنەەەەەەەدی نزیکتەەەەەەەری لەگەل
عێەەەەەراق هەبێەەەەەت .بەەەەەاڵوێز هەروەهەەەەەا جەیتەەەەەی لەسەەەەەەر ئەوە کەەەەەردەوە کە
پەیوەنەەەەدی باشەەەەتری ئەمریکەەەەا لەگەل واڵەەەەەانی دیەەەەکەی نەەەەاو ە ،وە ئێەەەەران،
لە سەەەەەەر حیسەەەەەابی پەیوەنەەەەەدیەکانمان لەگەل عێەەەەەراق نابێەەەەەت .بەهەرحەەەەەال
هەروەهەەەەەەا کە بەەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەەا لە بەغەەەەەەداد ەنەەەەەەد رۆێ پەەەەەەێ ی
زەهەەەەەاوی  98جەیتەەەەەەی لە سەەەەەەەر کردبەەەەەەوەوە ،شەەەەەەااڵوەکانی عێەەەەەەراق دێ بە
 97ەەهەەا یاسەەەیی رەمەزان سەەەاڵی  ١٨٨١ەەەا کەەەاەی رویەەەانی رێیمەەی بەعەەە لە  ٤١١٠جێگەەەری
سەەەدا حوسەەیی بەەوو ،لە  ١٨١٨ەەەا  ١٨٨١جێگەەری سەەکرەیری گشەەتی حیزبەەی بەع ە بەەوو  .پەەاش
روویەەانی رێیمەەی بەعەە لە ١٨ی ئەەەابی  ٤١١٠لە شەەاری موسەە لە یەن پێشەەمەرگەکانی یەکێتەەەی
نیشەەتمانی کوردسەەتانەوە دەستبەسەەەر کەەرا و رادەسەەەتی هێزەکەەانی ئەمریکەەا کەەرا  .ەەهەەا یاسەەەیی
رەمەزان لە  ٤١١١لە یەن دادگەەەای بەەەااڵی ەاوانەکەەەانی عێەەەرا ەوە بە زینەەەدانی هەەاهەەەەەایی حەەەوکە
درا و پەەەاش پێەەەدا وونەوە حەەەوکمەکەی کەەەرا بە لەسەەەێدارەدان و حەەەوکمی لەسەەەێدارەدانی رۆێی
٤١ی ئەەاداری  ٤١١١جێبەجەەەێ کەەەرا .ەەهەەەا یاسەەەیی رەمەزان کەەەوردی موسەەە بەەەوو و پەەەایەبەرزەریی
کاربەدەستی بەرەگەز کوردی رێیمی بەع بوو بەاڵ دێمنی سەرسەیتی کورد بوو .وەرگێر
 98مەبەستی وەسا زەهاوییە کە ئەوکاەە جێگری وەزیری دەرەوەی عێراق بوو و پاشان بوو بە
باڵوێزی عێراق لە ڤاەیکان .زەهاوی ئەو کەسە بوو کە سەدا لە  ١٨٨٨ناردی بۆ واڵەی نیجیر بۆ
کڕینی ئورانیۆ کە پاشان جۆر بوش ئەوەی وە بەڵگەیە بەکارهێنا بۆ سەلماندنی ئەو
بانگەشەیە کە سەدا بۆ بەرهەمهێنانی ەکی کۆمەڵکوێ هەول دەدان .زەهاوی ساڵی  ٤١١١یانەنشیی
کرا و پاشان لە ئوردۆن نیشتەجێ بوو و بوو بە سکرەێری رێکخراوی "منتدا الفکر العربی" .زەهاوی
کوردی ناو ەی یانە یی بوو .وەرگێڕ
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کوردەکەەەەەەەەان لەوانەیە ەوانەەەەەەەەایی ئەمریکەەەەەەەەا کە بکەەەەەەەەاەەوە بەەەەەەەەۆ ئەوەی
هاوکاریەکەەەەەەەانی لەگەل عێەەەەەەەراق( بەو شەەەەەەەێوەیە کە عێەەەەەەەراق و ئەمریکەەەەەەەا
دەیانەوێەەەت) بەهێزەەەەر بکەەەان .ئەەەێ مە نەەەنهەەەا دەربەەەارەی بەەەارودۆیی مەەەاەی
مەەەەرۆه لە عێەەەەراق ،لەوانە بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان و
راگەەەەەەوازەنی زۆرەملێەەەەەەی هەزاران کەس لە کوردەکەەەەەەان نیگەرانەەەەەەیی بەڵکەەەەەەوو
دەربەەەارەی گوشەەەارەکان لە سەەەەر ەەەەورکیە کە هاوپەیمەەەانی ئەەەێمەیە لە نەەەاەۆدا
نیگەرانەەەەەەیی ەەەەەەونکە لەوانەیە ببێتەهەەەەەەۆی نا سەەەەەەە امگیربوونی نەەەەەەەاو ە لە
داهاەوودا.
 - ٢بەەەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەەەا جەیتەەەەەەەی لە سەەەەەەەەر ئەوە کەەەەەەەردوەەەوە کە ئە
مەسەەەەەەلەیە بە واەەەەەەای دەسەەەەەتێوەردانی ئەمریکەەەەەا لە کاروبەەەەەاری نەەەەەاویۆی
عێەەەەەەراق نیەەەەەەەیە و ئەەەەەەێمە بەەەەەەەاش ئاگەەەەەەاداری ئەوەیەەەەەەەی کە راپەڕینەەەەەەەی
ەکەەەەەەداری( کوردەکەەەەەەان دێ بە دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق  -وەرگێەەەەەەر) بەردەوامە و
ئێەەەەەران(کە هێشەەەەەتا لەگەل عێەەەەەراق لە شەەەەەەڕدایە)  99یەەەەەارمەەی کوردەکەەەەەان
دەدان بەاڵ شەەەەەااڵوی عێەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەان پەیوەنەەەەەدی بە کاروبەەەەەەاری
ئەمریکەەەەا و هەروەهەەەەا کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەییەوە هەیە .بەەەەاڵوێز هەروەهەەەەا
ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەردوە کە هەەەەەەتەی پێشەەەەوو سەەەەەدا حوسەەەەەیی ،سەەەەەرۆ
کۆمەەەەاری عێەەەەراق سەەەەەی بەەەەۆ باڵوێزەکەەەەانی  ٤دەوڵەەەەەەی دۆسەەەەتی عێەەەەراق
کەەەەردوە و وەەەەەویەەی دۆسەەەەتەکان دەبەەەەێ پەەەەێکەوە سەەەەەمیمی و شەەەەەەاو بەەەەی
کەوابەەەەەوو بڕیارەکەەەەەانی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی سەەەەەەبارەن بە
 99مەبەستی بەردەوامبوونی دێمنایەەی ئێران و عێرا ە وەگەرنا ئەو کاەە شەڕی ئێران و عێراق
کۆەاییپێهاەبوو .وەرگێڕ
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شەەەەەااڵوەکانی دێ بە کوردەکەەەەەان نیگەرانەەەەەی ئەەەەەێمە سەەەەەەبارەن بە داهەەەەەاەووی
پەیوەندیە دوو یەنەکانمان وڵتر دەکان.
 - ٤لە ک ۆەاییەەەەەدا بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا ئامەەەەەاێەی بەوە کەەەەەرد کە کۆمەڵگەەەەەای
نێەەەەەەونەەەویی گەەەەەەەلەو گازنەەەەەەدەی زۆری لە عێەەەەەەەراق هەیە و ئەوە دەربەەەەەەەڕی
نیگەرانەەەەەەیە راسەەەەەەتە ینەکانی کۆمەڵگەەەەەەای نێەەەەەەونەەەوەییە .ئەو کێشەەەەەەانە کە
کوردەکەەەەەەان لەگەڵەەەەەەی روبەروو بەەەەەەوونەەەوە بەەەەەەووە بە بەەەەەەابەەی سەەەەەەەرەکی
ئاێانسەەەەەی دەنگوباسەەەەەی جیهەەەەەانی  .BBCلە یەن یۆمەەەەەانەوە ئەەەەەێمە ەەەەەەا
ئێسەەەەتا نەمانویسەەەەتوە دەربەەەەارەی ئەو مەسەەەەەلەیە لێەەەەدوانی گشەەەەتی بەەەەدەیی و
ویسەەەەتومانە سەەەەەرەەا نیگەرانییەکانمەەەەان راسەەەەتەویۆ لەگەل حەمەەەەدون بەەەەاس
بکەیەەەەی و بەەەواوی حیسەەەەاب بەەەەۆ وەاڵمەەەەی عێەەەەراق لەو پەیوەنەەەەدیەدا بکەیەەەەی و
دیپلۆماسی گشتی یۆمان دەربارەی ئە مەسەلە گرنگە پێشبخەیی.
 - ١پاشەەەان حەمەەەەدون بە ەێروەەسەەەەەلی دەربەەەارەی مێەەەەرووی راپەڕینەەەەی کەەەەورد
سەەەەی کەەەەرد و وەەەەەی عێەەەراق بە هەەەەۆگەلی مێروویەەەەی دەر بە نیگەرانیەکەەەەانی
بریتانیەەەەا دەکەەەەان بەاڵ بەهەرحەەەەال جیهەەەەان بە ەەواوی ئاگەەەەاداری ئەوە نەەەەیە
کە ەەنەەەەانەن پەەەەێ لە شەەەەااڵوەکەی ئێسەەەەتا دێ بە کوردەکەەەەان ،هەنەەەەەد لە
ناو ەکەەەەانی کوردسەەەەتان لە ێێەەەەر دەسەەەەەەاڵەی دەوڵەەەەەەی عێرا ەەەەدا نەبەەەەەوە و
کەس نەیتوانیەەەوە بەەەۆ ئەو ناو ەەەانە بەەەێ مەەرسەەەی سەەەەەەر بکەەەان .هەروەهەەەا
وەەەەەی دەوری ئێەەەەەران لەو مەسەەەەەلەیەدا بەەەەەۆ هەمەەەەووان ئاشەەەەەکرایە و ئێسەەەەەتا
یەکەەەەێ لە رێەەەەەبەرە کوردەکەەەەان ،ەاڵەبەەەەەانی ،بە ئاشەەەەکرا باسەەەەەی دابڕانەەەەەی
کوردەکان لە عێراق دەکان.
 - ١دەربەەەەارەی ەەەەەورکیە ،حەمەەەەدوون لە درێەەەەرەی سەەەەەکانیدا وەەەەەی کوردەکەەەەان
ئەەەێ و ئازاریەەەەان بەدەسەەەت کەلەڕە ەەەەی یۆیەەەانەوە بینیەەەەوە و دەبەەەەێ هەر دوو
ی سەەەنوور( مەبەسەەەتی عێەەەراق و ەەەەورکیەیە -وەرگێەەەڕ) دڵنیەەەا بەەەی کە سەەەنوور
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لەو کەسەەەەانە پەەەەا بەەەەوەەەوە کە بیانەوێەەەەت کێشەەەەە سەەەەاز بەەەەکەن .حەمەەەەدون
وەەەەەەی لە کۆبوونەوەیەکەەەەەدا لە  ٠١ی ئەەەەەاب لە بەغەەەەەداد بەشەەەەەداری کەەەەەردوە کە
جێگەەەەەەەری وەزیەەەەەەەری دەرەوەی ەەەەەەەەورکیە ،نەەەەەەەوزهەن یانەەەەەەەدمیر  100لەگەل
راوێرکەەەەارە سەەەەەربازیەکانی ەەەەەورکیە ەێیەەەەدا ئامەەەەادە بەەەەووە و یانەەەەدمیر بە
ەێروەەسەەەەەلی بەەەەۆ ئەەسەەەەەرەکانی سەەەەوپای عێەەەەراق سەەەەەی کەەەەردووە و هەر
دوو بە ەێروەەسەەەەەلی ئەەەەاڵوگۆڕ ی بیروڕایەەەەان کەەەەردووە .حەمەەەەدون لە سەەەەەر
ئەو بەەەەڕوایە بەەەەوو کە شەەەەەڕ( لە گەل کوردەکەەەەان ) لە مەەەەاوەی ئە ەنەەەەد
رۆێەدا کۆەاییپێدێت.
 - ٩بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا نیگەرانییەکەەەەەانی ئەەەەەێمەی دووپەەەەەان کەەەەەردەوە و لەو
پەیوەنەەەەەەدیەدا جەیتەەەەەەەی لە سەەەەەەەر ئەوە کەەەەەەەردەوە کە عێەەەەەەراق ەکەەەەەەەی
کیمیەەەەایی(دێی کوردەکەەەەان) بەکار هێنەەەەاوە .بەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەا بە حەمەەەەدونی
ون کە عێەەەەەراق نەەەەەیکە لە بەەەەەواری پەیوەنەەەەەدییە گشەەەەەتییەکاندا کێشەەەەەەی
گەورەی هەیە و ئامەەەەەاێەی بەوە کەەەەەرد کە ئەگەر عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی
دێی کوردەکەەەەان بەکەەەەار نەهێنەەەەاوە و کوردەکەەەەانی بەەەەۆ ئوردوگەەەەا زۆرەملیەکەەەەان
رانەگوازەەەەەەەوەەەوە ،بەەەەەەۆ ئاسەەەەەەانکاری نەکەەەەەەان بەەەەەەۆ ئەوەی کەسەەەەەەانی
پەیوەندیەەەەەدار لە واڵەەەەەەانی دیەەەەەکەوە( سەەەەەەر بە رێکخەەەەەراوە نێونەەەوەیەکەەەەەان،
لێەەەەەرنە دیپلۆماەیکەکەەەەەەان یەەەەەەا میەەەەەەدیاکان) سەەەەەەەردانی شەەەەەەار و نەەەەەەاو ە
کوردنشەەەەینەکان بەەەەکەن .حەمەەەەدون وەەەەەی ئێسەەەەتا ئەوە مەەەەومکیی نەەەەەیە بەاڵ
دەوڵەەەەەەی عێەەەەەراق پێشەەەەتر هەنگەەەەەاوێکی وای ەەەەەاوەو کەەەەەردوە .حەمەەەەەدون
ئەوەی دوو پەەەەەان کەەەەەردەوە کە بە بەەەەەڕوای ئەو ،شەەەەەەڕ (لەگەل کوردەکەەەەەان) لە
ماوەی ەند رۆێی داهاەوودا کۆەایی پێدێت.
NUZHET KANDEM IR,
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 - ٨هەڵسەەەەەەنگاندن :حەمەەەەەدون بە وریەەەەەاییەوە یەەەەەۆی بەەەەەوارد لە باسەەەەەکردن
یەەەەەەان دانپێەەەەەەدانان بە مەسەەەەەەەلەی بەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی(دێی
کوردەکەەەەەەان) .کاەێەەەەەەڵ کە باسەەەەەەی ئەوەی کەەەەەەرد کە شەەەەەەەڕ بەمەەەەەەزوانە
کۆەاییپێەەەەدێت ،حەمەەەەدون بەو کەسەەەەەی کە سەەەەەکانی ەۆمەەەەار دەکەەەەرد وەەەەەی
ئەو زانیەەەەەاریە لەرادەبەدەر هەسەەەەەتیارە .لە کاەێکەەەەەدا کە بە بۆ ەەەەەوونی ئەەەەەێمە
دیپلوماەگەلێەەەەەەەڵ وە حەمەەەەەەەدوون بە ەەواوی ئاگەەەەەەەاداری ئەوەن کە عێەەەەەەەراق
بە هەەەەۆی ەەەەەاکتیکە دڕنەەەەدانەکانی دێی کوردەکەەەەان یەسەەەەارێکی نێەەەەونەەەوەیی
ەرەبەەەەوونە کراوی لێەەەەدەکەوێت ،لەمێەەەەرە روون بەەەەوەەەوە کە سەەەەەدا بڕیەەەەەاری
داوە ئەو کەەەەەارانە جێبەجەەەەەێ بکەەەەەان کە بە بەەەەەڕوای سەەەەەوپای عێەەەەەراق بەەەەەۆ
ئەەەەارامکردنەوەی بەەەەاکوور پێویسەەەەتە .کەوابەەەەوو زۆرەەەەەریی کارێەەەەڵ کە حەمەەەەادی
بەەەەۆ وەاڵمەەەەدانەوە بە نیگەرانیەکەەەەانی ئەەەەێمە لەدەسەەەەتی دێەەەەت بیکەەەەان ئەوەیە
کە سەەەەەکانی ئەەەەێمە بگەیەنێەەەەت بە سەەەەەدا ( کە بە دڵنیەەەەاییەوە بە زووەەەەەریی
کەەەان ئەوە دەکەەەەان) و بە شەەەەێوەیەکی نهێنەەەی ئاگادارمەەەەان بکەەەەاەەوە کە شەەەەەڕ
بەمزوانە کۆەایی پێدێت.
 - ١١بەەەەاڵوێزی عێەەەەەراق لە ئەمریکەەەەەا ،ئەلاەنبەەەەەاری  ،101ئێسەەەەەتا لە بەغەەەەەدادە و
دەیەوێەەەەەت لەگەل(سەەەەەەعدون) حەمەەەەەادی  ،102وەزیەەەەەری کاروبەەەەەاری دەرەوەی
عێەەەەەەراق ،رۆێی ٩ی ئەیلەەەەەەوول سەەەەەەەردانی وەزارەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا
بکەەەەەان .ئەەەەەێمە هەول دەدەیەەەەەی ئە بۆ ونەەەەەانەی یۆمەەەەەان بەەەەەۆ ئەلاەنبەەەەەاری
دووپەەەەەان بکەیەەەەەنەوە پەەەەەێ ئەوەی بەغەەەەەداد بەجێبێۆێەەەەەت و لە ەیلیگرامەەەەەی
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مەەەەەەەانگی ئەیلوولەەەەەەەدا پێشەەەەەەەنیاری ئەوە دەکەیەەەەەەەی کە وەزارەەەەەەەەەی دەرەوە
مەسەەەەەلەی کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کیمیەەەەای ی راسەەەەەتەویۆ لەگەل
103
حەمادی باس بکان.
گهسپی

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە ستۆکهۆڵە بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن دی سی٤٢١١ ،
بابەن  :دوایەیی زانیاریەکەانی جە ل ەاڵەبەانی ،رێەبەری کەورد دەربەارەی
شااڵوەکانی عێراق دێی کوردەکان
ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
بۆ زانیاری:
باڵوێزیەەەەەانەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لە ئانکەەەەەارا ،بەغەەەەەداد،
104
کۆپینهاگی ،هلیسینکی ،رەیکجاویڵ

UNCLAS STOCKHOLM

 103لە ٩ی ئ ەیلەەەوول شەەەوڵتز ،وەزیەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەا لەگەل حەمەەەادی دیەەەداری کەەەرد و
پێیەەەون ئەمریکەەەا بەڵەەەگەی ەەواوی بەدەسەەەەتەوەیە کە عێەەەراق گەەەازی کیمیەەەایی دێی کوردەکەەەەان
بەکارهێنەەەاوە و داوای لێکەەەرد عێەەەراق کۆەەەەایی بە بەکارهێنەەەانی گەەەازی کیمیەەەایی دێی کوردەکەەەان
بهێنێەەت .حەمەەەدون بە ەونەەەدی نکەەەوڵی لەو مەسەەەەلەیە کەەەرد .هەر هەمەەەان رۆێ وەزارەەەەەی دەرەوەی
ئەمریکەەەەا بەەەەۆ یەکەمجەەەەار رایگەیانەەەەد عێەەەەراق گەەەەازی کیمیەەەەایی دێی پێشەەەەمەرگە کوردەکەەەەان
بەکارهێناوە .وەرگێڕ
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 - ١جە ل ەاڵەبەەەەەانی ،رێەەەەەبەری یەکێتەەەەەی نیشەەەەەتمانی کوردسەەەەەتان) )PUKلە
میەەەەەانەی سەەەەەەەەرەکەی بەەەەەۆ هەنەەەەەد لە واڵەەەەەەانی رۆێئەەەەەاوایی ،سەەەەەەردانی
سەەەەوئیدی کەەەەردوە .ەاڵەبەەەەانی بە راگەیانەەەەدنە گشەەەەتییەکانی سەەەەوئیدی وەەەەەووە
کە  ٤هەزار گونەەەەەدی کوردنشەەەەەیی لە کوردسەەەەەتانی عێەەەەەراق یەەەەەاپور کەەەەەراوە.
ەاڵەبەەەەەانی هەروەهەەەەەا بە هەواڵنێرەکەەەەەانی وەەەەەەووە کە لە کەەەەەاەی ئاگربەسەەەەەتی
ئێەەەەران و عێەەەەراق ،دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق دەسەەەەتی ئەەەەاوەاڵ بەەەەووە بەەەەەۆ ئەوەی
سەەەەەەرجە هێەەەەەزە ەکەەەەەدارەکانی دێی بەەەەەاکوو ری واڵن ەەیەەەەەار بکەەەەەەان کە
کوردەکەەەەان نەەەەاو ەی ئەەەەازادکراوی گەورەیەەەەان ەێەەەەدا پێکهێنەەەەاوە .ەانکەکەەەەانی
عێەەەراق لە مەەەانگی ئەەەابی ئەمسەەەەاڵدا هەوڵیانەەەداوە هێەەەرش بەەەکەنە سەەەەەر ئە
ناو ەەەەەەەانە بەاڵ کاەێەەەەەەەەڵ کە هێرشەەەەەەەەەکەیان لە ئەنجەەەەەەەەامی یەەەەەەەەۆڕاگری
پێشەەەەمەرگەدا شکسەەەەتی هێنەەەەاوە ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەراق بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی
نا و ەکەیەەەەەەان بومبەەەەەەاران کەەەەەەردوە .بە وەەی ەاڵەبەەەەەەانی دوایەەەەەەیی هێرشەەەەەەی
کیمیەەەەەایی رۆێی  ٤ی ەشەەەەەرینی یەکە لە نزیەەەەەڵ شەەەەەارۆ کەی ەەەەەەەوز  105لە
نێوان بەغداد و کەرکوو روویداوە.
 - ٤ەاڵەبەەەەەەانی هەروەهەەەەەەا بە راگەیانەەەەەەدنەکانی وەەەەەەەووە کە کاەێەەەەەەڵ کە ٤١١
هەزار کەەەەورد بەرەو سەەەەنووری ەەەەەورکیە ئەەەەاوارەبوونە ،گەڵێەەەەڵ لە رێکخەەەەراوە
ەریەەەەەەاگوزاریە نێونەەەوەییەکەەەەەەان کاردانەوەیەەەەەەان نیشەەەەەەانداوە و هەوڵیانەەەەەەداوە
یەەەەەارمەەی بنێەەەەەرن بەەەەەۆ ئاوارەکەەەەەان بەاڵ دەوڵەەەەەەەی ەەەەەەورکیە نەیهێشەەەەەتوە
رێکخەەەەەراوە ەریاگوزاریەکەەەەەان سەەەەەەردانی ئوردوگاکەەەەەانی ئاوارەکەەەەەان بەەەەەکەن.
ەاڵەبەەەەەەەانی وەەەەەەەەوویەەی ەەەەەەەەورکیە دوو رووی هەیە ،لە یەکەوە دەیەوێەەەەەەەت
ل ەرێگەەەەای بەەەەوڵکردنی ئەەەەاوارە کوردەکەەەەان یەەەەۆی وە یێریەەەەواز بە واڵەەەەەانی
105
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رۆێئەەەەاوایی نیشەەەەان بەەەەدان و یەکەەەەی دیەەەەکەوە بە دڵنیەەەەایەوە وەەەەەویەەی کە
هەەەەەید ئاسەەەەەەوارێکی بەەەەەومبی کیمیەەەەەایی بە شەەەەەەی وربانیەەەەەانی گەەەەەازی
کیمیەەەەایەوە نەبینیەەەەوە ،کەوابەەەەوو ەەەەەورکیە بەمشەەەەێوەیە یەەەەارمەەی رێیمەەەەی
عێراق دەدان.
ەاڵەبەەەەەەەە انی بانگەشەەەەەەەەەی ئەوەی کەەەەەەەەردوە کە بەردەوا زانیارییەکەەەەەەەەانی لە
رێگەەەەەای پەیوەنەەەەەدیە ەەلەەۆنییەکەەەەەانی لەگەل بەرەی کوردسەەەەەتان لە ئێەەەەەرانەوە
نەەەەەو دەکەەەەەاەەوە و راگەیانەەەەەدنەکانی سەەەەەوئیدی ئاگەەەەەادار کەەەەەردوەەەوە کە
ئێەەەەەەران  ١٤ی ەشەەەەەەرینی یەکە رایگەیانەەەەەەدوە کە ئەگەر ئەەەەەەاوارە کوردەکەەەەەەان
لە ەورکیە ب ی بۆ ئێران ،دەوڵەەی ئێران پێشوازیان لێدەکان.
 - ٠ەاڵەبەەەەانی بە راگەیانەەەەدنە گشەەەەتیەکانی وەەەەەووە کە کوردەکەەەەان ئێسەەەەەتا لە
ەەەەاو  ١٨١٤دۆسەەەەتی زۆر زیاەریەەەەان هەیە کە یەکەەەەێ لە دۆسەەەەتە نوێیەەەەانە
ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەایە کە ەونەەەەەەدەر لە واڵەەەەەەەانی دیەەەەەەکە
کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کیمیەەەەای ی شەەەەەرمەزار کەەەەردوە .ەاڵەبەەەەانی
بەەەەەایبەن ئامەەەاێەی بە راپەەەەۆرەێکی ئەنجەەەومەنی پیرانەەەەی ئەمریکەەەا دەربەەەەارەی
ئەەەاوارە کوردەکەەەان لە ەەەەورکیە کەەەردووە کە ەێیەەەدا بەەەێ هەەەید شەەەڵ و گومانێەەەڵ
روونەەەەەی کەەەەەردوەەەوە کە ئاوارەکەەەەەان بەەەەەونەەە وربەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی
عێراق.
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لە وەزارەەی دەرەوە ،واشینگت ۆن بۆ :
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
ب ەەابەن  :راپەەۆرەی  ٢٤ی کۆمیسەەیونی م ەەاەی مرۆڤەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەان
دربارەی عێراق
کانوونی یەکەمی ١٨٩٩
بۆ زانیاری:
لێەەەەەەەرنەی نەەەەەەەوێنەرایەەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لە نەەەوە
یەکگرەوەکان لە نیۆیۆر و ێنێ
 (UNHRC - ٤کومیسەەەەەیونی بەەەەەەااڵی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان بەەەەەەۆ کاروبەەەەەەاری
پەنەەەەەەەابەران) دوو نەەەەەەەامەی لە بەرواری  ٤/٤/٩٩دەربەەەەەەەارەی پێشەەەەەەەێلکرانی
مەەەەەاەی مەەەەەرۆه لە عێەەەەەراق نەەەەەاردوە( بەەەەەۆ وەزارەەەەەەەی دەرەوە) .لە درێەەەەەرەدا
کەەەەەەورەەیە لە نەەەەەەاوەرۆکی ئە نامەەەەەەانە دەیەەەەەەرێتەڕوو .وەزارەەەەەەەەی دەرەوە
داواەەەەەەەەان لێەەەەەەەدەکان هەر زان یاریەکتەەەەەەەان دەربەەەەەەەارەی ئە بانگەشەەەەەەەانە لە
پەیوەنەەەەدی لەگەل پێشەەەەێلکرانی مەەەەاەی مرۆڤەەەەەدا هەیە بۆمەەەەانی بنێەەەەرن بەەەەەۆ
ئەوەی راسەەەەەەتبوونی ئەو بانگەشەەەەەەانە هەڵبسەەەەەەەنگێنیی(ئەگەر باڵوێزیەەەەەەانەی
ئەمریکەەەا لە عێەەەراق پێشەەەتر زانیەەەاری دەربەەەارەی ئە بەەەابەەە بۆەەەەان نەەەاردووە
ێمەەەەارەی نامەکەمەەەەان بەەەەۆ بنێەەەەرن) .وەزارە ەەەەەی دەرەوە هەروەهەەەەا دەیەوێەەەەت
بزانێەەەت ئایەەەا دەوڵەەەەەی عێەەەراق دەیەوێەەەت وەاڵمەەەی ئە بانگەشەەەانە بەەەداەەوە و
ئەگەر دەیەوێت وەاڵ بداەەوە ،وەاڵمەکەی بە ی شێوەیە دەبێت.
لە کەەەەەەورەەی راپەەەەەەۆرەە نهێنەەەەەەیەکەی  UNبە ێمەەەەەەارە  ٤٩١بەرواری ٤/٤/٩٩
دا هەەەەەاەوە :کەەەەەۆمەڵەی کەەەەەورد لە هۆلەنەەەەەد لە نامەیەکەەەەەدا لە بەرواری ٤٨ی
ئەەەەاداری  ١٨٩٩بانگەشەەەەەی ئەوەی کەەەەردوە کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق کوردەکەەەەانی
بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی بە کەەەەۆمەل کوشەەەەتوە و یەڵکەەەەی ئەشەەەەکەنجە کەەەەردووە و
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یەڵکەەەەی بە زۆرەملەەەەێ راگوازەەەەەوەەەوە .کەەەەۆمەڵەی کەەەەورد لە هۆلەنەەەەد داوای
لە نەەەوە یەکگرەوەکان کردووە لەو مەسەلەیە بکۆڵێتەوە.
بانگ ەشەەەەەەی ئەوە دەکرێەەەەەت کە لە نیسەەەەەانی ١٨٩١ەوە هێزەکەەەەەانی سەەەەەوپای
عێەەەەەراق بە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی هێرشەەەەەیان کەەەەەردوەەە سەەەەەەر  ٤٩گونەەەەەد و
شەەەەارۆ کەی کوردنشەەەەیی لە پارێزگاکەەەەانی هەولێەەەەر ،سەەەەلێمانی و دهەەەەۆ کە
لە ئەنجامەەەەەدا  ١٠١کەسەەەەەی مەدەنەەەەەی کەەەەەوێراون و زیەەەەەاەر لە  ٠٤١کەسەەەەەی
دیەەەەکە برینەەەەدار بەەەەونە کە زۆربەیەەەەان ێن و منەەەەداڵی  .107لە دوایەەەەیی هێرشەەەەی
عێەەەەەراق لە  ١٨٩٩بەەەەەۆ سەەەەەەر شەەەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەەجە  ٤ەەەەەەا  ١هەزار کەس
کوێراون.
هەروەهەەەەا بانگەشەەەەەی ئەوە کەەەەراوە کە لە سەەەەاڵی  ١٨١١وە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق
سیاسەەەەەی راگەەەوازەنەوەی زۆرەملێەەەی یەڵکەەەەی کەەەورد و کەەەاولکردنی گونەەەەدە
کوردنشەەەەەینەکانی جێبەجەەەەەێ کەەەەەردوە .لە نێەەەەەوان  ١٨١٤و  ١٨١٨زیەەەەەاەر لە
 ٤هەزار گونەەەەد لە سەەەەەر سەەەەنووری بەەەەاکوور و رۆێهەاڵەەەەەی عێەەەەراق(سەەەەنووری
ەەەەەەەەەورکیە و ئێەەەەەەەەران) کەەەەەەەەاول کەەەەەەەەراون و نەەەەەەەەزیکەی  ٠١١هەزار کەس
گەەەەوازراونەەەوە بەەەەۆ ئوردوگاکەەەەانی باشەەەەووری رۆێئەەەەاوای عێەەەەراق .لە نیسەەەەانی
١٨٩١ەوە زیەەەەەاەر لە  ١١١گونەەەەەدی کوردنشەەەەەیی کەەەەەاول کەەەەەراون و زیەەەەەاەر لە
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باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەووەکەەەان ی ئەمریکەەەا لە بەغەەەداد لە پەیەەەامێکی دیەەەکەدا بەەەۆ
وەزارەەەەەەەەەەی دەرەوە لە حەەەەەەەەوزەیرانی  ١٨٩٨ئامەەەەەەەەاێەی بەوە کەەەەەەەەردووە کە سەەەەەەەەەر اوەیە
پێیڕاگەیانەەەەدیی کە هەەەەەەتەی پێشەەەەوو واەەەەەا لە  ١١ ،٨و ١١ی حەەەەوزەیران لە سەەەەلێمانی بەەەەووە و
نەەزیکەی  ٤٤لەەۆری بینیەەوە کە ێن و منەەدال و پیرەێنەەی کەەوردی ەێیەەدا بەەووە کە راگەەوازراونەەەوە
بەەۆ دەوروبەری شەەاری سەەلێمانی .سەەەر اوەکە وەەەی ێنەکەەان شەەۆەێاو بەەوون و اویەەان پەەڕ بەەوو لە
ەرمێسڵ .وەرگێڕ
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 ١٢١هەزار کەس گەەەەەەەوازراونەەەوە .ئە یەڵەەەەەەەکە لە کەەەەەەەاەی راگەەەەەەەوازەنەوەدا
ئەشکەنجە دراون و هەڵسوکەوەی یراپیان لەگەڵدا کراوە.
لە راپەەەەەەۆرەێکی دیەەەەەەکەی رێکخەەەەەەراوی لێبەەەەەەوردنی نێەەەەەەونەەەوەیی لە بەرواری
١ی گەەەەەەواڵنی  ١٨٩٩دا بانگەشەەەەەەەی ئەوە کەەەەەەراوە کە کە مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه لە
عێەەەەەراق بە شەەەەەێوەیەکی بەرەەەەەەراوان پێشەەەەەێلکراوە و بەەەەەەەایبەن ئامەەەەەاێە بە
کوشەەەەەەەەتی ،بێسەروشەەەەەەەەوێنکردن ،ئەشەەەەەەەەکەنجەکردن ،دەستبەسەەەەەەەەەەرکردنی
سەەەەەەەەرەڕۆیانە و دادگەەەەەەەاییکردنی نەەەەەەەادادپەروەرانە کەەەەەەەراوە و داوا لە نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەان کەەەەراوە هەمەەەەوو هەنگاوێەەەەڵ بگەەەەرێتەبەر بەەەەۆ ئەوەی پەەەەێ لەو
پێشەەەەێلکاریانە بگرێەەەەت .رێکخەەەەراوی لێبەەەەوردنی نێەەەەونەەەوەیی بەەەەۆ سەەەەەلماندنی
بانگەشەەەەەەکانی ،راپەەەەەۆرەێکی  ١٠پەڕەیەەەەەی لەگەل  ٠هەەەەەاوپێ ی دیەەەەەکە کە بە
گشتی  ٤٠پەڕەیە ،ناردووە بۆ نەەەوە یەکگرەوەکان.
بەگەەەەەوێرەی راپۆرەەکەەەەەان سەەەەەەدان کەس بە هەەەەەۆی بیروبەەەەەاوەڕی سیاسەەەەەی
دەستبەسەەەەەەەەر کەەەەەەەراون بەەەەەەەێ ئەوەی هۆکەەەەەەەاری دەستبەسەەەەەەەەرکردنەکەیان
پێڕابگەینەەەەەەدرێت و بەەەەەەەێ ئەوەی دەستبەسەەەەەەەرکردنیان هەەەەەەەید بنەمەەەەەەەایەکی
یاسەەەەەایی هەبێەەەەەت .دەستبەسەەەەەەرکراوەکان بەەەەەۆ مەەەەەاوەیەکی درێریەەەەەایەن بە
ەەنیەەەەا رادەگیەەەەەردرێی و دەسەەەەەتیان بە پەەەەارێزەر  ،یەەەەەز و کەسەەەەەوکار یەەەەەان
پزیشەەەەەڵ ناگەەەەەان و پەەەەەاش دادگەەەەەاییکردنێکی کەەەەەورن ێمەەەەەارەیەکی زۆریەەەەەان
حەەەەوکمی ورسەەەەیان لەسەەەەەر دەدرێەەەەت وە سەەەەزای لەسەەەەێدارەدان .لە مەەەەاوەی
دەستبەسەەەەەەەەرکردنی درێریایەنەەەەەەەدا کە دەستبەسەەەەەەەەرکراوەکان لە کەسەەەەەەەانی
دیەەەەەکە دابەەەەەڕاون ،دەستبەسەەەەەەرکراوەکان  ،لەوانە منەەەەەداڵەکان بێسەروشەەەەەوێی
کراون.
لە کۆەەەەەەەایی  ٠١١ ،١٨٩٤منەەەەەەدال و وی کەەەەەەوردی یەڵکەەەەەەی سەەەەەەلێمانی لە
ەەەەەەەۆڵەی ەەەەەەا کیە سیاسەەەەەەیەکانی بنەماڵەکەیەەەەەەان لە یەن دەوڵەەەوە وە
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بەەەەەەار مەەە دەستبەسەەەەەەەرکراون و لە سەەەەەەەرەەای کەەەەەەانوونی دووەمەەەەەەی١٨٩١
نەەەەەیکە  ٤٨کەسەەەەەیان بەەەەەێ دادگەەەەەاییکردن لەسەەەەەێدارەدراون و ارەنووسەەەەەی
زیەەەاەر لە  ٤٤١کەسەەەی دیەەەکە هیشەەەتا دیەەەار نەەەیە بە هەمەەەان شەەەێوەی ئەو ٩
هەزار بەەەەەەارزانیە کە کە لە ئەەەەەەابی  ١٨٩٠لە یەن هێزەکەەەەەەانی ئاسایشەەەەەەەوە
بە ەەەەەۆمەەی پەیوەنەەەەدی سیاسەەەەی لەگەل پەەەەارەی دیمەەەەوکراەی کوردسەەەەتانەوە
دەستبەسەەەەەەر کەەەەەران و ارەنوسەەەەەیان هێشەەەەەتا دیەەەەەار نەەەەەیە و بەەەەەاس لەوە
108
دەکرێت کە زۆربەیان لەسێدارەدراون.
لە نێەەەەوان ئەەەەاب و ەشەەەەەرینی دووەمەەەەی  ١٨٩٤ێمەەەەارەیەکی زۆر لە زنەەەەەدانیانی
سیاسەەەەی و ئەوانەی لە سەەەەەوپای عێەەەەەراق هەاڵەەەەەوون (ەیناریەەەەەان کەەەەەردوە) لە
بەنەەەەەەد یخانەی ئەبووغرێەەەەەەب و موسەەەەەەل لەسەەەەەەێدارەدراون ،لەوانە ەەنهەەەەەەا لە
هەەەەەەتەی یەکەمەەەەی ەشەەەەرینی دووەمەەەەی  ١١ ، ١٨٩٤زینەەەەدانی لە بەنەەەەدیخانەی
ئەبوغرێەەەەەب لە بەغەەەەەداد لەسەەەەەێدارەدراون .لە  ٠١و  ٠١ی کەەەەەانوونی یەکەمەەەەەی
 ١٨٩١زیەەەەەەەاەر لە  ١٤١زینەەەەەەەدانی ،لەوانە مێرمنەەەەەەەداڵی ەەمەن  ١٢ەەەەەەەەا ١١
سەەەەال لە لە بەنەەەەەدیخان ەی ئەبووغرێەەەەەب بە گەەەەەولە کەەەەەوێراون کە هەنەەەەەدێکیان
بە زینەەەەەەدان حەەەەەەوکە درابەەەەەەوون .لە هەەەەەەاوپێ ی ێمەەەەەەارە ٤ی راپەەەەەەۆرەەکەی
رێکخەەەەراوی لێبەەەەوردنی نێەەەەودەوڵەەی ئامەەەەاێە بە ناونیشەەەەانی ئە وربانیەەەەانە
کراوە.
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سەەەەدا حوسەەەەیی لە وەووێرێکەەەدا لەگەل رۆێنەەەامەی " العەەەراق" لە ەشەەەرینی دووەمەەەی ١٨٩٠
دەربەەارەی ارەنووسەەی ئەو  ٩هەزار بەەارزانییە بە ئاشەەەکرا وەەەی " ئەوانە ییانەەیەەان بە نیشەەەتمان
و پەیمەەەان کەەەرد و ئەەەیمە بە سەەەزای سەەەەیتمان گەیانەەەدن و رەوانەی دۆزەیمەەەان کەەەردن"(.یوسەەەت
هیۆتەرمەەەەان ،کەەەەارێکی ێەهەەەەراوی ،ئەمریکەەەەا و عێەەەەراق و گازبەەەەارانی هەڵەبەەەەجە ،وەرگێەەەەڕان لە
ئینگلیەەزییەوە  :م مەەد حەمەسەەاڵم ەۆەیەەز ،کۆمپانیەەای ئەەاوێنە بەەۆ ەەا و ب وکەەردنەوە.)٤١١٩ ،
وەرگێڕ
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هەروەهەەەەا ئەنەەەەەدامانی گەەەەەروپە کوردەکەەەەەانی نەیەەەەەاری حکەەەەەومەن و یەەەەەز و
کەسەەەەەوکارەکانیان لەسەەەەەەێدارەدراون .بەەەەەۆ نمەەەەەەوونە  ٠١١کەس لە ەشەەەەەەرینی
دووە و کەەەەەانوونی یەکەمەەەەەی  ١٨٩١بە شەەەەەێوەی جیاجیەەەەەا لەسەەەەەێدارەدراون
کە زۆربەیەەەان زینەەەدانی سیاسەەەی کەەەورد بەەەوونە و  ١١کەسەەەیان منەەەداڵی  ١٢ەەەەا
 ١١سەەەەال بەەەەوونە .لە روداوێکەەەەی دیەەەەکەدا لە ١١ی ەشەەەەرینی دووەمەەەەی ١٨٩١
هێەەەەزە ەکەەەەەدارەکانی عێەەەەەراق مەەەەەال بە ماڵیەەەەەان پشەەەەەکنیوە و  ١١١ەەەەەەا ١٤١
کوردیەەەەەان لەسەەەەەەێدارەداوە و نەەەەەیکە  ٢١کەەەەەەوردی نەیەەەەەاری حکەەەەەەومەن لە
کۆەەەەەەەایی  ١٨٩١لە یەن هێزەکەەەەەەانی ئاسایشەەەەەەەوە بە دەرمەەەەەەانی مشەەەەەەەڵ
کوێراون.
شۆڵتز
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هەنەەەەەاردەکردنی مامناوەنەەەەەد بەەەەەۆ عێەەەەەراق دەرببڕێەەەەەت 117 HA .پێیەەەەەوایە کە
عێەەەراق لە سەەەاڵی  ١٨٩٩بە شەەەێوەی جەەەدی مەەەاەی مرۆڤەەەی پێشەەەێل کەەەردووە
و دەبەەەەەەێ دێی زیەەەەەەادکردنی کریەەەەەەدیت  118لە یەن BANK EXIMی ئەمریکەەەەەەا
بە عێراق رابوەستیی.
هۆکارە سەرەکییەکان:
ئێسەەەەەەتا  BANK EXIMیزمەەگەەەەەەەوزاری بەەەەەەیمەی کورەخەەەەەەەایەن بە عێەەەەەەەراق
پێشەەەەەەەەکەش دەکەەەەەەەەان کە بە رێەەەەەەەەرەی  ٤١١ملیەەەەەەەەون دو ر سەەەەەەەەنووردارە.
کارمەنەەەەەەەەدانی  BANK EXIMپێیەەەەەەەەانوایە کە بەەەەەەەەۆ ئەوەی بە شەەەەەەەەێوەیەکی
کەەەەاراەر لە عێەەەەراق کەەەەار بەەەەکەن BANK EXIM ،دەبەەەەێ کریەەەەدیتی مامناوەنەەەەد
بەەەەدان بە عێەەەەراق و بە شەەەەێوەی ەەرمەەەەی کریەەەەدیتی کورەخەەەەایەن بەەەەۆ عێەەەەراق
درێەەەەەرەی هەبێەەەەەت .یەکەەەەەێ لە رێگاکەەەەەان ئەوەیە کە  ١١١ملیەەەەەۆن دو ر زیەەەەەاد
بکەیەەەەەەی بە سەەەەەەەر کریەەەەەەدیتی کورەخەەەەەەایەنی  ١١١ملیەەەەەەۆن دو ری لەگەل ٤١
میلیەەەەۆن دو ر کریەەەەدیتی مامناوەنەەەەدی زیەەەەادە کە بە گشەەەەتی دەبێەەەەت بە ٤١١
ملیەەەەۆن و هەر جارێەەەەەڵ  ٤١ملیەەەەەۆنی بە شەەەەێوەی کورەخەەەەەایەن دەگەڕێەەەەەتەوە.
ئە رێگەەەایە کە دەبەەەێ ۆنەەەاخ بە ۆنەەەاخ زیەەەاد بکرێەەەت دەبێەەەتە هەەەۆی ئەوەی
کە عێەەەەەراق بەردەوا ەرزەکەەەەەانی بە  BANK EXIMبەەەەەداەەوە و عێەەەەەراق هەەەەەان
دەدان کە بە کریەەەەەەەدیتی کورەخەەەەەەەایەن کەەەەەەەااڵی ئەمریکەەەەەەەایی هەەەەەەەەاوردەی
واڵەەکەی بکان.
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هۆکارە یاساییەکان:
بە گەەەەوێرەی یاسەەەەا BANK EXIM ،یەەەەۆی دەبەەەەێ دەربەەەەارەی هۆکەەەەارە مەەەەادی
و بازرگانییەکەەەەەان بڕیەەەەەار بەەەەەدان .ەەنهەەەەەا نەەەەەاوێزەیە (ئیستسەەەەەەنا) کە لە
پەیوەنەەەەەەدییەدا هەیە ئەوەیە کە سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەار لە ەەەەەەی شەەەەەەوێنێڵ ئە
کەەەەەەەردەوانە بە هۆکارێەەەەەەەڵ دێ بە سیاسەەەەەەەەەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی
ئەمریکەەەەەەەا لە پەیوەنەەەەەەەدی لەگەل مەسەەەەەەەەلەگەڵێڵ وە مەەەەەەەاەی مەەەەەەەرۆه
دەزانێەەەەەەت .ئێەەەەەەوە بە گەەەەەەوێرەی ەەرمەەەەەەانی E-O12166ی ١٨ی کەەەەەەانوونی
یەکەمەەەەەەی  ١٨١١دەسەەەەەەەاڵەی ئەوەەەەەەەەان هەیە کە لە پەیوەنەەەەەەدییەدا بڕیەەەەەەار
بەەەەەدەن .هەروەهەەەەەا بە گەەەەەوێرەی ەەرمەەەەەانی  E-O12166پەەەەەێ لە بڕیەەەەەاردان
لە پەیوەنەەەەدییەدا ئێەەەەوە دە ەەەەەوانی لەگەل وەزارەەەەەەی بازرگەەەەانی و سەەەەەرۆکی
ئاێانسە پەیوەندیدارەکانی دیکە راوێر بکەن .
بە لەبەر ەەەەاوگرەنی بەەەەارودۆیەکە " "Lپێیەەەەوایە کە لە جێەەەەی یۆیەەەەدا نەەەەیە کە
وەزارەەەەەەەی دەرەوە پێشەەەەەنیاری ئەوە بکەەەەەان کە  BANK EXIMحیسەەەەەاب بەەەەەۆ
مەسەەەەەلەی مەەەەاەی مەەەەرۆه بکەەەەان مەگەر ئەوە کە ئێەەەەوە پەەەەاش راوڕاوێەەەەری
پێویسەەەەت ،بڕیەەەەاری یۆەەەەەان لەو پەیوەنەەەەدییەدا دابێەەەەت .ئە بڕیەەەەاردانە دەبەەەەێ
وەاڵمەەەەەی ئەو پرسەەەەەیارە بەەەەەداەەوە کە ئایەەەەەا وەزارەەەەەەەی دەرەوە پێشەەەەەنیاری
ئەوە دەکەەەەەان کە  BANK EXIMکریەەەەەدیت بە عێەەەەەراق نەدان یەەەەەان بریەەەەەاردانی
 BANK EXIMوەدوا بخرێەەەەەەەت .بەهەرحەەەەەەەال " "Lپێیەەەەەەەوانیە کە بڕیەەەەەەەاردانی
رەسەەەەمی پێوی سەەەەت بکەەەەان بەەەەۆ ئەوەی دەربەەەەارەی مەسەەەەەلەکانی پەیوەندیەەەەدار
بە مەەەەەاەی مەەەەەرۆه( کە لە یەن وەزارەەەەەەەی دەرەوە ەەەەەەاوەو دەکرێەەەەەت ئەگەر
 BANK EXIMداوای هەڵوێسەەەەەتی وەزارەەەەەەەی دەرەوە بکەەەەەان یەەەەەان وەزارەەەەەەەی
دەرەوە داوا لە  BANK EXIMبکەەەەەەان بڕیەەەەەەارەکەی بەەەەەەۆ مەەەەەەاوەیەکی کەەەەەەورن
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وەدوا بخەەەەان) ئەەەەاڵوگۆڕی بیەەەەروڕا لەگەل سەەەەتاەی ئاسەەەەایی
بکرێت.

BANK

EXIM

بیروبۆ ونەکانی  NEAو
 NEAو  EBپێیەەەەەانوایە کە کۆمەڵێەەەەەڵ هۆکەەەەەاری گرنەەەەەگ و هەسەەەەەتیار هەیە
بەەەەەۆ ئەوەی ئێسەەەەەتا لە سەەەەەەر بنەمەەەەەای هۆکەەەەەار و رێوشەەەەەوێنە ئەەەەەابووری و
بازرگانییەکەەەەان دەربەەەەارەی ئە مەسەەەەەلەیە بڕیەەەەار بەەەەدرێت .عێەەەەراق بەەەەازارێکی
سەەەەرەکییە(بەەەۆ ئەمریکەەەا) و ئەمریکەەەا دەەوانێەەەت لە ەنەەەد سەەەاڵی داهەەەاەوودا
بەەەەەایی ەنەەەەەەدها بلیەەەەەۆن دو ر کەەەەەەااڵ هەنەەەەەاردەی عێەەەەەەراق بکەەەەەان بەەەەەەۆ
ئەەەەاوەدانکردنەوەی عێەەەەراق( کە لە ئەنجەەەەامی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێرا ەەەەدا زیەەەەانی
لێکەوەەەەەووە) .کومپانیەەەەەا ئەمریکییەکەەەەان پێویسەەەەەتیان بە گەەەەارانتی کریەەەەەدیتی
درێریەەەەەایەنتر هەیە بەەەەەۆ ئەوەی بتەەەەەوانی لەو دەرەەەە بازرگەەەەەانییە نوێیەەەەەانە
کەڵەەەەەەڵ وەربگەەەەەەرن کە لە ئەنجەەەەەەامی کۆەاییپێهەەەەەەاەنی شەەەەەەەڕی کەنەەەەەەداودا
OCCIDENTAL
رەیسەەەەەەەاوە .بەەەەەەەۆ نمەەەەەەەوونە کۆمپانیەەەەەەەای PETROLEUM
بەەەەەایی  ٤١١میلیەەەەەۆن دو ر بەەەەەۆ پەەەەەرۆێەی پەرەپێەەەەەدانی گۆڕەپانەکەەەەەانی نەون
 ،EXIMکومپانیەەەەەای
سەەەەەەرمایەگوزاری کەەەەەردوە .بەەەەەێ گەەەەەارانتی BANK
 PETROLEUM OCCIDENTALنا ەەەەەەەەەار دەبێەەەەەەەەەت پشەەەەەەەەەت بەو بەەەەەەەەەەانکە
بیانیانە ببەستێت کە گارانتی مادییان هەیە.
پشەەەەەەەتیوانی مەەەەەەەەادی  ، BANK EXIMیەەەەەەەەارمەەییەکی گەورەی ئەەەەەەەەابووری و
سیاسەەەەی بەەەەۆ کومپانیەەەەا ئەمریکییەکەەەەان دەڕەیسەەەەێنیت بەەەەۆ ئەوەی بتەەەەوانی لە
عێەەەەەەراق بازرگەەەەەەانی بەەەەەەکەن .هە کومپانیەەەەەەەای  WESTENGHOUSEو هە
کومپانیەەەەەەەەەای  PETROLEUM OCCIDENTALوە هۆکەەەەەەەەەەارێکی سەەەەەەەەەەەرەکی
سەەەەەەەەیری  BANK EXIMدەکەن بەەەەەەەۆ ئەوەی بتەەەەەەەوانی لەگەل کومپانیاکەەەەەەەانی
EB
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دیەەەەکەدا ملمهنەەەەێ بەەەەکەن و کومپانیاکەەەەانی دیەەەەکەی ئەمریکەەەەاش بە هەمەەەەان
شێوە سەیری  EXIM BANKدەکەن.
سەەەەەەەرکردایەەی عێەەەەەەرا ی دەیەوێەەەەەەت پەیوەنەەەەەەدیە بازرگانیەکەەەەەەانی لەگەل
ئەمریکەەەەا پەرەپێبەەەەدان .پەیوەنەەەەدییە بازرگانییەکەەەەان دەەوانێەەەەت رێگەەەەا بەەەەەۆ
باشەەەتربوونی پەیوەنەەەدییە سیاسەەەەیەکانی یەەەۆش بکەەەەان .عێەەەراق گەورەەەەەەریی
بەەەەازاری کشەەەەەتوکاڵی ئەەەەێمە بەەەەەووە لە جیهەەەەانی عەرەبەەەەەدا و زیەەەەەاەر لە یە
بلیەەەەەەەۆن دو ر کریەەەەەەەدیتی ەەنهەەەەەەەا لە سەەەەەەەاڵی ١٨٩٩دا لە COMODOTIES
 )CCC(CORPORATION CREDITوەرگرەەەەەەەەەەووە و ەەەەەەەەەاوەڕوان دەکرێەەەەەەەەەت
کااڵی ئەمریکایی هەناردەی عێراق بکرێت.
بیروبۆ ونەکانی نووسینگەی
بە بۆ ەەەەەوونی  (HAنووسەەەەەینگەی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه لە وەزارەەەەەەەی دەرەوە)
بە هەەەەۆی ئەوەی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بە شەەەەێوەیەکی دڕنەەەەدانە لەگەل بەشەەەەێڵ
لە دانیشەەەەتوانی کەەەەوردی عێەەەەراق هەڵسەەەەوکەو ەی کەەەەردووە ،ئەەەەێمە دەبەەەەێ دێی
پێشەەەەەەەنیاری زیەەەەەەەادکردنی ئاسەەەەەەەانکاری کریەەەەەەەدیت لە یەن  BANK EXIMبە
عێەەەەەراق رابوەسەەەەەەتیی .لە راسەەەەەەتیدا سەەەەەەرکوەکردنی کوردەکەەەەەەان هاوکەەەەەەاەە
لەگەل سەەەەەەەەەرکوەی یەڵکەەەەەەەەی عێەەەەەەەەراق بە گشەەەەەەەەتی لە یەن سەەەەەەەەەدا
حوسەەەەەەەەینەوە .رێیمەەەەەەەی سەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەیی نەیەەەەەەەارە راسەەەەەەەتە ینە و
ناڕاسەەەەەەەتە ینەکانی یەەەەەەەۆی بە شەەەەەەەێوەی نایاسەەەەەەەایی لەسەەەەەەەێدارە دەدان و
دەزگەەەەەای ەرسەەەەەناکی ئیسەەەەەەتیخباران کە لە هەمەەەەەوو شەەەەەوێنیکدا ئامەەەەەەادەیە
یەڵەەەەڵ ئەشەەەەەکەنجە دەکەەەەەان و هەول دەدان هەمەەەەوو یەنەکەەەەەانی کۆمەڵگەەەەەا
کۆنترۆل بکان.
HA
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 HAهەروەهەەەەەا ئامەەەەەاێە بەوە دەکەەەەەان کە نەەەەەزیکەی  ٢مانەەەەەگ لەمەو پەەەەەێ
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق شەەەەااڵوێکی بەرەراوانەەەەی سەەەە ەربازی ئەنجەەەەا داوە کە ەێیەەەەدا
ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی دێی بەشەەەەەەەێڵ لە هاواڵەییەەەەەەەانی کەەەەەەەوردی یەەەەەەەۆی
بەکارهێنەەەەەەاوە .زیەەەەەەاەر لە  ١١هەزار کەەەەەەورد لە عێەەەەەەراق هەاڵەەەەەەەوون کە ٢١
هەزاریەەەەەان کە زۆرەەەەەەر ێن و منەەەەەداڵی لە نێەەەەەو ئوردوگاکەەەەەانی ئاوارەکەەەەەان لە
ەەەەەورکیەدا مەەەەاونەەەوە .ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا دەوری سەەەەەرەکی
گێەەەەڕاوە لە شەەەەەرمەزارکردنی کردەوەکەەەەانی عێەەەەراق و دەستپێشەەەەخەر بەەەەووە بەەەەۆ
هەوڵەەەەدان بەەەەۆ بەڕێوە ەەەەوونی کۆنفرانسەەەەێکی نێەەەەونەەەوەیی دەربەەەەارەی ەکە
کیمیاییەکەەەەەەەەەەەان کە بڕیەەەەەەەەەەەارە لە سەەەەەەەەەەەەرەەای  ١٨٩٨لە پەەەەەەەەەەەەاری
119
بەڕێوەب ێت.
 HAپێیەەەەوایە کە بەکارهێنەەەەانی گەەەەازی کیمیەەەەایی لە کەەەەاەی هێرشەەەەکردن بەەەەۆ
سەەەەەر گونەەەەەد ە کوردنشەەەەینەکان ەەنهەەەەەا یەکەەەەێ لە نمەەەەەوونە راسەەەەەتە ینەکانی
شەەەەااڵوە گەورە و دڕنەەەەدانەکەی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق دێی کوردەکەەەەانە .سەەەەتاەی
ئەنجومەنی پیران بە شێوەیە دەربارەی ئەو مەسەلەیە راپۆرەیداوە:
" عێەەەەراق سیاسەەەەەەێکی سەەەەەربازی بەڕێەەەەوە دەبەەەەان بەەەەۆ ئەوەی کوردسەەەەتانی
عێەەەەەراق ەەەەەۆل بکەەەەەان .ەایبەەمەنەەەەە دییەکانی ئە سیاسەەەەەەەە بەەەەەریتیی لە- ١ :
رویانەەەەەەدنی گونەەەەەەدەکان و شەەەەەەارۆ کەکان لە سەراسەەەەەەەری کوردسەەەەەەتان - ٤
نیشەەەەەتەجێکردنی کوردەکەەەەەان لە ناوەنەەەەەدە نوێکەەەەەان کە لە ێێەەەەەر کەەەەەۆنترۆلی
 119ئەو کونفرانسە لە کانوونی دووەمی  ١٨٩٨لە پاری بەڕێوە وو و لێرنەیەکی کورد و ەند
بریندارێکی ەکە کیمیاییەکانی کوردستان ەێیدا ئامادەبوون بەاڵ لە کۆنفرانسەکەدا هید ئاماێەیە
بە کیمیابارانی کورد لە یەن عێرا ەوە نەکرا و ئەمریکا نەیهێشت ئەو مەسەلەیە ەد باس بکرێت .لە
کۆنفرانسەکەدا ەەنها هەوڵەکانی دەوڵەەی لیبی بۆ وەدەستخستنی ەکی کیمیایی شەرمەزار کرا.
وەرگێڕ
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سەەەەەربازیدا بەەەەی - ٠ .دووریسەەەەتنەوەی کوردەکەەەەان بەەەەۆ ناو ەکەەەەانی دەرەوەی
کوردسەەەەەەتان و  - ٢بەکارهێنەەەەەەەانی ەەەەەەەەاکتیکە ەیروریسەەەەەەەتییەکان ،لەوانە ەکە
کیمیاییەکەەەەان ،بەەەەەۆ دەرکردنەەەەەی یەڵەەەەڵ لە زێەەەەەدی یۆیەەەەەان و ەەەەەۆڵکردنی
ناو ە".
یەەەەەاەون گهسەەەەەپی ،بەەەەەاڵوێزی ئەمریکەەەەەا لە عێەەەەەراق لە ەیلیگرامێکەەەەەدا کە لە
 ٤٩ی ەشەەەەەەەەەەەرینی دووە ( بەەەەەەەەەەەۆ وەزارەەەەەەەەەەەەەی دەرەوەی نەەەەەەەەەەەاردووە)
وردەکارییەکەەەەەەانی سەەەەەەەردانەکەی بەەەەەەۆ کوردسەەەەەەتان بەەەەەەاس کەەەەەەردووە و
پشتڕاسەەەەەەتی کەەەەەەردوەەەو ە کە ێمەەەەەەارەیەکی زۆر لە گونەەەەەەدەکان یەەەەەەەاپوور
کەەەەەەەەراون و دانیشەەەەەەەەتوە کوردەکانیەەەەەەەەان راگەەەەەەەەوازراونەەەوە .بە گەەەەەەەەوێرەی
هەڵسەەەەەەەەەەنگاندنی یەەەەەەەەەاەون گهسەەەەەەەەەپی  ،زیەەەەەەەەەاەر لە  ٢١١هەزار کەس
راگوازراونەەەوە و ئاوارە بوونە.
رێیمەەەەەەەی سەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەیی لەمێەەەەەەەرە وە یەکەەەەەەەێ لە دڕنەەەەەەەدەەریی و
سەەەەەەەرکوەکارەریی دەوڵەەەەەەەەانی جی هەەەەەەەان ناسەەەەەەراوە بەاڵ کردەوەکەەەەەەەانی لە
 ١٨٩٩زۆر لە کردەوەکەەەەەانی پێشەەەەەتری ەونەەەەەدەر بەەەەەوو و بەەەەەوو بە ەونەەەەەدەریی
جەەەەەۆری پێشەەەەەیلکاری مەەەەەاەی مەەەەەرۆه لە دەیەی ١٨٩١دا .ئەو کەەەەەردەوانە کە
دێی کوردەکەەەان ئەنجامەەەدرا کەەەاری سەەەەەرباز یەەەان هێزەکەەەانی پەەەۆلی نەبەەەەوو
بەڵکەەەوو ئەوان ەەنهەەەەا ەەرمانیەەەەان جێبەجەەەێ دەکەەەەرد .ەە رمەەەەانی ئەو کەەەەردەوانە
لە لە ئاسەەەەەەتی زۆر بەرزی ریریمەەەەەەەی عێەەەەەەەرا ەوە دەرکرابەەەەەەەوو و ئامەەەەەەەانجی
کوشەەەەتنی ێمەەەەارەیەکی زۆر لە کوردەکەەەەان و نا ەەەەارکردنی یەڵەەەەڵ بە هەاڵەەەەەی
لە واڵن و یەەەەەاپوورکردنی بەشەەەەەێکی زۆر لە نەەەەەاو ە گونەەەەەدیە کوردنشەەەەەینەکان
بوو کە سەر اوەی کولتووری کوردەکانی عێرا ە.
ئەگەر یەڵکەەەەی ئەمریکەەەەا بە گشەەەەتی ئاگەەەەاداری پێشەەەەێلکرانی مەەەەاەی مەەەەرۆه
لە عێەەەەراق بەەەەی( بەو شەەەەێوەیە کە ئاگەەەەاداری پێشەەەەیلکرانی مەەەەاەی مەەەەرۆه لەو
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واڵەەەەەانەن کە میەەەەدیاکان زیەەەەاەر دەسەەەەتیان پێڕادەگەەەەان) زۆر لە یارمەەیەەەەدانی
ئەمریکەەەەەا بە عێەەەەەراق ەەەەەەوڕە دەبەەەەەی .هەر ەنەەەەەد کە یەڵەەەەەڵ بە گشەەەەەتی
ئاگەەەەاداری راسەەەەتییەکان دەربەەەەارەی پێشەەەەیلکارییەکانی مەەەەاەی مەەەەرۆه لە یەن
عێەەەرا ەوە نیەەەەیە بەاڵ ئەەەەێمە بەەەەاش ئاگەەەاداریی و دەبەەەەێ لەبەر ەەەەاوی بگەەەەریی.
 HAپێیەەەەەەوایە کە یارمەەیەەەەەەدانی ئەمریکەەەەەەا بە عێەەەەەەراق لەگەل سیاسەەەەەەەەی
جیهەەەەانیی ئەمریکەەەەا سەەەەەبارەن بە مەەەەاەی مەەەەرۆه ناگونجێەەەەت .کەوابەەەەوو HA
پێشەەەنیاری کەەەەردوە کە ئەەەەێمە دەبەەەێ نەەەەامەیە بەەەەۆ ئێەەەوە ئامەەەەادە بکەیەەەەی و
پێشەەەنیارێڵ دەربەەەەارەی پێشەەەەیلکارییەکانی مەەەەاەی مەەەەرۆه لە عێەەەەراق( کە بەەەەۆ
مەسەلەی  EXIM BANKپێویستە) بخەینەڕوو.
جەەەەەگە لەوەش کەەەەەاردانەوەی کۆمیتەکەەەەەانی کاروبەەەەەاری دەرەوەی ئەنجەەەەەومەنی
نەەەەوێنەران و ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران لەو پەیوەنەەەەدیەدا نەرێنەەەەی دەبێەەەەت .سەەەەتاەی
(HAFACکەەەەەەەەۆمیتەی کاروبەەەەەەەە اری دەرەوەی ئەنجەەەەەەەەومەنی نەەەەەەەەوێنەران) بە
شەەەەەەێوەی نەەەەەەاەەرمی بە NEAی وەەەەەەەووە کە لەوانەیە کەەەەەەۆمیتە کەەەەەەاردانەوەی
نەرێنەەەەەەەی سەەەەەەەەبارەن بەو مەسەەەەەەەەلەیە نیشەەەەەەەان بەەەەەەەدان مەگەر ئەوە کە
ەەەەەاوەڕوان بکەیەەەەەی ەەەەەەا کۆنفرانسەەەەەی ەکە کیمیاییەکەەەەەان لە پەەەەەاری ەەواو
بێەەەەت ،کەوابەەەەوو ئەگەر ئێسەەەەتا دەسەەەەت بە کەەەەار بەەەەیی ەەەەاوەروان دەکرێەەەەت
لەگەل دێکەەەەەردەوەی هەنەەەەەد یەن رووبەڕوو بیەەەەەنەوە .کەەەەەۆمیتەی بازرگەەەەەانی
ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و کەەەەەۆمیتە بازرگەەەەەانییە پەیوەندیەەەەەدارەکانی دیەەەەەکە
لەوانەیە بەشەەەەەێوەی ەەەەەەا پشەەەەەتیوانی لە ئەەەەەێمە بەەەەەکەن HA .پێیەەەەەوایە کە
کەەەەەاردانەوەی ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران و ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران سەەەەەەبارەن بە
زیەەەادکردن ی کریەەەەدیت بەەەەۆ عێەەەەراق بە ەەواوی نەرێنەەەەی دەبێەەەەت ئەگەر بڕیەەەەار لە
سەەەەەەر ئەو شەەەەەەتە بەەەەەدرێت لە کاەێکەەەەەەدا کە کەەەەەۆنگرێ ەەەەەەەاوەوێکردنی ئەو
مەسەلەیەی یستووەەە کاەێکی دیکە.
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ئەنجا

 NEAلەگەل هەڵێنجانەەەەەدنەکانی شەەەەەیکردنەوەکەی  HAهەەەەەاوڕا نەەەەەیە کە زیەەەەەاەر
پشەەەەەتی بەو ەۆمەەەەەەەانە بەسەەەەەتووە کە پێشەەەەەمەرگە کوردەکەەەەەان و راپەەەەەۆرەی
 SFRCیسەەەەتویانەەە پەەەەال دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق .شەەەەااڵوی سەەەەەربازی عێەەەەراق
هەر ەنەەەەد کە دڕنەەەەدانە بەەەەووە بەاڵ ئامەەەەانجی ئەەەەارامکردنەوەی ئەو ناو ەەەەانە
بەەەەووە کە لە یەن پێشەەەەمەرگەکانەوە بە مەەەەاوەی ەنەەەەد سەەەەال داگیرکرابەەەەوون.
پێشەەەەمەرگە راپەڕیوەکەەەەان هاوپەیمەەەەانی نزیکەەەەی ئێەەەەران بەەەەوون و وە بەرەی
دووەمەەەەی شەەەەەڕی ئێەەەەران کاریەەەەان دەکەەەەرد و لە یەن ئێەەەەرانەوە پشەەەەەتیوانی
مادیەەەان لێەەەدەکرا و ئیەەەران ەکەەەداری دەکەەەردن .ئەەەێمە هەەەید شەەەتێڵ نەەەابینیی
کە نیشەەەەەەەەەان بەەەەەەەەەدان عێەەەەەەەەەراق هەول دەدان کوردەکەەەەەەەەەان بە ەەواوی لە
ناوبەڕێەەەەت .شەەەەااڵوی سەەەەوپای عێەەەەراق لە ناو ەیەکەەەەدا ئەنجامەەەەدراوە کە (بە
وەەی سەەەەەەەەەر اوە کەەەەەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەەەەەان) ەەنهەەەەەەەەا  ١٤١هەزار کەس لە
رێرەی دوو میلیۆن کەسی کوردەکانی عێراق ەێیدا نیشتەجێی.
 NEAلەگەل ئەوە هەەەەەاوڕایە کە سروشەەەەەەتی راسەەەەەەتە ینەی رێیمەەەەەەی بەعسەەەەەەی
عێەەەەراق لەگەل حەز و یواسەەەەتی ئەەەەێمە یەکنەەەەاگرێتەوە .ئەەەەێمە دەبەەەەێ درێەەەەرە
بە ەەەەاودێریکردن بە سەەەەەر بەەەەارودۆیی مەەەەاەی مەەەەرۆه لە عێەەەەراق بەەەەدەیی و بە
ەونەەەەەدی دێی پێشەەەەەیلکرانی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه سەەەەەە بکەیەەەەەی بەاڵ دەبەەەەەەێ
سەەەەەەبارەن بەوە وریەەەەەا بەەەەەیی کە لە ئەنجەەەەەامی گوشەەەەەارە ئابوریەکانمەەەەەان لە
سەەەەر عێەەەراق ەەەاوەڕوانی ەەەی ئەنجامێەەەڵ دەکەیەەەی .ئەو کریەەەدیتە ب ەەەوکە کە
ئەەەەێمە دەمانەویەەەەت بیەەەەدەیی بە عێەەەەراق( و بەەەەۆ نمەەەەوونە لە یەن کریەەەەدیتی FY
 )CC 89کە کەەەەەەراوەەەوە ،زۆر لەوە کەمتەەەەەەرە کە دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق وە
هۆکارێکی هاندەرانە کەڵکی لێوەربگرێت.
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 NEAو  EBئامەەەەەەەاێە بەوە دەکەن کە ئەو جەەەەەەەۆرە پێشەەەەەەەێلکاریانەی مەەەەەەەاەی
مەەەەرۆه کە  HAباسەەەەی کەەەەردووە ەەەەەا ئەو شەەەەوێنە کە ئەەەەێمە دەزانەەەەەیی ەن
ئەوەنەەەەەدە ەونەەەەەد نەەەەەیە کە پەەەەەێ لە ەەەەەا کی  BANK EXIMبگرێەەەەەت بەو
شەەەەەەەێوەیە کە پێشەەەەەەەتر پێشەەەەەەەی لە ەەەەەەەا کی  BANK EXIMلە یەکیتەەەەەەەی
سەەەەەۆڤیەن و رۆێهەاڵەەەەەەی ئوروپەەەەەا گرەەەەەەووە .بڕیەەەەەارێکی وەهەەەەەا لەوانەیە بە
واەەەەەەەای ئەوە بێەەەەەەت کە  BANK EXIMکۆەەەەەەەایی بە ئاسەەەەەەانکاری کریەەەەەەدیتی
کورەخەەەەایەنی ئێسەەەەەتای بەەەەۆ عێەەەەەراق بهێنێەەەەت و ئەوەش لەوانەیە کۆمەڵێەەەەەڵ
ئەنجەەەەەا و ئاکەەەەەەامی یراپەەەەەەی بەەەەە ۆ بەرنەەەەەەامە ئابورییەکەەەەەەانی ویەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا لە عێەەەەەەراق ،لەوانە کریەەەەەەدیتەکانی کومپانیەەەەەەای
کشوکاڵی  ، CCCبەدواوە بێت.
بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە پەەەەەەێگەی ملمهنێەەەەەەی ئەەەەەەابووری ئەمریکەەەەەەا لە
سەراسەەەەەەری جیهانەەەەەدا رۆێبەڕۆێ ەوشەەەەەی کێشەەەەەەی زیەەەەەاەر دەبێەەەەەت و لەگەل
گیروگرەتەەەەەی جەەەەەەدی هاو سەەەەەەنگیی بازرگەەەەەەانی رووبەڕوویە ئەەەەەێمە نابێەەەەەەت
یۆمەەەەەان لە بەەەەەازاری جیهەەەەەانی داببەەەەەڕیی بەەەەەێ ئەوەی سیاسەەەەەەەێکی روون و
وا عبینانەمەەەەەان بەەەەەۆ دەسەەەەەتکەوەە ئابورییەکانمەەەەەان هەبێەەەەەت لەکاەێکەەەەەدا کە
ئێسەەەەتا ئەەەەێمە بە دڵنیەەەەاییەوە لە بەەەەازاری ملمهنێەەەەی ئەەەەابووری لە رۆێهەاڵەەەەەی
ئوروپەەەەەا و ێاپەەەەەۆن ەەەەەا نەەەەەیی .هاوپەیم انەکانمەەەەەان ،لەوانە بریتانیەەەەەا(کە
ەەنهەەەەەا دەوڵەەەەەەەێکە کە پشەەەەەتیوانی لە بانگەشەەەەەەکانی ئەەەەەێمە دەربەەەەەارەی
کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دەکەەەەان) ،زۆر پێیانخۆشەەەەە کە
کریەەەەدیتی زیەەەەاەر بەەەەۆ سەەەەەرمایەگوزاری لە بەشەەەەی ئەەەەاوەدانکردنەوەی عێەەەەراق
( پاش کۆپتاییپێهاەنی شەڕ لەگەل ئێران) ەەریان بکەن.
جەەەەەگە لەوەش  NEAپێیەەەەەوایە کە بازرگەەەەەانی لەگەل عێەەەەەراق لە یەن هەنەەەەەد
لە ئەنەەەەەەەدامانی ئەنجەەەەەەەومەنی نەەەەەەەوێنەران و ئەنجەەەەەەەومەنی پیەەەەەەەرانەوە ەن
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پێشەەەەەەوازی لێناکرێەەەەەەت بەاڵ بەرنەەەەەەامەی  BANK EXIMئەوەنەەەەەەدە شەەەەەەەتی
شەەەەەایانی ەێەەەەەدایە کە ئەەەەەێمە دەبەەەەەێ سەەەەەەرەڕای ئەو نیگەرانیەەەەەانە درێەەەەەرەی
پێبدەیی.
بە کەەەەەورەی  NEAپێیەەەەەوایە کە ئەەەەەێمە دەبەەەەەێ هاوسەەەەەەنگییە لە نێەەەەەەوان
سەەەەەەەرجە بەرێەوەنەەەەەەدیەکانمان لە واڵەەەەەەەی عێەەەەەەراق( کە رۆێبەرۆێ گرنگەەەەەەی
زیەەەەاەر پەیەەەەدا دەکەەەەان) رابگەەەەریی بەەەەۆ ئەوەی بگەیەەەەی بە ئامانجەکانمەەەەان لە
پەیوەنەەەەەەدی لەگەل کەڵکەەەەەەوەرنەگرەی لە ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی و رێزگەەەەەەرەی لە
مەەەاەی مرۆڤەەەەدا .بە کۆەاییپێهەەەاەنی شەەەەەڕ لە کەنەەەەداو ،کەەەاەەکە گونجەەەەاوە بەەەەۆ
ئەوەی کەڵەەەەەەەەەەەەڵ لە دەرەەەە نوێکەەەەەەەەەەەەان وەربگەەەەەەەەەەەەریی بەەەەەەەەەەەەۆ ئەوەی
بەرێەوەنەەەەدییەکانمان بکەیەەەەی بە پەەەەرۆێە .بە وەدوایسەەەەتنی کەەەەان یەەەەا گەەەەۆڕینی
ئاراستەی شتەکان ،ئەو بەرێەوەندییانە بۆمان دەستەبەر نابێت.
پێشنیارەکان:
پێشەەەەەنیار دەکەیەەەەەی رێگامەەەەەان پێبەەەەەدەن بەەەەەانکی هەنەەەەەاردە و هەەەەەاوردەکردن
ئاگەەەەەەادار بکەیەەەەەەنەوە کە وەزارەەەەەەەەی دەرەوە لە رووی سیاسەەەەەەیەوە هەەەەەەید
دێایەەییەکەەەەەەەی لەگەل بەیشەەەەەەەینی گەەەەەەەارانتی کریەەەەەەەدیتی هەنەەەەەەەاردەکردنی
مامناوەنەەەەەد بەەەەەۆ عێەەەەەراق نیەەەەەیە( NEAو  EBلەگەل ئە پێشەەەەەنیارەدان بەاڵ
 HAدێی ئە پێشەەەەەەنیارەیە) .رێگەەەەەەای دووە ئەوەیە کە ئەەەەەەێمە پێشەەەەەەنیاری
ئەوە نەک ەیەەەەی کە بەەەەەڕی کریەەەەەدیتەکە بەەەەەۆ عێەەەەەراق زیەەەەەاد بکرێەەەەەت بەڵکەەەەەوو
نامەیەکتەەەەان بەەەەۆ ئامەەەەادە بکەیەەەەی و کۆمەڵێەەەەڵ پێشەەەەنیار دەربەەەەارەی مەەەەاەی
مەەەەەەەەرۆه لە عێەەەەەەەەراق بخەیەەەەەەەەنەڕوو( HAلەگەل ئە پێشەەەەەەەەنیارەدایە بەاڵ
 NEAو  EBدێی پێشنیارەکەن).
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە لەندەن بۆ :
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
بابەن  :راپۆرەی میدیاکان دەربارەی راگوازەنەوەی کوردەکانی عێراق
نیسانی ١٨٩٨
بۆ زانیاری:
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن ١١٨٢
ئامەەەەەەاێە بە :ەیلیگرامەەەەەەی  ٤١٤٨ی باڵوێزیەەەەەەانەی ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی
ئەمریکا لە بەغداد
 - ١را پۆرەەکەەەەەەان دەربەەەەەەارەی راگەەەەەەوازەنەوەی زۆرەملێەەەەەەی کوردەکەەەەەەان ئە
حەەەەەەتەیە ەەنهەەەەا لە رۆێنەەەەامەی "دەیلەەەەی ەیلیگەەەەراو" 120دا بەەەە و بەەەەوەوە .لە
پەڕەی ١١ی رۆێی ١١ی نیسەەەەەەاندا "دەیلەەەەەەی ەیلیگەەەەەەراو" بانگەشەەەەەەەی ئەوەی
کردبەەەەوو کە نەەەەزیکەی  ٤٤١هەزار کەەەەوردی عێەەەەراق لە شەەەەاری ەەەە دز ئەەەەاوارە
و دەربەدەر کەەەەراون یەەەەا ن گەەەەوازراونەەەوە بەەەەۆ ئوردوگەەەەا بیابانیەکەەەەانی نزیەەەەڵ
عەرەبسەەەەتانی سەەەەەعودی لەبەر ئەوەی دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق بڕیاریەەەەەداوە شەەەەەاری
ەەەەە دز یەەەەەاپور بکەەەەەان .سەەەەەەر اوەی راپەەەەەۆرەەکەی رۆێنەەەەەامەی"دەیلەەەەەی
ەیلیگەەەەەراو" یەکێتەەەەەی نیشەەەەەتمانی کوردسەەەەەتان بەەەەەووە .هەروەهەەەەەا ئاێانسەەەەەی
دەنگوباسەەەەەی "ئیرنەەەەەا"  121رایگەیانەەەەەدوە کە سەەەەەەربازا نی عێەەەەەراق ب ڤۆکیەەەەەان
بەەەەە و کەەەەەردوەەەوە و داوایەەەەەان لە یەڵکەەەەەی ەەەەە دز ( کە بە وەەی "ئیرنەەەەەا"
DAILY TELEGRA PH

 121ئیرنا ئاێانسی دەنگوباسی کۆماری ئیسهمی ئێرانە .وەرگێڕ
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ەەەەۆل بەەەەکەن

 ١١١هەزار کەس دەبەەەەی) کەەەەردووە ەەەەەا  ٤٤ی نیسەەەەان ەەەە دز
ونکە لەو رۆێە بەدواوە دز یاپور دەکرێت.
 - ٤رۆێنەەەەەەامەی"ەیلیگەەەەەەرا " لە  ١٠ی نیسەەەەەەان لە زاری یەکێتەەەەەەی نیشەەەەەەتمانی
کوردسەەەەتانەوە بەەەەە وی کەەەەەردەوە کە سەەەەەربازانی عێەەەەەراق ێمەەەەەارەیەکی زۆر لە
یانوەکەەەەەانی دزێیەەەەەان روویانەەەەەدو وە پەەەەەاش ئەوەی یەڵەەەەەڵ نەەەەەاڕەزایەەی
یۆیەەەەان لە بەرامەەەەبەر راگوازەنەوەیەەەەان بەەەەۆ ئوردوگەەەەا زۆرەملیەکەەەەان دەربڕێەەەەوە.
وەەبێەەەەەری کوردەکەەەەەان رایگەیانەەەەەدووە ئێسەەەەەتا ەنەەەەەد هەزار کەس ئەەەەەاوارە و
دەربەدەرن.
122
سیتز

SEITZ
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە لەندەن بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن ١٤٩٤
بەەەابەن  :دەوڵەەەەەی عێەەەراق لە راگەەەوازەنەوەی بەشەەەێڵ لە کوردەکەەەان
اوپۆشی کردووە
نیسانی ١٨٩٨
بۆ زانیاری:
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
یەنە پەیوەندیدارەکانی شەڕی کەنداو
ئامەەەەەەاێە بە :ەیلیگرامەەەەەەی  ٤١١١ی باڵوێزیەەەەەەانەی ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی
ئەمریکەەەەەەەا لە بەغەەەەەەەداد و ەیلیگرامەەەەەەەی  ١٨١٤ی باڵوێزیەەەەەەەانەی ویەەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە لەندەن.
 - ١رەش کراوەەەوە
 - ٤رۆێنامەکەەەەەانی بریتانیەەەەەەا لە  ١١و  ١١ی نیسەەەەەەان بانگەشەەەەەەەی ئەوەیەەەەەەان
کەەەەرد کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بەەەەۆ ئەەەەارامکردنەوەی ناڕەزایەەیەکەەەەان لە نەەەەاویۆ و
دەرەوەی عێەەەەەەراق لە ەەرمەەەەەەانی راگەەەەەەوازەنەوەی زۆرەملێەەەەەەی کوردەکەەەەەەان لە
بەەەەەاکووری رۆێهەاڵەەەەەەەی واڵن اوپۆشەەەەەی کەەەەەەردووە .عیەەەەەەزەدیی بەرواری ،123
وەەبێەەەەری پەەەەارەی دیمەەەەوکراەی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق لە دیمەشەەەەز رایگەیانەەەەدوە
کە وەدوایسەەەەەەتنی راگەەەەەەو ازەنی کوردەکەەەەەەان مەەەەەەانۆڕێکی کەەەەەەاەییە .بەرواری
داوای لە کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی کەەەەەردوە دەسەەەەەتبەکار بەەەەەی بەەەەەۆ ئەوەی
پەەەەەێ لە شەەەەەااڵوی ڕکردنەەەەەەی کوردەکەەەەەان لە یەن دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەەرا ەوە
بگرن.
EZZEDIN BRAOURI
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 - ٠لە هەمەەەەان کاەەەەەدا ئاێانسەەەەی دەنگوباسەەەەەی "ئیرنەەەەا" بەەەە وی کەەەەەردەوە کە
بەەەەەەەەزووەنەوەی ئیسەەەەەەەەهمی کوردسەەەەەەەەتانی عێەەەەەەەەراق رایگەیانەەەەەەەەەدوە کە
بۆلەەەدۆزر(شەەەۆە ) هێنەەەراوە بەەەۆ ەەە دز و دانیشەەەتوانی ەەە دز بە زۆرەملەەەێ
گەەەەوازراونەەەوە بەەەەۆ ئوردوگەەەەەا کاەییەکەەەەانی سەەەەەەر سەەەەنووری عەرەبسەەەەەتانی
سعودی.
سیتز

لە وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن بۆ :
 باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەیرون سەەەەرجە باڵ وێزیەەەانە پەیوەندیەەەدارەکانی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانیئەمریکا
SEC D EF WASH D C /ISA 0 0 0 0

JC S WASH D C /'OJC Si J -5 0 0 0 0
D IA/D ER W*SH D C
N SC WASH D C 0 0 0 0
U SMISSION U SVIEN N A
C IN C U SN AVEU R L ON D ON U K
U SC EN C TOM MAC D IL L AFB FL /POL AD
U SD OC OSOU TH N APL ES ITzIN TAFxFOR , POL AD KR U SE
C OMSIXFL T
U SC IN C EU R VAIH IN GEN GE
N SA FT MEAD E MD
U SIA WASH D C
N AVOPIN TC EN SU ITL AN D MD
C OMIPAC H ON OL U L U H I
L ON D ON FOR N IL L IKEN
PAR IS FOR W IN N
R OME AL SO FOR VATIC AN AN D FOR MFO C L U VER IU S
D OD /ISA FOR N ESA
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C IN C EU R FOR POL AD
C IN C U SN AVEU R FOR IN TAF
N SC FOR R OD N AN
N SA FOR C H IEF G GR OU P
C OMIPAC FOR AI-5

گواڵنی ١٨٩٨
ب ەەابەن  :گوشەەارە سەەەربازی و سیاسەەییەکانی سەەەدا حوسەەەیی لەسەەەر
کوردەکان بەردەوامە
رەشنووسەەەەەەەەی ئە نووسەەەەەەەەەراوەیە لە یەن  INR/MESAئامەەەەەەەەەادەکراوە و
پەسەندکراوە
 - ١سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری عێەەەەەراق ،سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی درێەەەەەرە بە گوشەەەەەاری
سیاسەەەەەی و سەەەەەەربازی لەسەەەەەەر کوردەکەەەەەان دەدان بەەەەەۆ ئەوەی رێبەرانەەەەەی
کەەەوردە راپەڕیوەکەەەان نا ەەەار بکەەەان لەگەل دەوڵەەەەەی عێەەەراق وەەەەووێر بەەەکەن.
بەاڵ بە هەەەەەەەۆی ئەوەی کە مەەرسەەەەەەەی سەەەەەەەەربازی کوردەکەەەەەەەان لەسەەەەەەەەر
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بەشەەەەێوەیەکی بەر ەەەەاو پەەەەو ەل کەەەەراوەەەوە ،پێنا ێەەەەت
سەەەەەدا جەەەەارێکی دیەەەەکە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان بەکاربێنێەەەەت.
ئەو بانگەشەەەەەیە پش تڕاسەەەەت نەکەەەەراوەەەوە کە عێەەەەراق دەیەوێەەەەت کۆمەڵێەەەەڵ
لە گونەەەدەکانی سەەەەەر سەەەنووری ئێەەەەران کەەەاول بکەەەەان بەاڵ وادیەەەارە سەەەەەدا
دەیەوێت کوردەکان بەرەو ی کۆمەڵگای عێراق رابکێشێت.
 - ٤سەەەەەەدا زیەەەەەاەر لە هەزار گونەەەەەدی کەەەەەاول کەەەەەردوە و  ٢١١ەەەەەەا  ٤١١هەزار
کەس لەو کەسەەەەەەەەەانەی راگوازەەەەەەەەەەوەەەوە کە بە ی ەنگەەەەەەەەەری بەەەەەەەەەزوەنەوەی
راپەڕینەەەەی کوردیەەەەان دەزانێەەەەت و رێبەرانەەەەی راپەڕینەەەەی کەەەەوردی بانگهێشەەەەت
کەەەەردوە لەگەل دەوڵەن وەەەەەووێر بەەەەکەن بەاڵ هەوڵەکەەەەان بەەەەۆ دەسەەەەەتپێکردنی
وەووێرەکان هێشتا سەرنەکەوەووە.
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 - ٠لەگەل ئەوەشەەەەەدا سەەەەەەدا بەردەوا هەڕەشەەەەەەی ئەوە دەکەەەەەان کە هێەەەەەزی
سەەەەەەربازی بەکاردێنێەەەەەت بەەەەەۆ ئەوەی نەهێۆێەەەەەت ئەو گەەەەەروپە ب ەەەەەوکە کە لە
کەەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەەەان مەەەەەەاوەەەوە ،دەسەەەەەەتیان بگەەەەەەان بە پشەەەەەەتیوانی ئەو
گونەەەەدانەی کە پێشەەەەتر پشەەەەتیوانی سەەەەەرەکی کەەەەوردە راپەڕیوەکەەەەان بەەەەوونە.
ئەەەەەەێمە نەەەەەەاەوانیی ئەو بانگەشەەەەەەانە پشتڕاسەەەەەەت بکەیەەەەەەنەوە کە بەەەەەەاس لەوە
دەکەن کە دەوڵەەەەەی عێەەەەراق دەیەوێەەەەت شەەەەاری ەەەە دز و گونەەەەدەکانی نزیەەەەڵ
سەەەنووری ئیەەەران کەەەاول بکەەەان بەەەۆ ئەوەی پشەەەتینەیەکی ئەمنەەەی لە نەەەاو ەی
سنووری دروست بکان.
 - ٢ەەەەەەە دز دەسەەەەەەەتی لێەەەەەەەنەدراوە بەاڵ لەوانەیە سەەەەەەەەدا بەرنەەەەەەەەامەی
کەەەەاولکردنی دزێەەەەی وەدوایسەەەەتبێت بەهەەەەۆی ئەو هەڵمەەەەەەی راگەیانەەەەدنە کە
کوردەکەەەەەانی نەیەەەەەاری حکەەەەەومەەی عێەەەەەراق لە لەنەەەەەدەن بەڕێوەیەەەەەان بەەەەەرد.
ەەەەەازانجی هەڕەشەەەەەەی دەسەەەەەتپێکردنەوەی ئە کەەەەەردەوانەی سەەەەەەدا ەەنهەەەەەا
ئەوەیە کە رێبەرانەەەەی راپەڕینەەەەی کەەەەورد دەسەەەەت لە هەڵوێسەەەەتە ەونەەەەەدەکەیان
124
هەڵگرن و لەگەل دەوڵەەی عێراق وەووێر بکەن.
 - 124باڵوێزیەەانەی ویەەهیەەە یەکگرەووەکەەانی ئەمریکەەا لە بەغەەداد لە پەیامێکەەدا بەەۆ وەزارەەەەی
دەرەوە لە گەەەەواڵنی  ١٨٩٨ئامەەەەاێەی بەوە کەەەەردوە کە ئاێانسەەەەی هەواڵەەەەی  BBCلە ٤١ی گەەەەواڵن
بەە وی کەەردوەەەوە کە شەەااڵوی راگەەو ازەنەوەی زۆرەملێەەی کوردەکەەان لە نەەاو ەی ەە دز دەسەەتی
پێکەەەەردوەەەوە بەاڵ بە گەەەەوێرەی زانیاریەکەەەەانی ئەەەەێمە لە ٤١ی گەەەەواڵن هەەەەید کەس لە ەەەە دز
رانەگەەوازراوەەەوە .لە درێەەەرەی پەیەەەامەکەدا هەەەاەوە کە ئەەێمە دەربەەەارەی راگەەەوازەنەوەی کوردەکەەەان
بەەۆ باشەەوری عێەەراق لە دوو کەەورد پرسەەیارمان کەەرد و ه ەردوویەەان وەیەەان شەەتی وا راسەەت نیەەیە و
وەیەەان ئێسەەتا ەەنهەەا ئوردوگەەایە لە نزیەەڵ رۆمەەادی مەەاوە کە ئاوارەکەەانی یەڵکەەی نەەاو ەی مە
مسەەەەتەەای ەێەەەەدایە( مەبەسەەەەتی نەەەەاو ەی بەەەەارزانە) .وادیەەەەارە پەیەەەەامەکەی وەزارەەەەەەی دەرەوەی
ئەمریکەەەا بەەەۆ باڵوێزیانەکەەەان بە گەەەوێرەی ئە پەیەەەامەی باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی
ئەمریکا لە بەغداد بۆ وەزارەەی دەرەوە ئامادە کراوە .وەرگێر
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لە وزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن بۆ :
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
بەەا بەن  :نەەاوەرۆکی دیەەداری جێگەەری وەزیەەری دەرەوەی ئەمریکەەا لەگەل
نوێنەرێکی کورد دەربارەی شااڵوەکانی عێراق دێ بە کوردەکان
حوزەیرانی ١٨٩٨
بەەەۆ زانیەەەەاری :باڵوێزیەەەەانەی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا لە لەنەەەەدەن،
پاری  ،ڤییەن ،دەمیشز ،ئانکارا و کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنا
 - ١بە ەەواوی رەش کراوەەەوە
 - ٤م مەەەەد دۆسەەەەکی ،نەەەەوێنەری پەەەەارەی دیمەەەەوکراەی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق(
گروپەەەەەەی بەەەەەەارزانی) لە واشەەەەەەینگتۆن رۆێی  ١ی حەەەەەەوزەیران لەگەل ری ەەەەەەارد
شەەەەەیفتێر  ،125جێگەەەەەری وەزیەەەەەری دەرەوە دیەەەەەداری کەەەەەرد .م مەەەەەد دۆسەەەەەکی
داوای کەەەەرد ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا یەەەەارمەەی ئەەەەاوارە کوردەکەەەەانی
عێەەەراق لە ەەەەەورکیە بەەەدان و شەەەەێوەی هەڵسەەەوکەوەی عێەەەەراق لەگەل کەمیەەەەنەی
کورد شەرمەزار بکان.
 - ٠بەەەواوی رەشکراوەەەوە
 - ٢دۆسەەەکی ئامەەەاێەی بە بەەەارودۆیی کوردەکەەەەان لە نەەەاویۆی عێەەەراق کەەەەرد و
پرسەەەیاری کەەەەرد هەڵوێسەەەەتی ئەمریکەەەەا سەەەەەبارەن بە رویانەەەەدنی گونەەەەدەکان و
ەەعریبەەەەەی کوردسەەەەەتان یەەەەەیە .شەەەەەیفتێر لە وەاڵمەەەەەدا وەەەەەەی بەجەەەەەدی هەول
دەدەیەەەەی بەەەەۆ ئەوەی بەەەەەارودۆیی مەەەەاەی مەەەەرۆه لە عێەەەەەراق باشەەەەتر بێەەەەەت
هەر ەنەەەەەد کە ەەنهەەەەەا دەرکردنەەەەەی بەیاننەەەەەامەی رەسەەەەەمی لەو پەیوەنەەەەەدیەدا
بەەەەەەاش نەەەەەەیە .هەروەهەەەەەەا وەەەەەەەی ئەەەەەەێمە هەول دەدەیەەەەەەی لەگەل دۆسەەەەەەتە
RICHARD SCHIFTER
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ئوروپایەکانمەەەەەان کەەەەەار بکەیەەەەەی بەەەەەۆ ئەوەی هەڵوێسەەەەەتێکی هاوبەشەەەەەمان لەو
پەیوەندیەدا هەبێت.
 - ٤بەەەواوی رەش کراوەەەوە

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە لەندەن بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن ٨٢٢٩
بابەن  :دواییی زانیاریەکان دەربارەی شااڵوی راگوازەنەوەی کوردەکان
حوزەیرانی ١٨٩٨
بۆ زانیاری:
باڵوێزیەەەەەانەی ویەەەەەهیەەە یەکگ رەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لە بەغەەەەەداد ،ئانکەەەەەارا،
دەمیشز و کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنا
ئامەەەەەەاێە بە :ەیلیگرامەەەەەەی  ٠١٢١ی باڵوێزیەەەەەەانەی ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی
ئەمریکا لە بەغداد
 - ١رۆێنامەکەەەەەەەانی بریتانیەەەەەەەا درێەەەەەەەرە بە ب وکەەەەەەەردنەوەی بانگەشەەەەەەەەکانیان
دەربەەەەەارەی راگەەەەەوازەنەوەی کوردەکەەەەەان دەدەن و دەڵەەەەەێی ئەمجەەەەەارە  ١١هەزار
126
کەس لە دانیشەەەەەەەەەەتوانی شەەەەەەەەەەارۆ کەی سەنگەسەەەەەەەەەەەر و دێەەەەەەەەەەگەڵە
126

باڵوێزیەەەانەی ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەا لە بەغەەەداد لە ەیلیگرامێکەەەی دیەەەکەدا بەەەۆ
وەزارەەی دەرەوە لە حوزەیرانی  ١٨٩٨ئاماێەی بەوە کردووە کە:
" رۆێنامەکەەەەەانی بریتانیەەەەەا بانگەشەەەەەەی ئەوەیەەەەەان کەەەەەردووە کە  ١١هەزار کەس لە دانیشەەەەەتوانی
سەنگەسەەەەر و دێەەەگەڵە دەرکەەەراون .سەنگەسەەەەر لە نەەەاو ەی ەەە دز هەڵکەوەەەەووە و دێەەەگەڵە لە
نێەەوان رێگەەەای هەولێەەەر و کەەەۆیەدایە .رێگەەەا بە باڵوێزیەەەانە دراوە کۆەەەەایی ئە هەەەەەتەیە سەەەەردانی
هەولێەەەەر بکەەەەان .ئەەەەێمە هەول دەدەیەەەەی دەربەەەەارەی راگەەەەواز ەنەوەی دانیشەەەەتوانی ئە بەشەەەەە لە
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راگەەەەەەەوازراونەەەوە .لە وەارێکەەەەەەەدا کە رۆێی  ١٤ی حەەەەەەەوزەیران لە گۆڤەەەەەەەەاری
"ەەەەایمز" ی لەندەنەەەدا بەەەە و بەەەوەوە(کە دە ەەەەی وەەەەارەکە لە پەەەەاراگراەی ٠ی ئە
ەیلیگەەەەرامەدا هەەەەاەوە) هەێیەەەەر ەەیموریەەەەان  ،127ئەنەەەەدامی یەکێتەەەەی نیشەەەەتمانی
ک وردسەەەەەتان و کەسەەەەەەایەەییەکی عێرا ەەەەەەی دیەەەەەەکە کە سەەەەەەەردانی لەنەەەەەەدەنی
کەەەەەردووە و نەەەەەاوی بەەەەە و نەکەەەەەراوەەەوە ،بانگەشەەەەەەی ئەوەیەەەەەان کەەەەەردووە کە
سەەەەەەرجە  ٤٢١١یەەەەەانووەکەی سەنگەسەەەەەەر لەگەل زەوی ەەیەەەەەت کەەەەەەراون و
دانیشەەەەەتوەکانی بە زۆر راگەەەەەوازراونەەەوە .نەەەەەاوبراو راپۆرەیەەەەەداوە کە رەوەەەەەەی
راگەەەەەەەەوازەنەوەی  ١١١هەزا ر کەس لە دانیشەەەەەەەەتوانی ەەەەەەەە دز ەەەەەەەەەا ١٩ی
حەەەەەەوزەیران بە ەەواوی جێبەجەەەەەەێ کەەەەەەراوە و بەرنەەەەەەامەی ەەعریەەەەەەب( کە بە
گەەەەوێرەی ئەوە ەەنهەەەەا عەرەبەکەەەەان دەەەەەەوانی یەەەەانوو بکەەەەڕن و بفرۆشەەەەی) لە
شاری کۆیە جێبەجێ کراوە.
 - ٤لە راپەەەەەەەەەەۆرەێکی جیەەەەەەەەەەاوازدا کە  ١١ی حەەەەەەەەەەوزەیران لە گۆڤەەەەەەەەەەاری
"ئەەەەۆبزێرڤێر" 128ی لەندەنەەەەدا بەەەە و بەەەەوەەەوە ،هێلگەەەەا گراهەەەەا  129بانگەشەەەەەی
ئەوەی کەەەەرد کە  ٠هەزار ئەەەەەاوارەی کەەەەورد ەووشەەەەەی نەیۆشەەەەیەکی کوشەەەەەندە
بەەەەوونە پەەەەاش ئەوەی نەەەەانی ێەهراوییەەەەان لە ئوردوگەەەەای مەەەەاردیی لە ەەەەەورکیە
رۆێئەەەاوای کوردسەەەتانی عێەەەراق لێکەەەۆڵینەوە بکەیەەەی DCM .داوای ئیزنەەەی کەەەردوە بەەەۆ ئەوەی
رۆێی دوشەەەەممە سەەەەەردانی سەەەەلیمانی بکەەەەان و بە دڵنیەەەاییەوە دەەوانێەەەەت زانیەەەەاری دەربەەەەارەی
راگوازەنی بەکۆمەڵی یەڵڵ لە رۆێهەاڵەی کوردستانی عێراق وەدەست بخان" .وەرگێڕ
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یەەەەەواردووە" .ئەەەەەۆبزێرڤێر" لە زمەەەەەانی وەەبێرێکەەەەەی ئاوارەکەەەەەانی ئوردوگەەەەەای
مەەەەەاردینەوە بەەەەە وی کەەەەەردوەەەوە کە پێیەەەەەانوایە کە دەزگەەەەەای ئیسەەەەەتیخباراەی
عێەەەەەەەراق لە پشەەەەەەەتی ئەو مەسەەەەەەەەلەیەدایە و ئامەەەەەەەاێەی بەوە کەەەەەەەردوە کە
بەکارهێنەەەەانی ێەهەەەەر دێی نەیەەەەارانی سیاسەەەەی یەکەەەەێ لە ەەەەەاکتیکە باوەکەەەەانی
رێیمەەەی سەەەەرۆ کۆمەەەار سەەەەدا حوسەەەەینە .راپەەەۆرەی ئەو گۆڤەەەارە هەروەهەەەا
بانگەشەەەەەەەی ئەوەی کەەەەەەردوە کە جێگەەەەەەری وەزیەەەەەەری نەەەەەەاویۆی عێەەەەەەراق و
بەەەەەاڵوێزی عێەەەەەر اق لە ئەنکەەەەەەارا سەەەەەێ حەوەەەەەەەوو لەمەوپەەەەەێ سەەەەەەەردانی
ئوردوگاکەیەەەەەەان کەەەەەەردووە بەەەەەەۆ ئەوەی ەنەەەەەەاعەن بە ئاوارەکەەەەەەان بهێەەەەەەنی
بگەڕێەەەەنەوە بەەەەۆ عێەەەەراق .کوردەکەەەەان دەڵەەەەێی ێەهریەەەەواردکردنی ئاوارەکەەەەان
لەوانەیە ەۆڵەسەەەەەەەندنەوەی رێیەەەەەەە لە ئاوارەکەەەەەەان بێەەەەەەت بە هەەەەەەۆی ئەوەی
نەگەڕاونەەەوە بۆ عێراق.
 - ٠دە ەەەی وەەەەەارەکەی هەێیەەەەر ەەیموریەەەەان لە ێێەەەەر نەەەەاوی "بەەەەارودۆیی دێواری
کوردەکان :شارۆ کەی زیاەر لە یەن عێرا ەوە ۆل دەکرێی" :
حەوەەەەەەەووی رابەەەەەەەردوو دەوڵەەەەەەەەەی عێەەەەەەەراق دانیشەەەەەەەتوانی کەەەەەەەوردی دوو
شەەەەەەەارۆ کەی بەەەەەەەاکووری عێرا ەەەەەەەی راگەەەەەەەوازن و دەسەەەەەەەتی کەەەەەەەردووە بە
جێبەجێکردنەەەەەی بەرنەەەەەامەیە بەەەەەۆ ەەعریبکردنەەەەەی شەەەەەارۆ کەیەکی دیەەەەەکە.
ەەەەاوەڕوان دەکرێەەەەت هەنگەەەەاوی دواەەەەەری دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق (کە ەۆمەەبەەەەارە
بە هەوڵەەەدان بەەەەۆ لەنەەەاوبردنی کەمیەەەەنە کەەەورد کە  ٢میلیەەەەۆنە و شوناسەەەەێکی
جیەەەەاوازی هەیە) راگەەەەوازەنەوەی دانیشەەەەتوانی شەەەەارۆ کەی ەەەە دز بێەەەەت کە
نەەەەەەزیکەی  ١١١هەزار کەس دەبەەەەەەی و رەوەەەەەەەی راگوازەنەکەیەەەەەەان ەەەەەەەەا ١٩ی
حوزەیران بە ەەواوی جێبەجێ دەکرێت.
یەکێتەەەەەەی نیشەەەەەەتمانی کوردسەەەەەەتان کە یەکەەەەەەێ لە دوو حیەەەەەەزبە سەەەەەەەرەکیە
سیاسەەەەەیەکەی کوردەکەەەەەانە و لە رابەەەەەردوودا سەەەەەەر اوەیەکی متمەەەەەانەپێکراوی
149

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

زانیاریەکەەەەەەان بەەەەەەووە و کەسەەەەەەایەەیەکی دیەەەەەەکەی عێرا ەەەەەەی کە سەەەەەەەردانی
لەنەەەەدەنی کەەەەردوە بانگەشەەەەەی ئەوەیەەەەان کەەەەردوە کە نەەەەزیکەی  ١١هەزار کەس
لە دانیشەەەەەتوانی شەەەەەارۆ کەی سەنگەسەەەەەەر و دێەەەەەگەڵە گەەەەەوازراونەەەوە بەەەەەۆ
ئوردوگاکەەەەانی دەوروبەری شەەەەاری کوردنشەەەەینی هەولێەەەەر .پاشەەەەان بە یێرایەەەەی
سەەەەەەەرجە  ٤٢١١یەەەەەەانوەکەی سەنگەسەەەەەەەر لەگەل زەوی ەەیەەەەەەت کەەەەەەراون و
باغەکانی سوەێندراون.
بە گەەەەوێرەی زانیارییەکەەەەان ،دەوڵەن بە دانیشەەەەتوانی دزێەەەەی وەەەەەووە کە ەەەەەا
 ١٩ی حەەەوزەیران کەەەەۆ بەەەەکەن بەەەەۆ هەر شەەەەوێنێڵ لە نەەەەاو یەەەەاکی عێەەەەراق کە
یۆیەەەەەەان پێیانخۆشەەەەەەە .پێشەەەەەەەتر  ١١هەزار بنەمەەەەەەاڵەی دەوڵەمەنەەەەەەەد لە
ەەەەە دز کۆ یەەەەەان کەەەەەردوە بەاڵ  ٤١هەزار بنەمەەەەەاڵەی دیەەەەەکە ئیمکەەەەەانی
ئەوەیان نەبووە بۆ شوێنەکانی دیکە کۆ بکەن.
130
کە مەەەەانگی نیسەەەەان
ئیمەەەەامی جەەەەومعەی ەەەە دز  ،مە م مەەەەد دەڵگەیەەەەی
ەەەەووە بەەەەۆ بەغەەەەداد بەەەەۆ ئەوەی کاربەدەسەەەەتانی رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی
رازی بکەەەەان یەڵەەەەڵ نەگەەەەوازنەوە ،گیەەەەراوە و نەەەەاهێۆی بنەمەەەەاڵەی سەەەەەردانی
بکەن.
یەکێتەەەەەی نیشەەەەەتمانی کوردسەەەەەتان هەروەهەەەەەا بانگەشەەەەەەی ئەوەی کەەەەەردوە کە
ایممە ەەەەەەا و ەەرمانەەەەەەدەی سەەەەەەوپای شەەەەەەارۆ کەی کەەەەەەۆیە ەەرمەەەەەەانی
ەدەیە کردنەەەەەەی کەەەەەەڕیی و ەرۆشەەەەەەتنی یەەەەەەانوو لە نێەەەەەەوان کوردەکانیەەەەەەان
دەرکەەەەەردوە .لە ئێسەەەەەتا بە دواوە ەەنیەەەەەا عەرەبەکەەەەەان دەەەەەەەوانی لە کەەەەەۆیە
یەەەانوو بکەەەڕن یەەەان یەەەانووی ەەەەازە دروسەەەت بەەەکەن .ئەگەر ئەوە راسەەەت بێەەەت،
IMAN M UHAMMAD DELGAII
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ئە سیاسەەەەەەەەە وە سیاسەەەەەەەەی(ەەعەەەەەەریبە) کە لە دەیەی  ١٨١١لە شەەەەەەاری
پێشتر کوردنشینی کەرکوو جێبەجێ کرا.
بەەەەاس لەوە دەکرێەەەەت کە بەمەەەەەزوانە ێمەەەەارەیەکی زۆر عەرەب دەهێنرێەەەەت بەەەەەۆ
کەەەەەەەۆیە و ئەو یەەەەەەەانوانە کە دەوڵەن بە هەرزان لە کوردەکەەەەەەەانی کڕیەەەەەەەوە،
دەدرێەەەەت بەوان .کەەەەەۆیە نەەەەزیکەی  ٢٤مایەەەەەل لە سەەەەنووری ئێەەەەەران دوورە و لە
کەەەاەی شەەەەڕی ئێەەەران و عێرا ەەەدا نەکەوەەەەوەەە دەسەەەتی هێزەکەەەانی ئێەەەران یەەەان
هێەەەەزە کوردەکەەەەان .کەەەەۆیە بەشەەەەێڵ نیەەەەیە لە پشەەەەتێنەی ئەمنەەەەی کە لە پەەەەال
سەەەەنووری ئێرانەەەەدایە و دانیشەەەەتوەکانی راگەەەەوازراونەەەوە(.دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق)
بانگەشەەەەەی ئەوە دەکەەەەەان کە بەەەەۆ پاراسەەەەەتنی دانیشەەەەتوەکانی لە ەۆپپەەەەەارانی
ئێران ،یەڵکەکەی راگوازەوەەەوە.
کوردەکەەەان لەوە دەەرسەەەەی کە ئوردوگاکەەەەانی نێەەەو یەەەەاکی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق
کە یەڵەەەڵ بەەەۆ ئەو رادەگەەەوازرێنەوە ەەنهەەەا شەەەوێنی مەەەانەوەی کەەەاەی بەەەی و
یەڵەەەەڵ لەوێەەەەوە بگەەەەوازرێنەوە بەەەەۆ بیابانەکەەەەانی باشەەەەوری عێەەەەراق لە سەەەەەر
سەەەەنووری کوەیەەەەت و عەرەبسەەەەتانی سەەەەعودی ەەەەونکە یەڵەەەەڵ لەو لە نەەەەاو
دە ەەەی .دوێنەەەەێ پیەەەاوێکی یەڵکەەەەی ەەە دز کە ئێسەەەەتا لە لەنەەەدەنە وەەەەەی لە
نێەەەەەو ئە گونەەەەەدە بە کەەەەەۆمەاڵنەدا کە دەوڵەن بەەەەەۆ یەڵەەەەەکە راگەەەەەوازراوەکە
دروسەەەتی کەەەردون ،ئەەەی و کەەەار نەەەیە و یەڵەەەڵ نەەەاەوانی بە ئەەەازادی هەەەاەو ۆ
بەەەەەەکەن و دەوڵەن بە هەر شەەەەەەێوەیە کە پێیخەەەەەەۆش بێەەەەەەت لەگەل یەڵەەەەەەڵ
هەڵسەەەەوکەون دەکەەەەان .نەەەەزیکەی  ١١هەزار کەەەەوردی مەدەنەەەەی سەەەەاڵی رابەەەەردوو
لە ئەنجەەەەامی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی سەەەەوپ ای عێەەەەراق کەەەەوێراون و لە مەەەەاوەی ١١
ساڵی رابردوودا سێ هەزار گوند لەگەل زەوی ەەیت کراون.
هەولێەەەەر :کاربەدەسەەەەتێکی بەەەەااڵی عێەەەەراق ئەو بانگەشەەەەەیەی گەەەەروپە کەەەەوردە
ئوپوزوسەەەەەەەیونەکانی رەن کەەەەەەەردوەەەوە کە دەوڵەن لەپێنەەەەەەەاو ەێکشەەەەەەەکاندنی
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بەەەەەەەەزووەنەوەی جیەەەەەەەەاییخوازی کەەەەەەەەورد ،بە زۆر کوردەکەەەەەەەەان لە دەرەوەی
نەەەەاو ە شەەەەایاویەکان نیشەەەەتەجێ دەکەەەەان .ئەو کاربەدەسەەەەتە عێەەەەرا یە وەەەەەی
راگەەەەەوازەنی کەەەەەەوردە گوندنشەەەەەەینەکان بەشەەەەەیکە لە پەەەەەەرۆێەی دەوڵەن بەەەەەەۆ
گەشەەەەەپێدانی نەەەەاو ە و جەیتەەەەی لە سەەەەەر ئەوە کەەەەردەوە کە ئەو نەەەەەاو ەیە
لەمێرە گەشەی نەکردوە.
131
کاەۆ

لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە لەندەن بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن ٨٤١١
بابەن  :دەستپێکردنی راگوازەنەوەی یەڵکی دز لە یەن عێراق
حوزەیرانی ١٨٩٨
بۆ زانیاری:
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
 - ١رۆێنەەەەەەامەی "ەەەەەەەایمز" و "ئیندیپینەەەەەەدێنت"  ،132ەەەەەەاپی لەنەەەەەەدەن لە ١٢ی
حەەەەوزەیرا ن ب ویەەەەەان کەەەەەردەوە کە سەەەەەوپای عێەەەەەراق رۆێی دوشەەەەەەممە ١٤ ،ی
حەەەەەوزەیران ەەەەەوەەە نەەەەەاو ەەەەە دز و دەسەەەەەتی کەەەەەردوە بە راگەەەەەوازەنەوەی
زۆرەملێەەەەەی یەڵەەەەەڵ بە لەەەەەۆری سەەەەەەربازی .بە گەەەەەوێرەی پەیامێەەەەەڵ کە بە
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دەسەەەتی رێەەەبەری کەەەورد ،جە ل ەەڵەبەەەەانی گەیشەەەتووە ،ەەە دز دەبەەەێ ەەەەەا
رۆێی یەکشەەەەەەممە١٩ ،ی حەەەەەوزەیران بە ەەواوی ەەەەەۆل بکرێەەەەەت .ەاڵەبەەەەەانی
وەەەەەویەەی نازانێەەەەت ئایەەەەا هەەەەید کەس لەو سەەەەەروبەندەدا کەەەەوێراوە یەەەەان نەەەەا
بەاڵ دانیشەەەەتوانی ەەەە دز لە نەەەەاو مەەەەاڵی یۆیانەەەەدا سەەەەەنگەریان گرەەەەەووە و
بەشەەەەەەەەێوەیەکی ئاشەەەەەەەەتیخوازانە لە بەرامەەەەەەەەبەر هێزەکەەەەەەەەانی عێرا ەەەەەەەەەدا
بەربەرەکانیەەەان کەەەردووە و سەەەوپای عێەەەراق بە نەەەاردنی سەەەەربازی زیەەەاەر بەەەۆ
ناو شار وەاڵمی داونەەەوە.
 - ٤ەاڵەبەەەەەەەەانی داوای لە زلهێزەکەەەەەەەەان و نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەان کەەەەەەەەردووە
گوشەەەەەار بەەەەەخەنە سەەەەەەر دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق ئەو شەەەەەااڵوە رابوەسەەەەەتێنێت.
رۆێنامەکەەەەان پێشەەەەتر لە مەەەەانگی نیسەەەەان ب ویەەەەان کردبەەەەوەوە کە دەوڵەەەەەەی
عێەەەەەراق دەیەوێەەەەەت  ١١١هەزار کەس لە دانیشەەەەەتوانی ەەەەە د ز رابگەەەەەوازێتەوە
133
بەاڵ بۆ ماوەیەکی کاەی ئەو سیاسەەەی وەدوایستوە.
هەەەەەارڤەی مەەەەەوری  134لە رۆێنەەەەەامەی "ئیندیپینەەەەەدێنت" وەەەەەەوویەەی لەوانەیە
هۆکەەەەەاری وەدواکەوەنەەەەەی ئەو سیاسەەەەەەەە ئەوە بێەەەەەت کە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق
نیگەرانەەەەەەی وەەەەەەەەاداربوونی میلیشەەەەەەیا کەەەەەەوردە ەکەەەەەەدارەکانی یەنگەەەەەەری
دەوڵەن واەەەەەەەەا جاشەەەەەەەە کانە کە دێی راگەەەەەەەوازەنەوەی یەڵکەەەەەەەی .مەەەەەەەوری
بانگەشەەەەەەەەەەی ئەوەی کەەەەەەەەەردوە کە دەوڵەن دەسەەەەەەەەەتیکردوە بە نەەەەەەەەەاردنی
 133سوپای عێراق لە ٤٢ی حوزەیران رایگەیاند دز ناو ەی ەیەکراوە و سەرەنجا لە سەرەەای
دزێی
مانگی ەەموزەوە دەستیکرد بە یاپورکردنی دز و پاش سێ ح ەەتە کاری بەردەوا
ەەیت کرد  .یەڵکەکەشی راگوازرانەوە بۆ وار ناوەندی نێشتەجێکردن کە بریتیبوون لە یەبان،
کەورگۆسڵ ،داروەوو( لە دەشتی هەولێر) و بازیان( لە سەر رێگای سلێمانی – کەرکوو ) .وەرگێڕ
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ئەوەی بەرنەەەەامەی

جاشەەەەەکان بەەەەۆ شەەەەوێنەکانی دیەەەەکەی کوردسەەەەتان پەەەەێ
راگوازەنی یەڵڵ جێبەجێ بکان.
135
 - ٠رۆێنەەەەەامەی "گەەەەەەاردیەن" رۆێی  ١٢ی حەەەەەوزەیران نەەەەەەامەیەکی نائیەەەەەەل
ئەل ەسەەەەەن  ، 136راوێرکەەەەاری راگ ەیانەەەەدنی باڵوێزیەەەەانەی عێەەەەراق لە لەنەەەەدەنی
بەەەەەە و کەەەەەەردەوە کە لە وەاڵمەەەەەەی وەەەەەەەارەکەی " هیلگەەەەەەا گراهەەەەەەا " لە ٨ی
حەەەوزەیران نووسەەەەرابوو کە دەربەەەەارەی شەەەەەڕی کەەەەورد بەەەەۆ ئوەونەەەەومی بەەەەوو و
ەێیەەەدا نائیەەەل حەسەەەەن دانەەەی بە بەرنەەەامەی راگەەەوازەنی کوردەکانەەەدا نەەەابوو
و وەبەەەەووی کە ئەو بەرنەەەەامەیە نەەەنیەەەەا لە روا نەەەەگەی ئاسایشەەەەەوە پێویسەەەەتە
بەڵکەەەوو ئەەەامرازێکە بەەەۆ دابینکردنەەەی ێیەەەانێکی باشەەەتر بەەەۆ هاوواڵەیەەەانی عێەەەراق
لە رێگەەەەای دابینکردنەەەەی کارەبەەەەا ،ئەەەەاو و پێداویسەەەەتییەکانی دیەەەەکەی ێیەەەەان کە
بۆ ێیانێکی مودێرن پێویستە.
 - ٢ئەمە دە ەەەی نەەەامەکەی نائیەەەەل حەسەەەەنە کە لە ێێەەەەر نەەەاوی " ئوەونەەەەومی و
کوردەکانی عێراق" بۆ رۆێنامەی گاردیەنی نووسیوە:
" هێلگەەەەا گراهەەەەا لە وەارێکەەەەدا لە ێمەەەەارەی رۆێی  ٨ی حەەەەوزەیرانی رۆێنەەەەامەی
گەەەەاردیەن دەربەەەەارەی شەەەەەڕی کەەەەورد بەەەەۆ ئوەونەەەەومی بانگەشەەەەەی کۆمەڵێەەەەڵ
یەەەاڵی ناڕاسەەەتی کەەەردووە .یاسەەەای ئوەونەەەومی ئەەەێمە بەەەۆ هەرێمەەەی کوردنشەەەینی
عێەەەەراق لە راسەەەەتیدا لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨١٢د انەەەەراوە و کۆمەڵێەەەەڵ رێوشەەەەویی
لەیەەەەەۆ دەگرێەەەەەت بەەەەەۆ بەشەەەەەداریکردنی کەەەەەورد لە پرۆسەەەەەەی دیموکراسەەەەەی
هەرێمەەەەی ئوەونەەەەومی کوردنشەەەەیی و عێەەەەراق بە گشەەەەتی .هەرێمەەەەی ئوەونەەەەومی
ئەنجەەەەەەەوومەنی یاسەەەەەەەادانانی هەیە کە لە یەن یەڵەەەەەەەکەوە هەڵبرێەەەەەەەردراون و
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دەزگەەەەەەەایەکی ەەەەەەەا و ب وکەەەەەەەردنەوەی کەەەەەەەوردی هەیە بەەەەەەەۆ ەەەەەەەا و
ب وکەەەەەەەردنەو ەی کتێەەەەەەەب و رۆێنەەەەەەەامە بە زمەەەەەەەانی کەەەەەەەوردی کە زمەەەەەەەانی
پەروەردەیشەەەەەەەە .لە ئەنجامەەەەەەەدا کولتەەەەەەەووری کەەەەەەەورد بەەەەەەەوێاوەەەوە و ئەو
بانگەشەەەەەەەیەی نەەەەەەاحەزان بە درۆ دەیەەەەەەاەەوە کە دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق هەول
دەدان شوناسی کورد سەرکون بکان.
شەەەەەایانی ئامەەەەەاێەپێکردنە کە کەمیەەەەەنەیە لە کوردەکەەەەەان بە شەەەەەەێوەیەکی
سەەەەەەەەەەەەرنەکەوە وانە هەول دەدەن بە پشتبەسەەەەەەەەەەەتنی ەەواو بە ئێەەەەەەەەەەەران و
ئیسەەەەرائیل شۆڕشەەەەی  ١٨١٢دووپەەەەەان بەەەەکەنەوە لە کاەێکەەەەدا کە کوردەکەەەەەانی
ئێەەەەەەران و ەەلەسەەەەەەتینیەکان دەەەەەەەەوانی شەەەەەەایەەی ئەوە بەەەەەەدەن کە ئێەەەەەەران و
ئیسەەەەەەرائیل ەنەەەەەەدە بە دادپەروەری پابەنەەەەەەدن .راگەەەەەەوازەنەوەی هەنەەەەەەد لە
کوردەکەەەەەانی عێەەەەەراق لە نەەەەەاو ە شەەەەەایاویەک انی سەەەەەەر سەەەەەنووری ئیەەەەەران
هەنگەەەەاوێکی ئاسایشەەەەی بنەڕەەەەەەیە کە ناسەەەەە امگیربوونی بەردەوامەەەەی نەەەەاو ە
بەسەەەەەەر دەوڵەەەەەەەی عێرا ەەەەەدا سەەەەەەپاندوویە .بەاڵ ئە پێویسەەەەەتبوونە ەەنهەەەەەا
بەشەەەەێڵ لە هۆکارەکەەەەانی راگەەەەوازەنی یەڵەەەەڵ و دروسەەەەتکردنی شەەەەاری نەەەەو
لە سەراسەەەەەری عێەەەەراق و کوردسەەەەەتانی عێەەەەرا ە .ئەو بەرنەەەەامەیە ئەەەەەامرازێکە
بەەەەۆ دابینکردنەەەەەی ێیەەەەەانێکی باشەەەەەتر بەەەەۆ هاوواڵەیەەەەەانی عێەەەەەراق لە رێگەەەەەای
دابینکردنەەەەەی کارەبەەەەەا ،ئەەەەەاو و پێداویسەەەەەتیەکانی دیەەەەەکەی ێیەەەەەان کە بەەەەەۆ
ێیانێکی مودێرن پێویستە.
یاسەەەای ئوەونەەەومی رایگەیانەەەدوە کە هەرێمەەەی ئوەونەەەومی ،واڵەەەەی کوردەکەەەەانی
عێەەەراق دەبێەەەت و گەلەەەێ شەەەاری نەەەو لەو درسەەەت دەکەەەرێی .جێگەەەای دایە
کە وەەەەەەارەکەی ئێەەەەەوە هەوڵیەەەەەداوە ئەەسەەەەەانەی کەڵکەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەراق لە
ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان زینەەەەدوو بکەەەەاەەوە ەەەەونکە رەەکەەەەرانەوەی
ئەو ەەەەەەەەەەۆمەەە لە یەن نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەەانەوە نیشەەەەەەەەەەان دەدان کە ئەو
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مەسەەەەەەلەیە راسەەەەەەت نەەەەەەیە .بەەەەەوونی هەرێمەەەەەەی ئوەونەەەەەەومی کوردسەەەەەەتان،
کوردبەەەوونی جێ گەەەری سەەەەرۆ کۆمەەەاری عێەەەراق و کوردبەەەوونی ەنەەەد وەزیەەەر
لە ئەنجەەەەەومەنی وەزیرانەەەەەی عێەەەەەراق ،ئەەسەەەەەانەی سەەەەەەرکوەی کەەەەەورد لە یەن
دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق رەن دەکەەەەەەاەەوە .کوردەکەەەەەەانی عێەەەەەەراق درێەەەەەەرە بە
بەشەەەەەەداریکردن لەو پێشەەەەەەکەوەنانە دەدەن کە ئێسەەەەەەتا لە عێەەەەەەراق روو دەدان
و وە سەرجە یەڵکی عێراق سود لەو پێشکەوەنانە وەردەگرن".

لە وەزارەەی دەرەوەی ئەمریکا ،واشینگتۆن بۆ :
باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئەمریکا لە بەغداد
بەابەن  :راپ ەەۆرەی و زار ە ەەی د ر و ی ویەهیەەە ی ە كگرەوو كانی ئ ە مریكا
س بار ن بە بەارودۆیی مەاەی مەرۆه لە کوردسەتانی عێەراق لە سەا ڵی
١٨٩٨
شوباەی ١٨٨١
عێەەەراق د وڵەەە ەێكی ەەەەە ك حیزبییەەە كەەە لەەەە یەەە ن حیزبەەەی سۆسیالیسەەەەتی
ب عسەەەەەی عەەەەە ر بی ( )ABSPلەەەەە رێگەەەەەای ئ نجوومەەەەە نی سەەەەەەرکردایەەی
شەەەەۆڕش ( )RCCو د سەەەە اڵەداری ەێەەەەدا د كرێەەەەت كەەەە لەەەە دوو د سەەەە اڵەی
ب ڕێو بەەەە ری و یاسەەەەایی بەەەە گەەەەوێر ی یاسەەەەای بنەەەە ڕ ەی  ١٨١٩پێكەەەەدێت.
هەەەە موو هێزێەەەەك بەەەە د سەەەەتی سەەەە دا حوسەەەە ین و ك سەەەە رۆك كۆمەەەەار،
سەەەە رۆكی  RCCو سەەەەكرەێری گشەەەەتی ە رمانەەەەد یی  ABSPلەەەە عێرا ەەەەەدا.
دوو حیزبەەەەی ب ەەەەووكی دیكەەەە ش هەەەە ن كەەەە لەەەە بن ڕ ەەەەەدا پشەەەەتیوانی لەەەە
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حكوومەەە ن د كەەە ن .لەەە سەەەاڵی  ١٨٩٨د وڵەەە ن رایگ یانەەەد كەەە بەەە نیەەەاز لەەە
رێگای یاسای كی بن ڕ ەی نو  ،سیستمی ند حیزبی پێكبهێنێت.
ه ڵبراردنەەە كانی ئ نجوومەەە نی نیشەەەتمانی  -كەەەە د سەەە اڵەێكی كەەە می ه یەەەە
 لەەەە ١ی نیسەەەەان بەەەە ڕێو وو .ر شنووسەەەەی یاسەەەەای بنەەەە ڕ ەی لەەەە ١٨٩٨ەەەە واو بەەەوو كەەە رێگەەەا د دان بەەە پێكهەەەاەی سیسەەەتمی نەەەد حیزبەەەی و لەەە
سەەە ر ەای  ١٨٨١د یرێتەەە رێفرانەەەدۆ  .بەەە هەەە رحال مەەەاو ببینەەەیی كەەە ئایەەەا
ئەەە سیسەەەتم نوێیەەە پەەەاوانی د سەەە اڵەی سەەە دا حوسەەە یی و  ABSPكەەە
د كاەەەەە و یەەەەا نەەەەا .دانیشەەەەتوانی عێەەەەراق لەەەە ه نەەەەد گروپەەەەی( ئەەەەایینی و
ئەەەەە ەنیكی) جیەەەەەەاواز پێكەەەەەدێی كەەەەەە سەەەەە ر كیترینیان شەەەەەەیع و سەەەەەەونن
ع ر بەەەەە كان و كەەەەەورد ،ەوركمەەەەەان و گەەەەە لێ گروپەەەەەی م سەەەەەی یی( زۆرەەەەەەر
ئاشووری و كلدانی).
سەەەوپای عێەەەراق گ ور یەەە و بەەەاش مەشەەە ی پێکەەەراوە .ب شەەەێك لەەە سەەەۆپای
ب ەایبەەەە ن هێەەەەزی "ەورسەەەەانە" كەەەە لەەەە ع شەەەەیر ە كورد كەەەەان پێكەەەەدێت و
ئەەەەەە ركی دابینكردنەەەەەەی ئاسایشەەەەەەی سیاسەەەەەەی لەەەەەە ناو ەەەەەە ی ئۆەۆنەەەەەەۆمی
كوردسەەەەتانی لەەەە ئ سەەەەتۆی  .پۆلیسەەەەی ئەەەە ركی ئاسایشەەەەی مەەەە د نی لەەەە
ئ ستۆی .
د وڵەەەە ن كەەەەۆنترۆڵی ب شەەەەێكی زۆری ئەەەەابووری واڵەەەەەی لەەەە د سەەەەتدای كەەەە
سەەەەر اوەکەی زۆرەەەەر داهەەەاەی نەەە وەە و سەەە رج پیش سەەەازیی گرینگەەە كان
لەەەەە د سەەەەەتی حكووم ەدایەەەەە  .د وڵەەەەە ن ب رنامەەەەە ی كەەەەە رەی ەایبەەەەە ەی
جێبەەەە جێكردوو لەەەە ب شەەەەی كشەەەەتوكال ،گ شەەەەتیاری ،یزمەەەە ەگوزاری گشەەەەتی
و پیش سەەەەازی سەەەەووكدا و هەەەەە ول د دان سەەەە رمای لەەەەە ئەەەەابووری واڵەەەەەەدا
و گەەەەە ڕ بخەەەەەان .ب هەەەەە رحال د سەەەەە اڵەداری حكوومەەەەە ن ب سەەەەە ر ەەەەەا كی
ئابووریدا ه روا ب رد وا د بێت .
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کارنەەەامەی مەەەاەی مرۆڤەەەەی عێەەەراق لەەەە سەەەاڵی  ١٨٩٨هەەەە روا نەەە رێنی بەەەەوو.
ه ر شەەەەەەن ب ره ڵسەەەەەەەتكاریی كی جیەەەەەەدی دێی حكوومەەەەەەە ن سەەەەەەە ركون
د كرێەەەەەەەەت  .د زگەەەەەەەەای سەەەەەەەەیخۆڕی لەەەەەەەە ب رامبەەەەەەەە ر ا كییەەەەەەەە دێ
حكووم ەییەەەە كان لەەەە كۆمەەەە ڵێك ئەەەەامرازی نایاسەەەەایی كەەەە ڵكو رد گرێت و ك
ئ شەەەك نج و كوشەەەەتی  .مەەەاەی مەەەە د نی هەەەاوو َەیەەەەانی عێەەەراق هەەەە روا بەەەە
ەوونەەەەدی ب رە سەەەەك كراو ەەەەە و و یەەەە ڵكی عێەەەەراق مەەەەاەی ئەەەە و یان نییەەەە
د وڵ ە كەەە یان بگەەەۆڕن  .ئەەەەازادیی د ربڕینەەەی بیەەەەروڕا و اپ مەەە نی و گرەنەەەەی
كۆم ڵ و ئ نجووم ن كان بوونی نیی .
گرینگتەەەەەەریی پێشەەەەەەیلكاریی كانی دیكەەەەەە ی مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه بەەەەەەریتیی لەەەەەە
بێس روشەەەەەەەەوێنكردن و گرەنەەەەەەەەی سەەەەەەەە ر ڕۆیان  ،نەەەەەەەە بوونی دادگەەەەەەەەای
دادپ رو رانەەەە  ،د سەەەەتێو ردانی ه مەەەە ی نەەەە لەەەە كاروبەەەەاری ەاك ك سەەەەی و
بن ماڵەەە یی و بەەە كارهێنانی لەەە راد بەەە د ری هێەەەز دێی هاوواڵەیەەەانی كەەەەورد و
نەەەەە بوونی هەەەەەید شەەەەەن مەەەەەاەێكی كرێكەەەەەاری  .هەەەەە رو ها كەەەەەەۆنترۆڵی
سەەەەە ركوەكاران لەەەەە كاروبەەەەەاری نەەەەەاویۆیی و ك ك ندوكۆسەەەەەپ كانی سەەەەە ە ر
كەەردن  -كەەە پەەەێ لەە شەەە ڕی ئێەەەران و عێرا یشەەەدا هەە ر هەەە بوو و لەەە كەەەاەی
ئەەەە شەەەە ڕ دا ەونەەەەدەر ببەەەەوو  -ئێسەەەەتاش سەەەە ر ڕای ئاگرب سەەەەتی ١٨٩٨
ل گ ل ئێران ه ر ه ی .
بزووەنەەەە و ی كەەەەداری كەەەەورد لەەەە سەەەەاڵی  ١٨٩٨بەەەە رد وا بەەەەوو بەەەە اڵ
ئاسەەەت ك ی نزمتەەەر بەەەوو .ه ر نەەەد كەەە هەەەید بانگ شەەە ی ئەەە و نەەە كراو كەەە
د وڵەەەە ەی عێەەەەەراق لەەەە سەەەەەاڵی  ١٨٩٨ەەەە كی كیمیەەەەەای دێی هاوواڵەیەەەەەانی
سەەەەی یلی كەەەەورد بەەەە كار هێنەەەەابێ( بەەەە پێ وانەەەە ی سەەەەاڵی  )١٨٩٩بەەەە اڵ
پێشێلكردنی ماەی ی ڵكی كورد ه روا ب رد وا بوو.
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د وڵەەەەەە ن لەەەەەە مەەەەەەانگی گواڵنەەەەەەدا رایگ یانەەەەەەد لەەەەەە پێناو سەەەەەە ركووەكردنی
بزووەنەەەەە و ی كەەەەەورد  ،ب رنام كەەەەە ی سەەەەەاڵی  ١٨٩١درێەەەەەر پێبەەەەەدان بەەەەەۆ
دروسەەەەتكردنی ناو یەەەە كی ئەەەە می لەەەە پەەەەال سەەەەنووری عێەەەەراق و ئێەەەەران و
ەوركیەەەەا کە نەەەەابێ کەسەەەەی ەێیەەەەدابێت .بەەەەۆ جێبەەەە جێكردنی ئەەەە ب رنام یەەەە ،
د وڵەەە ن گونەەەد كانی ناو ەەە ی نەەەاو  ٠١كیلۆمەەە ەری ەەەوواڵیی یەەەاكی عێرا ەەەی
كەەەەەەاولكردوو و نزیكەەەەەە ی  ٤هەەەەەە زار كەەەەەەورد و ئاشەەەەەەووری لەەەەەە و شەەەەەەار و
شەەەەارۆ كان دا نیشەەەەت جێ كەەەەردوو كەەەە لەەەە یەەەە ن د وڵ ەەەەە و ەەەەاو دێری
د كەەەرێی و د پەەەارێزرێی و هەەە رو ها لەەە و شەەەوێنان ی كەەە بەەەۆ ئەەە م ب سەەەت
ل ناو ی كوردستان دروست كراون.

رێزگرەی ل ماەی مرۆه

الەە  :رێزگەەرەی لەە ماەەە ەاك ك سەەیی كان  ،ل وانەە دووربەەوون لەە
كوشتن سیاسی و غ یر سیاسیی كانی دیك
بەەەە درێرایەەەەی سەەەەااڵن ،ل سەەەەێدار دان یەەەە كێ لەەەە میتەەەەۆد جێكەەەە وەوو كانی
عێەەەەراق بەەەەوو بەەەەۆ رەتەەەەار ل گەەەە ل ب ره ڵسەەەەتكارانی سیاسەەەەی و سەەەە ربازی
د وڵەەە ن  ،ل وانەەە ئ نەەەەدامانی حیزبەەەی نایاسەەەایی "د عەەەەو " (كەەە گروپێكەەەەی
بنەەەەاێۆیوازی شەەەەیع ی كەەەە كەەەەاری ەیرۆریسەەەەتی لەەەە ئاسەەەەتی نێۆن ە و ییەەەەدا
كردوو و ل ی ن ئێران و پشتیوانی لێد كرێت).
ه نەەەد جەەەار ،بن ماڵ یەەە ك كەەەاەێ ئاگەەەاداری ئەەە و د بێتەەە و كەەە یەەە كێ لەەە
ئ نەەەەەدامانی بنەەەەە ماڵەکە ل سەەەەەێدار دراو كەەەەە هێەەەەەز ئ منییەەەەە كان ەەەەەە رمی
ل سەەەەەەێدار دراو ك د د نەەەەەەە و و داوای ەرەبەەەەەەووکردنەوە(غ رامەەەەەەە ) لەەەەەەە
بن ماڵ ك ی د ك ن.
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رێكخەەەراوی لێبەەەووردنی نێون ەەەە و یی ( )AIلەەە راپەەەۆرەی یۆیەەەدا بەەەۆ نیم ەەە
كۆمیسەەەەەیۆنی ن ەەەەەە و یەەەەە كگرەوو كان بەەەەەۆ پێشەەەەەگیری لەەەەە هەەەەە اڵواردن و
پاراسەەەەەتنی ك مینەەەەە كان  ،رایگ یانەەەەەدوو كەەەەە كۆمەەەەە ڵێك بانگ شەەەەە ی بەەەەە
د ستگ یشەەەتوو سەەە بار ن بەەە و ی كەەە نزیكەەە ی  ٩١كەەە س ل وانەەە ی كەەە لەەە
سەەەوپای عێەەەراق هەەە اڵەوون لەەە مەەەانگی كەەەانوونی ی كەەە می  ١٨٩٩ل سەەەێدار
دراون و د وڵەەەە ن  ١١كەەەە س لەەەە كەەەەورد ب ره ڵسەەەەتكار كانی لەەەە مەەەەانگی
ئەەەەەادار و نیسەەەەەانی  ١٨٩٨ل سەەەەەێدار داو  AI .هەەەەە رو ها لەەەەە راپەەەەەۆرەی
مەەەانگی شەەەوباەی یۆیەەەدا لەەە ێێەەەر نەەەاوی "عێەەەراق :منەەەدااڵن  ،وربانیەەەانی بەەەێ
گونەەەەاهی سەەەەە ركوەی سیاسەەەەەی " رایگ یانەەەەدوو كەەەەە ه رسەەەەەال كۆمەەەەە ڵێك
بانگ شەەەە ی سەەەەە بار ن بەەەە ل سەەەەەێدار دانی سەەەەە دان كەەەە س بەەەەە د سەەەەەت
گ یشەەەتوو  AI .ئامەەەاێ ی بەەە ەەەەایلی  ٤٨منەەەدال و وی كەەەورد كەەەردوو كەەە
لەەەەە كەەەەەانوونی دوو مەەەەەی  ١٨٩١ل سەەەەەێدار دراون  .جەەەەەگە لەوەش  AIلەەەەە
راپەەەەۆرەی سەەەەاڵی ١٨٩٨ی یۆیەەەەدا ئامەەەەاێ ی بەەەە و كەەەەردوو كەەەە سەەەە دان
137
هەەەاوواڵەی سەەە یل ل وانەەە ێن و منەەەدال لەەە بن كەەە ی سەەە ربازی ەانجەەە ڕۆ
لەەەەە پارێزگەەەەەەای سەەەەەەلێمانی ل سەەەەەەێدار دراون .بانگ شەەەەەە كانی نێوئەەەەەەاینی
راپەەەەەۆرەی  AIهێشەەەەەتا ل یەەەەە ن سەەەەە ر او سەەەەە رب یۆكان و پشتڕاسەەەەەت
ن كراو ە و .

٤ەە بێس روشو ێنكردن

لەەە راپەەەۆرەی مەەەانگی شەەەوباەدا  AIرایگ یانەەەدوو هەەە زاران كەەە س لەەە مەەەاو ی
نەەەەد سەەەەاڵی رابەەەەردوودا لەەەە یەەەە ن هێز كەەەەانی ئاسەەەەای یەەەەان هێەەەەز
T ANJARO
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ئ منیی كانەەەەەە و د ستب سەەەەەە ر كەەەەەەراون و پەەەەەەاش د ستب سەەەەەە ر بەەەەەەەوون
بێس روشەەەوێی كەەەەراون و ێمار یەەە كی زۆریەەەەان ل سەەەێدار دراون .لەەەە راپەەەەۆرەی
یۆیەەەدا لەەە مەەەانگی ئەەەاب بەەەۆ نیم ەەە كۆمیسەەەێۆنی ن ەەەە و یەەەە كگرەوو كان،
 AIرایگ یانەەەەدوو كەەەە مەەەە م مەەەەد دەرگەڵەیەەەەی  ،138پێشەەەەنوێری مزگەەەە وەی
ەەە َدز لەەە ناو ڕاسەەەتی مەەەانگی نیسەەەان بێس روشەەەوێی كەەەراو كەەە لەەە نێەەەو
ئەەە و لێرن یەەە دا بەەەوو كەەە سەەەەردانی كارب د سەەەتانی د وڵەەە ەی كەەەردوو بەەەۆ
ئەەە و ی داوایەەەان لێبكەەە ن كورد كەەەان بەەە زۆر لەەە ەەە اڵدز د رنەەە كەن .مەەە
م مەەەەەەەد دەرگەڵەیەەەەەەەی لەەەەەەە ب غەەەەەەەداد د ستب سەەەەەەە ركراو و پاشەەەەەەەەان
بێس روشەەەەوێنكراو  .رێكخراوێكەەەەەی ئاشەەەەوری كەەەەە بنك كەەەە ی لەەەەە ویەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئ مریكایەەەە بانگ شەەەە ی ئەەەە و ی كەەەەردوو كەەەە لەەەە مەەەەانگی
ئەەەادار ٠٠ ،ئاشەەەووری بێس روشەەەوێی كەەەراون كەەە پەەەاش د ر ەەەوونی لێبەەەوردنی
د وڵ ەی عێراق ،ل ئێران و ەوركیاو گ ڕابوون و بۆ عێراق .

 - ٠ئ شك نج و ر ەتاری زاڵمان  ،نامرۆڤان و سووكای ەیپێكردن كانی دیك
یان سزادان

یاسەەەای بنەەە ڕ ەی عێەەەراق ئ شەەەك نج ی د غەەە كەەەردوو و سەەەزای بەەەۆ ئەەە و
ك سەەەان دیەەەاری كەەەردوو كەەە ك سەەەانی دیكەەە ئ شەەەك نج بكەەە ن بەەە اڵ روونەەە
كەەە هەەە ئ شەەەك نج ی ج سەەەت یی و هەەە ئ شەەەك نج ی د روونەەەی لەەە یەەە ن
كارب د سەەەەتان و  ،ب ەایبەەەە ن هێز كەەەەانی ئاسایشەەەە و ئەنجەەەەا دەدرێەەەەت .بەەەە
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ل بەەەەە ر اواگرەنی پ یو نەەەەەدی ەونەەەەەدی نێەەەەەوان كارب د سەەەەەتانی د وڵەەەەە ن و
هێەەەەز ئ منییەەەە كان ،ئ شەەەەك نج ناەوانێەەەەت بەەەە بەەەەێ ئاگەەەەاداری یەەەەا ئیزنەەەەی
كارب د ستانی پای ب رز ئ نجا بدرێت .
ئەەە و گرووپانەەە كەەە بەەەۆ د ر و ی عێەەەراق كۆ یەەەان كەەەردوو و ئەەە و ك سەەەان
كەەەە پێشەەەەتر لەەەە ب ندیخانەەەە دا بوونەەەە پشتڕاسەەەەتیان كردوەەەەەە و كەەەە ئەەەە و
ك سەەەان كەەە بەەە هەەەۆی سیاسەەەی یەەەان ئەەە منی د سەەەتگیر د كەەەرێی ،ئ شەەەك نج
د كەەەەرێی و ه ڵسەەەەوك وەی یراپیەەەەان لەەەە گ ڵەەەەدا د كرێەەەەت  .ه ڵسەەەەوك وەی
زۆر یەەەەرا كتەەەەوپڕ پەەەەاش د ستب سەەەەە ربوون د سەەەەتپێد كان و لەەەە كەەەەەاەی
نەەەد مانەەەگ درێەەەر ی هەەە بێت .
لێكۆڵینەەە و بەەە رد وا د بێەەەت كەەە ل وان یەەە
ئ شەەەەك نج و ر ەتەەەەاری دڕنەەەەدانە ەەەەە نها هەەەەی ەاوانەەەە سیاسەەەەیی كان نییەەەە و
ەاوانەەەە كانی دیكەەەە ش لەەەە یەەەەۆ د گرێەەەەت .ەاوانەەەە سیاسەەەەیی كان بەەەە رەراوان
پێناسەەە كەەەراون و ەاوانەەە زۆر ئاسەەەایی كانی د ك ونەەە نەەەاو بازنەەە ی ەەەەاوانی
سیاسیی و .
 AIلەەەە راپەەەەۆرەی سەەەەاڵی ١٨٩٨ی یۆیەەەەدا رایگ یانەەەەدوو كەەەە ئ شەەەەك نج و
ه ڵسەەەەەوك وەی یەەەەەرا ل گەەەەە ل ب نەەەەەدكراو كان بەەەەە شەەەەەێوازێكی بەەەەە رەراوان
بەەەە رد وا بەەەەوو و ه نەەەەدێك لەەەە گیراو كەەەەان مێرمنەەەەدااڵنی یەەەەوار ١٩سەەەەال
بوونەەە كەەە لێیانەەەدراو  ،ام یەەەان لێەەەدراو  ،شەەەۆكی كار باییەەەان لێەەەدراو و لەەە
نانخواردن بێب ش كراون.
د وڵەەەە ن بەەەە رد وا حاشەەەەا لەەەە ئ شەەەەك نج كردنی منەەەەدااڵن(و ك سیاسەەەە ەی
ەەەە رمی یەەەان بەەە كەەەردەو ) د كەەەان و د ڵێەەەت ئاماد یەەە لەەە پ یو ندییەەە دا
لێپرسەەەەین و ل گەەەە ل ه ر شەەەەن بانگ شەەەە ی ك بكەەەەان و ەاوانبەەەەاران سەەەەزا
بەەەدان .شەەەاهیدانی بێهیەەە ن ەەەەا ئێسەەەتا نەەە یانتوانیو لێپرسەەەین و ل گەەە ل ئەەە
بانگ شان بك ن .
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٢ەە د ستب س ركردنی س ر ڕۆیان  ،گرەی و دووریستن و

لەەە كاەێكەەەدا كەەە یاسەەەای بنەەە ڕ ەی و یاسەەەای مەەە د نی ،مەەەاەی هاوواڵەیەەەانی
لەەە بەەەوار دا دابینكەەەردوو و كۆمەەە ڵێك ك نەەەەدو كۆسەەەپی لەەە سەەە ر رێگەەەەای
پەەەەۆلی دانەەەەاو بەەەەۆ د ستب سەەەە ركردن ،گەەەەرەی  ،زینەەەەدانیكردن و گەەەە ڕانی
شەەەوێنی ێیەەەان یەەەا كەەەاری یەەە ڵك  ،بەەە اڵ ئەەە رێوشەەەوێنان لەەە راسەەەتیدا
ب نیسەەەەب ن ەاوانگەەەە لی سیاسەەەەی یەەەەا ئەەەە منی جێبەەەە جێ ناكرێەەەەت ه ر نەەەەد
ك ب نیسب ن ەاوان ئاسایی كان جێی جێ د كرێت.
هێز كەەەانی ئاسەەەای ن ەەەە نها یەەە ڵك بەەە شەەەێوازی سەەە ر ڕۆیان د ستب سەەە ر
د كەەەە ن ،بەەەە ڵكوو بەەەە شەەەەێو ی نهێنەەەەی گومانبار كەەەەان د گەەەەرن و ەەەەە نها
پەەەەەەاش ل سەەەەەەەێدار دانیان ەەەەەەار نووسەەەەەەەیان روون د بێتەەەەەە و  .ەاوانەەەەەەە
ئ منییەەەە كان بەەەەریتیی لەەەە سەەەەیخۆڕی ،ییانەەەە ن و پیهنگێەەەەڕی دێی د وڵەەەە ن و
هاوكاریكردن ل گ ل دوێمنانی بیانی.
گوازەنەەەەە و ی  ٤١١هەەەەە زار گوندنشەەەەەینی كەەەەەورد بەەەەەۆ شەەەەەوێن كانی دیكەەەەە ی
كوردسەەەەتان لەەەەە سەەەەەاڵی ١٨٩١و د كرێەەەەەت و ك جۆرێەەەەەك دووریسەەەەەتن و ی
نەەەەاویۆیی سەەەە یر بكرێەەەەت .د وڵەەەە ن لەەەە حەەەەوز یرانی  ١٨٩٨رایگ یانەەەەدوو
ناو یەەەەە كی ئەەەەەە منی ەەەەەۆڵی دروسەەەەەەتكردوو بەەەەەۆ ئەەەەەە و ی ئاسایشەەەەەەی
هاوواڵەیەەان لەەە ناو ەە سەەەنووریی كان(كەەە لەە كەەەاەی شەە ڕی ئێەەەران و عێرا ەەەدا
ەۆپبەەەەەاران كەەەەەراون و هێرشەەەەەی سەەەەە ربازیان كراو ەەەەەە سەەەەە ر) بپەەەەەارێز و
یزم ەگوزاری باشتر بۆ گوندنشینان دابیی بكان .
ه ر نەەەد كەەەە د وڵەەە ەی عێەەەەراق د ركردنەەەەی عێرا ییەەە كانی راگرەەەەەوو  -بەەەە
بیەەانووی ئەە و ی كەە بەە ر گەە ز ئێەەەرانیی  -بەە اڵ ئەە و نەەد ك سەە ئێرانییەەە
كەەەە هێشەەەەتا لەەەە عێرا ەەەەدا ماون ەەەەە و  ،زینەەەەدانی كەەەەراون یەەەەا ه ڕ شەەەە ی
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دووریسەەەەتن و و زینەەەەدانیكردنیان لەەەە سەەەە ر  .ئەەەە و ێن و مێەەەەرد عێرا یانەەەە
كەەە هاوسەەە ر ك یان بەەە ر گەەە ز ئێرانییەەە د بەەەێ لەەە هاوسەەە ر كانیان جەەەودا
ببنەەەە و ئ گەەەە رنا هەەەە مان ه ڵسەەەەوك وەیان ل گ ڵەەەەدا د كرێەەەەت .هەروەهەەەەا
عێرا ییەەە كانی دیكەەە كەەە باپیریەەەان بەەە ر گەەە ز عێرا ەەەی نییەەە بەەە شەەەێوازێكی
س ر ڕۆیان د ستب س ر د كرێی و دوور د یرێن و .

٤ەە بێب شكردن ل دادگای كی دادپ رو ران

بەەە گەەەوێر ی سیسەەەەتمی یاسەەەایی عێەەەراق  ،لێكۆڵێنەەەە و ل گەەە ل سەەەوو لەەەە
یەەە ن پەەەۆلی و پاشەەەان دادو رێەەەك د كرێەەەت كەەە ل وان یەەە ەایل كەەە بنێەەەر
بەەەەۆ دادگەەەەا یەەەەا نەەەە ینێرێت  .دادو ر حەەەەووكمی ەاوانەەەە كان د دان و لێرنەەەە ی
دادو ری بوونی نیی .
ئ وانەەەە ی كەەەە بەەەە ەاوانبەەەەار د ناسەەەەرێی د ەەەەەوانی داوای پێدا وونەەەە و لەەەە
دادگەەەەای پێدا وونەەەە و و دیەەەەوانی بەەەە رزی واڵن بكەەەە ن .دادگەەەەای شەەەە ریع ن
لەەە عێەەەراق بەەەوونی نییەەە بەەە اڵ بەەە هەەە رحال دادگاكەەەانی بن ماڵەەە  ،یاسەەەای
شەەەەە ریع ن جێبەەەەە جێ د كەەەەە ن كەەەەە بەەەەە گەەەەەوێر ی دابونەەەەە ریتی عێەەەەەراق
داڕێەەەرراون .لێپرسەەەین و ل گەەە ل سەەەوو ئاسەەەایی كان لەەە دادگەەەای مەەە د نی
 ،ئەەەایینی و ج زاییەەەەدا د كرێەەەت و بەەەە ئاشەەەەكرا د بێەەەت .ەاوانبەەەەار د ەوانێەەەەت
بەەە پەەەارەی د وڵەەە ن پەەەارێز ری هەەەە بێت(ئ گەەە ر هەەە ێار بێەەەت) و پەەەەارێز ر
د ەوانێەەەەت ەەەەەایلی ەاوانبار كەەەە ببینێەەەەت .دادگەەەەای پێدا وونەەەە و لێپرسەەەەین و
ل گ ل ئ و ەایهن د كان ك ل د ستی دادگاكانی شۆڕشدا نیی.
بەەە پێ وانەەە ی سەەەو ە ئاسەەەایی كان ،سەەەو ە ئ منییەەە كان ل یەەە ن دادگەەەای
شۆڕشەەەە و ( )RCCحەەەەووكە د درێەەەەی كەەەە زۆربەەەە ی جەەەەاران بەەەە شەەەەێوازی
نهێنەەەەەی بەەەەە ڕێو د ەەەەەی .سەەەەەو ە ئ منییەەەەە كان بەەەەەریتیی لەەەەە سەەەەەیخۆڕی،
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ییانەەە ن ،ا ەەەەاخ ،ئەەەەاڵوگۆڕی دراو و كەەەەڕیی و ەرۆشەەەەتنی مەەەەاد سەەەەڕك ر كان
 .مەەەاەی داكەەەۆكیكردن لەەە یەەەۆ لەەە جەەەۆر ەاوانانەەە زۆر سەەەنووردارە .دادگەەەا
ەایب ەەەەە كانی كەەەە ل یەەەە ن  RCCبەەەەۆ رووداوگەەەە لێكی ەایبەەەە ن دروسەەەەت
كەەەەەراون(و ك پیهنەەەەەی دێی حكوومەەەەە ن لەەەەە سەەەەەاڵی  )١٨١٨بەەەەە نهێنەەەەەی
بەەە ڕێو د ەەەی .ەاوانبەەەارانی ئەەە دادگەەەا ەایب ەانەەە لەەە و ماەانەەە كەەە یاسەەەای
بنەەەە ڕ ەی بەەەەۆ هاوواڵەیەەەەان داینەەەەاو  ،بێبەەەە ش كەەەەراون .ەاوانبەەەەاران لەەەە ێوری
ەاك ك سەەەەیدا راد گیەەەەەرێی و بەەەەە ئ شەەەەك نج  ،دانپێەەەەەدانانیان لێو رد گیرێەەەەەت.
پێدا وونەەەە و بەەەە ەاوانانەەەە ەەەەە نها ل یەەەە ن سەەەە رۆكی RCCو د كرێەەەەت و
ب هەەەە رحال داوای پێدا وونەەەە و هەەەەید كەەەە ڵكێكی نییەەەە ەەەەونکە ەەەەەا ئێسەەەەتا
ندیی ك س ماو ی كی كورن پێ پێدا وون و ل سێدار دراون.
سەەەو ی سیاسەەەی لەەە عێەەەراق بازن یەەە كی بەەە رەراوان لەەە ا كییەەە كان لەەە یەەەۆ
د گرێەەەەت و لەەەە ه لوم رجێكەەەەدا كەەەە بیەەەەروڕای گشەەەەتی ئاگەەەەاداری گیەەەەران و
زینەەەەدانیكردنی ەاوانبەەەەاران نییەەەەە  ،زۆر ز حم ەەەەە كەەەەە ێمەەەەار ی زیندانییەەەەە
سیاسەەەەیی كان م ز نەەەەد بكرێەەەەت AI .لەەەە راپەەەەۆرەی سەەەەاڵی ١٨٩٨ی یۆیەەەەدا
رایگ یانەەەەەەدوو هەەەەەە زاران ب نەەەەەەدكراوی سیاسەەەەەەی هەەەەەە روا بەەەەەە شەەەەەەێوازی
سەەەە ر ڕۆیان د ستب سەەەە ر د كەەەەرێی و لەەەە زیندانەەەەدا د مێننەەەە و  ،ب ەایبەەەە ن
ئ نەەەەدامانی حیزبەەەە سیاسەەەەیی نایاسەەەەایی كان ،ئ وانەەەە ی كەەەە لەەەە سەەەەۆپا
هەەەەە اڵەوون و ئ وانەەەەە ی كەەەەە پیهنەەەەەی یەبەەەەەاەی كەەەەەدارییان داڕشەەەەەتوو .
ك سەەەەەەەەوكاری ەۆمەەبارەکەەەەەەەەان(ل وانەەەەەەەە منداڵەەەەەەەە كانیان) و ك بارمتەەەەەەەە
د گیردرێی بۆ ئ و ی ەۆمەەبار دان ب ەاوان كانیدا بنێت.

د ستێو ردان ل كاروباری ش یسی و بن ماڵ یی و پیش یی
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بەەە گەەەەوێر ی یاسەەەەای بنەەەە ڕ ەی ،بن ماڵەەە لەەەە د سەەەەتدرێری د پارێزرێەەەەت و
بای یەەە كۆم اڵی ەییەەە بەەە رز كان ئەەە پاراسەەەتن بەەە هێزەر د كەەەان .پەەەۆلی
پەەەێ ئەەەە و ی مەەەەاڵی گومانلێكراو كەەەەان بپشەەەەكنێت د بێەەەەت ئیزنەەەەی پشەەەەكنیی
لەەەەەە دادگەەەەەەا و ربگرێەەەەەەت بەاڵ بەەەەەە هەەەەەە رحال بەەەەەەۆ د ستب سەەەەەە ركردنی
گومەەەەەانلێكراو ئ منییەەەەە كان ،وەرگرەنەەەەەی ئیزنەەەەەی دادگەەەەەا پێویسەەەەەت نییەەەەە .
ه ر نەەەەەد زۆربەەەەە ی گومانلێكراو كەەەەەان لەەەەە د ر و ی مەەەەەال د ستب سەەەەە ر
د كەەەرێی  ،هێز كەەەانی ئاسەەەای ه نەەەدێك جەەەار بەەە زۆر وون ەەەە نێەەەو مەەەاڵی
یەڵەەەەەڵ بەەەەەۆ د ستب سەەەەە ركردنی گومەەەەەانلێكراو  ،بەەەەە ەایبەەەەە ن ئ نەەەەەدامانی
گومانلێكراوی حیزبی نایاسایی "د عو " .
ه ر نەەەەد بەەەە گەەەەوێر ی یاسەەەەا نابێەەەەت پۆسەەەەت و ەلگەەەەراو و ە لەەەە ەۆنی
هاوواڵەیەەەان كەەەۆنترۆل بكرێەەەت بەەە اڵ گەەە لێ لەەە عێرا ییەەە كان لەەە سەەە ر ئەەە و
بڕوایەەە ن كەەە بەەە گشەەەتی ە لەەە ەۆنی هاوواڵەیەەەان كەەەۆنترۆل د كرێەەەت و هەەە موو
ئەەەە و ك لوپ نەەەە ی كەەەە لەەەەە رێگای پۆسەەەەت د گوازرێنەەەە و د پشەەەەەكێندرێی.
د زگەەەای ئیسەەەتیخباران و حیزبەەەەی بەەە ع ەەەەەۆڕێكی بەەە رەراوانی هەواڵگرییەەەەان
ه یەەە  .د وڵەەە ن هەەە رو ها بەەە وردی ەەەاودێری د كەەەان بەەە سەەە ر ه وڵەەە كانی
ئێرانەەەەدا بەەەەۆ كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە شەەەەیع كانی عێەەەەراق دێی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق
(ئایینی شیع ئایینی ە رمی ئێران ).

١ەە ب كارهێنانی ل راد ب د ری زەبروزەنگ دێی کوردەکان و پێشێلكردنی
رێوشوێنەکانی ماەی مرۆه لەکاەی بەرەنگاربوونەوە لەگەل یەباەی ەکداری
کوردەکاندا

یەەەەە ڵكی كەەەەەوردی عێەەەەەراق لەەەەە سەەەەەاڵ كانی ١٨٤١و ەەەەەەا ئێسەەەەەتا شەەەەە ڕی
كەەەداریان ل گەەە ل د وڵ ەەەە یەەە ك لەەە دوای ی كەەە كانی عێەەەراق كەەەردوو  .بەەە
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ه ڵگیرسەەەەانی شەەەە ڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق لەەەە سەەەەاڵی  ١٨٩١یەەەە باەێكی نەەەەو
ل یەەە ن كورد كانەەە و د سەەەەتیپێكرد و لەەە كەەەەاەی شەەە ڕدا لەەەە پەەەال ئێەەەەران
یەەەەان بەەەە یارمەەەە ەی ئێەەەەران شەەەە ڕیان د كەەەەرد .لەەەە سەەەەاڵی  ١٨٩١ەەەەەا ١٨٩٨
ه وڵەەەە كانی حكوومەەەە ن بەەەەۆ ەێكشەەەەكاندنی بزووەنەەەە و ی كەەەەداری كەەەەورد،
بەەەووە هەەەۆی كەەەوێرانی نزیكەەە ی  ٩هەەە زار كەەە س كەەە گەەە لێك ل وانەەە یەەە ڵكی
سەەەەە یل بەەەەەوون و بەەەەە بێ ەەەەەەە رق و جیەەەەەاوازی بەەەەە ەەەەە كی كیمیەەەەەەایی
هێرشیانكرایەسەەە ر لەەەە سەەەاڵی  .١٨٩٩ه ر نەەەەد شەەە ڕی كەەەەورد و د وڵەەەە ن
لەەەەە سەەەەەاڵی  ١٨٩٨كەەەەە بووەەەەەەە و بەەەەە اڵ ەەەەەا كی كەەەەەداری كەەەەەورد
ب رد وامەەەە و د وڵەەەە ن د سەەەەتیداو بەەەە ه نەەەەد كەەەەار بەەەەۆ ئەەەە و ی پێشەەەەیان
پێبگرێت.
یەەەەە باەكارانی كەەەەەورد بەەەەە رد وا ن یارییەەەەە ەی یۆیەەەەەان ل گەەەەە ل د وڵەەەەە ەی
ناو نەەەەەدی راگ یانەەەەەدوو  .لەەەەە ٤٨ی ئەەەەەابی  ١٨٩٨رێبەەەەە ری گرووپێەەەەەك لەەەەە
یەە باەكاران لەەە ێنێەەە بەەە اپ م نییەەە كانی راگ یانەەد كەەە لەەە عێەەەراق هێەەەرش
دەکەەەاەە سەەە ر ئەەە و دامەەە زراو بیانییانەەە كەەە پشەەەتیوانی لەەە رێیمەەەی عێەەەراق
د كەەەە ن .هەەەە ەا كۆەەەەەایی سەەەەاڵی  ١٨٩٨كێشەەەە ی بزووەنەەەە و ی كەەەەورد و
س ركوەی د وڵ ن ه روا بێ ار س ر ماو ە و .
رێیمەەەی عێەەەەراق و ك ب شەەەێك لەەەە ه ڵم ە كەەە ی بەەەەۆ لەەە ناوبردنی راپەەەە ڕینی
كەەەەورد و پاككردنەەەە و ی ناو ەەەە ی ئەەەە می لەەەە لەەەە پەەەەال سەەەەنوور كانی لەەەە
بەەەەاكوور ،درێەەەەر د دان بەەەە سیاسەەەە ەی راگەەەەوازەنی سەەەە دان هەەەە زار كەەەەورد.
هاوكەەەان ل گەەە ل ئەەە و ی زۆربەەە ی ئەەە كوردانەەە گوازراون ەەەە و بەەەۆ نەەەاو یەەەا
نزیكەەەەی شەەەەار و شەەەەارۆ ك كوردنشەەەەین كان لەەەە د شەەەەت كاندا ،بەەەە گەەەەوێر ی
ه نەەەەد راپەەەەۆرەی پشتڕاسەەەەتن كراو ،ێمار یەەەە كی دیكەەەە گوازراون ەەەەە و بەەەەۆ
ناو ەەەە غەەەە یر كوردنشەەەەین كانی عێەەەەراق .رێیمەەەەی عێەەەەراق د سەەەەتیداو بەەەە
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كەەەەاولكردنی بەەەە رەراوانی گونەەەەد كوردنشەەەەین كان و ه نەەەەد لەەەە گونەەەەد كانی
م سەەەەەی یی كان و ەوركمانەەەەە كان .رێیمەەەەەی عێەەەەەراق لەەەەە  ١٨٩١ب رنامەەەەە ی
كەەەەاولكردنی گونەەەەد و شەەەەار و شەەەەارۆ ك كوردنشەەەەین كانی بەەەەاكووری عێرا ەەەەی
ەونەەەدەر كەەەرد و نزیكەەە ی  ٤١١هەەە زار كەەە س ئەەەاوار و د ربەەە د ر بەەەوون .بەەە
هەەەەۆی ئەەەە و ی كولتەەەەووری نەەەە ریتیی كەەەەورد زیەەەەاەر لەەەە گوند كانەەەەدا ر نەەەەگ
د داەەەەە و  ،د ركردنەەەەەی زۆر مۆەەەەەێ و یەەەەاپووركردنی گونەەەەەد كان ،كاریگەەەەە ری
ن رێنی بوو ل س ر ێیانی نیو میلیۆن كورد.
بەەەە ر اوەریی نموونەەەە ی پێشەەەەیلكاریی مەەەەاەی مەەەەرۆه لەەەە  ١٨٩٩روویەەەەدا كەەەە
د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە ه ڵمەەەە ەی ەێكشەەەەكاندنی راپەەەە ڕینی دێرینەەەەی كەەەەورد،
پەەەاش ئاگرب سەەەتی ٤١ی ئەەەاب ل گەەە ل ئێەەەەران كەەە ڵكی لەەە ەەە كی كیمیەەەەایی
دێی پێشەەەەەەم رگ و یەەەەەەە ڵكی سەەەەەەە یل و رگەەەەەەرن .هێز كەەەەەەەانی عێەەەەەەەراق
هێرشەەەیانكردوو ە سەەە ر گونەەەد كانی ی سەەەنووری ئێەەەران كەەە بەەە گەەەوێر ی
بانگ شەەەە كان كەەەەورد راپەەەە ڕیو كان یۆیەەەەان ەێەەەەدا داڵەەەەد دابوو .بەەەە مەەەەاو ی
نەەد رۆێ لەەە مەەانگی ئەەەاب ،هێز كەەەانی عێەەراق كەەە ڵكیان لەە ەەە كی كیمیەەەایی
و رگەەەرن و كتەەەوپڕ پەەەاش ئەەە هێرشەەەان نیكەەە  ١١هەەە زار كەەەورد ئەەەاوار ی
ەوركیا بوون.
د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ه وڵەەەە كانی یەەەەۆی ەونەەەەدەر كەەەەردوو بەەەەۆ ەێكشەەەەكاندنی
راپەەە ڕینی كەەەورد لەەە بەەەاكووری عێەەەراق كەەە بوو ەەەە هەەەۆی كەەەوێرانی  ٩هەەە زار
كەەە س(بەەە وەەەەە ی سەەە ر او كورد كەەەەان) كەەە زۆربەەەە یان مەەە د نیی .هێەەەەز
كەەەەدار كانی عێەەەەراق بەەەە شەەەەێو ی كی بەەەە رەراوان ەەەە كی كیمیاییەەەەان دێی
یەەەە ڵكی سەەەە یل و هێەەەەز كەەەەدار كان لەەەە كوردسەەەەتانی ئێەەەەران و عێەەەەراق
بەەە كارهێناو  .لەەە میانەەە ی شەەە ڕی ١١ی ئەەەادار لەەە نیەەەوان هێز كەەەانی عێەەەراق
و سەەەەوپای پاسەەەەەدارانی ئێەەەەران لەەەەە نەەەەەاو و نزیكەەەەی شەەەەەاری كوردنشەەەەەینی
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ه ڵ بجەەە لەەە بەەەاكووری عێەەەراق  ١١١كەەە س ەەەەا  ٠هەەە زار كەەە س بەەە هەەەۆی
ك كیمیایی كانی عێراق كوێران.
لەەەەە ٩ی ئەەەەەە یلوول و زار ەەەەەەەی د ر و ی ئەەەەە مریكا رایگ یانەەەەەەد كۆمەەەەەە ڵێك
ب ڵگەەەە ی لەەەە د سەەەەتدای كەەەە هێز كەەەەانی عێەەەەراق ەەەە كی كیمیاییەەەەان دێی
كانەەەە ی شەەەە رم زار كەەەەرد.
كورد كەەەەان بەەەە كارهێناو و كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە
لەەەەە و كاەەەەەە و گەەەەە لێ گەەەەەرو ل وانەەەەە لیرن یەەەەە كی ئ نجوومەەەەە نی پیرانەەەەەی
ئەەەە مریكا ،پزشەەەەكانی( رێکخەەەەراوی) مەەەەاەی مەەەەرۆه و ەا یكەەەەارانی بریتانیەەەەایی
كەەەەە نموونەەەەە ی یاك كەەەەە یان ەەەەەەا ی كردوو ەەەەەە و ئەەەەە و یان پشتڕاسەەەەەت
كردوو ەەەە و كەەە عێەەەراق كەەە ڵكی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی و رگرەەەەوو  .رێیمەەەی
عێەەەەراق حاشەەەەای لەەەە بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی دێ بەەەە كورد كەەەەان
كردوو .
رێكخەەەەراوی لیبەەەەۆردوونی نیون ەەەەە و یی( )AIلەەەە راپەەەەۆرەی سەەەەاڵی ١٨٩٩ی
یۆیەەەدا ئامەەەاێ ی بەەە و كەەەردوو كەەە نیكەەە  ١١منەەەداڵی كەەەوردی  ١٢ەەەەا ١١
سەەەەەەااڵن لەەەەەە مەەەەەەانگی ەشەەەەەەرینی دوو و كەەەەەەانوونی ی كەەەەەە می  ١٨٩١لە
سەەەەەێدار دراون AI .هەەەەە رو ها راپۆرەیەەەەەداو كەەەەە هێز كەەەەەانی ئاسایشەەەەەی
عێەەەەراق لەەەەە ەشەەەەرینی دوو مەەەەەی  ١٨٩١كەەەەورد نەەەەە یار كانیان ێ هریەەەەەوارد
كەەەەەردوو  .هەەەەە رو ها بەەەەە گەەەەەوێر ی راپەەەەەۆرەی  AIلەەەەە سەەەەەاڵی ٠١١ ،١٨٩٤
منەەەدال و وی كەەەورد د سەەەتگیر كەەەراون كەەە ەەەە رمی  ٤٨ك سەەەیان ە سەەەلیە بەەە
بن ماڵەەە كانیان كەەەەراو كەەە پەەەەێ كوشەەەەتنیان لەەە كەەەەانوونی دوو مەەەەی ١٨٩١
ئ شەەەەك نج کەەەەەراون و ئاسەەەە واری ئ شەەەەەك نج بەەەە ە رم كانیانەەەەە و دیەەەەەار
بوو .
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لە باڵوێزیانەی ویهیەەە یەکگرەوەکانی ئ ەمریکا لە ئەمان بۆ :
وەزارەەی دەرەوە ،واشینگتۆن دی سی٩٢١٤ ،
بەەەەابەن  :دە ەەەەی گفتوگۆکەەەەانی عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد لەگەل
کاربەدەسەەتانی بەەااڵی بەعەە لە  ١٨٩٩دەربەەارەی کیمیابەەارانکردن و
سەرکوەکردنی یەڵکی باکوور
نیسانی ١٨٨٤
بۆ زانیاری :

USIA WASHDC
SECDEF WASHDC
DIA WASHDC
CIA WASHDC
JCS WASHDC

FBIS RESTON VA

USCINCCENT MACDILL AFB FL

لێرنەی نوێنەرایەەی ئەمریکا لە نەەەوە یەکگرەوەکان لە ێنێ
لێرنەی واڵەانی ئەندامی کۆنفرانسی ئیسهمی
کونسولخانەی ئەمریکا لە ئەدەنە
 - ١کەەەەەورەە :ئەمە راپەەەەەۆرەێکی کەەەەەورەە دەربەەەەەارەی نەەەەەاوەرۆکی سەەەەەێ دانە
کاسەەەەێتی دەنەەەەگ کە لە  ١٨٩٩ەۆمەەەەار کەەەەراوە .ئە کاسەەەەیتانە بەڵگەیەکەەەەی
زۆر روونە کە نیشەەەەان دەدان رێیمەەەەی عێەەەەراق ئەو هێەەەەزانەی یەەەەۆی سەەەەزا داوە
کە سەەەەەەەرپێ یان لە شەەەەەەەڕکردن لەگەل ەێکەەەەەەدەرەکان(مخەەەەەەربیی) کەەەەەەردووە،
گوندنشەەەەەینەکانی لە پێداوێسەەەەەتیە سەەەەەەرەکییەکانی ێیەەەەەان بێبەشەەەەەکردوە بەەەەەۆ
ئەوەی نا اریەەەان بکەەەان کەەەۆ بەەەکەن بەەەۆ شەەەارەکان و ئەو دانیشەەەتوە غەیەەەرە
عەرەبەەەەانەی راگوازەەەەەوەەەوە کە وە هەڕەشەەەەەی ئەمنەەەەی سەەەەەیری کەەەەردوون
و ەەرمەەەەەەانی داوە کە کوردەکەەەەەەان گۆشەەەەەەەگیر بکەەەەەەرێی و بە مەەەەەەاوەی  ١٤رۆێ
170

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

کیمیابەەەەەاران بکەەەەەرێی بەەەەەۆ ئەوەی ئاگربەسەەەەەت رابگەیەنەەەەەی و لەگەل عێەەەەەراق
وەەەەەووێر بەەەەکەن .ئە کاسەەەەەیتانە بە شەەەەێوەیەکی بەڵگەم ەنەەەەد زۆر بە روونەەەەەی
ئەو سەەەەەرکوەکاریانە نیشەەەەان دەدان کە کەسەەەەایەەی سەەەەەرەکی عێەەەەراق واەەەەەا
وەزیەەەەری بەرگەەەەری ئێسەەەەتای عێەەەەراق ەەەەەا ئەمەەەەڕۆ ئەنجەەەەامی داوە و لەوانەیە لە
بواری هەوڵە گشتی و دیپلۆماەیکەکانماندا سودمەند بێت.
 - ٢ئەو کاربەدەسەەەەتە کە ئە کاسەەەەیتانەی یسەەەەتوەەە دەسەەەەتی ئەەەەێمە ،سەەەەێ
دا نە کاسەەەیتی یە کەەەەاەرمێری لە کەەەەاەی سەەەەەردانەکەی بەەەەۆ بەەەەاکووری عێەەەەراق
لە  ١٩- ١١ی ئەەەەەەادار لەگەل هێزەکەەەەەەانی " شەەەەەەااڵوی دابینکردنەەەەەەی ئاسەەەەەەای "
139
وەدەست یستووە.
 139دوابەدوای راپەڕینەەی یەڵکەەی کوردسەەتان لە ئەەاداری  ١٨٨١بڕێکەەی زۆر بەڵگەنەەامەی نهێنەەی
ئیسەەتیخباران و دامودەزگەەا ئەمنیەکەەانی دیەەکەی بەعەە لە یەن یەڵەەڵ و هێەەزی پێشەەەمەرگەوە
دەسەەەتی بەسەەەەردا گیەەەرا و نەەەزیکەی  ١٢ەەن لەو بەڵگەنامەەەانە(کە نەەەزیکەی  ٢ملیەەەۆن پەڕە بەەەوو)
بە دەستپێشەەەەەخەری کەەەەەومیتەی پەیوەنەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەومەنی پیرانەەەەەی ئەمریکەەەەەا و
رێکخەەراوی ەەاودێری مەەاەی مەەرۆه گەەوازرایەوە بەەۆ ئەمریکەەا و ەەسەەلیە بە ئارشەەی خانەی نیشەەتمانی
ئەمریکەەەەا کەەەەرا .رێکخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی مەەەەرۆه لە ئەمریکەەەەا نەەەەاوەرۆکی کۆمەڵێەەەەڵ لە
بەڵگەنامەکەەەانی لە کتێبێکەەەد ا بە نەەەاوی ێینۆسەەەەایدی کەەەورد لە عێەەەراق لە  ١٨٨٠بەەە و کەەەەردەوە.
هەروەهەەەا لە سەەەەروبەندی راپەڕینەەەی ئەەەاداری  ١٨٨١کۆمەڵێەەەڵ لە کاسەەەیتەکانی عەلەەەی حەسەەەەن
ئەلمەجیەەد لە نووسەەینگەی کاروبەەاری بەەەاکوور یەەان مەەاڵی یەەەودی عەلەەی حەسەەەن ئەلمەجیەەەد لە
کەرکەەەەەەوو لە یەن پێشەەەەەەمەرگەکانەوە دەسەەەەەەتی بەسەەەەەەەردا گیەەەەەەرا و پاشەەەەەەان ەەسەەەەەەلیە بە
کاربەدەسەەەتانی ئەمریکەەەا کەەەرا .ئە کاسەەەێتەش کە لە بەڵگەنەەەامەیەدا بەەەاس کەەەراوە یەکەەەێ لەو
کاسەەێتانەیە .بەەۆ نەەاوەرۆکی کۆمەڵێەەڵ لە لێەەدوانەکانی دیەەکەی عەلەەی کیمیەەایی بەەۆ کاربەدەسەەتانی
حیزبەەی بەعەە دەربەەارەی ئەنفەەال کە بە کاسەەێت ەۆمەەار کەەراوە بنەەواڕن بەەۆ پێشەەەکی ئە کتێەەبە.
وەرگێڕ
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 - ٤لە سەەەەەەەەەر کاسەەەەەەەەیتەکان ئە رسەەەەەەەەتەیە بە عەرەبەەەەەەەەی نوسەەەەەەەەراوە:
" گفتوگۆکەەەەەانی عەلەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد لەگەل ئەنەەەەەدامانی حیەەەەەەزب -
 ."١٨٩٩عەلەەەی حەسەەەەن ئەلمەجیەەەد پێشەەەتر وەزیەەەری نەەەاویۆ بەەەووە و ئێسەەەتا
وەزیەەەری بەرگەەەەری سەەەەدا حوسەەەەەینە و ئەنەەەدامی ئەنجەەەەومەنی سەەەەەرکردایەەی
شۆڕشەەەەەەە .عەلەەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەد لە  ١٨٩٩بەرپرسەەەەەەی ەەرمەەەەەەی
بەرنەەەەامەی راگەەەەوازەنەوەی زۆرەملەەەەێ و سەەەەەرکووەی کوردەکەەەەان بە دەسەەەەەتی
رێیمەەەەی عێەەەەراق بەەەەوو .ئەەەەێمە زۆر دەنگەەەەی ەۆمەەەەارکراوی ئێسەەەەتای

"عەلەەەەی

حەسەەەەەەن مەجیەەەەەد" مەەەەەان لە بەردەسەەەەەتدا نەەەەەیە بەەەەەۆ ئەوەی لەگەل دەنگەەەەەی
کاسەەەەەەیتەکەدا بەراوەردی بکەیەەەەەەی .عەلەەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەد لە نەەەەەەاو
کاسەەەەیتەکاندا بە نەەەەاوی یەەەەۆی بانەەەەگ ناکرێەەەەت بەڵکەەەەوو لە سەەەەەرەەادا بە "
ئەبوو حەسەن" بانگ دەکرێت.
 - ١نەەەەەەەەاوەرۆکی کاسەەەەەەەەیتەکان نیشەەەەەەەەان دەدان کە بەرواری ەۆمەەەەەەەەارکردنی
کاسەەەەیتەکان دەگەڕێەەەەەتەوە بەەەەۆ دەوروبەری کۆەاییپێهەەەەەاەنی شەەەەەڕی ئێەەەەەران و
عێەەەراق .ئەەەێمە نەەەازانیی ئە کاسەەەیتانە ئەسەەەۆی یەەەا کەەەۆپی کەەەراون .هەروەهەەەا
نەەەەازانیی کاسەەەەیتەکان پێشەەەەتر بەەەە و کەەەەراونەەەوە یەەەەان نەەەەا .عەلەەەەی حەسەەەەەن
ئەلمەجیەەەەەەد پێشەەەەەەتر لە کاسەەەەەەێتێکدا وەبەەەەەەووی " بە بۆڵەەەەەەدۆزیر(شەەەەەەۆە )
دەیەەەەەەانکە بە ێێەەەەەەر یەەەەەەاکەوە" .ئە وەە بەناوبەەەەەەانگەی عەلەەەەەەی حەسەەەەەەەن
ئەلمەجیەەەد لە نەەەاو ئە سەەەێ کاسەەەیتەی بەردەسەەەتماندا نەەەیە .دەنگەەەی نەەەاو دوو
دانە لە کاسەەەەەەەەیتەکان روونە و بە باشەەەەەەەەی دەبیسەەەەەەەەترێت بەاڵ کاسەەەەەەەەیتی
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سەەەەەەێیە روون نەەەەەەیە بەاڵ ئەگەر لە رووی ەەنیەەەەەەیەوە دەسەەەەەەکاری بکرێەەەەەەت
باش دەبێتەوە.
 - ١کاسەەەەیتی یەکە  :دیەەەەوێکی  ٠٤یەەەەولەکە و دیەەەەوی دیەەەەکەی  ١٩یەەەەولەکە.
بەەەەەابەەە سەەەەەەرەکیەکانی ئە کاسەەەەەیتە بەەەەەریتیی لە سەەەەەزادانی ەێکەەەەەدەران و
هێزەکەەەەانی بەرگەەەەری نیشەەەەتمانی( کە ەەرمانەکانیەەەەان جێبەجەەەەێ نەکەەەەەردوە) و
نا ەەەەەەەارکردنی کوردەکەەەەەەەان بە کەەەەەەەۆ کردن بەەەەەەەۆ شەەەەەەەارەکان لە رێگەەەەەەەای
بێبەشەەەەەەکردنی نەەەەەەاو ە گوندنشەەەەەەینەکان لە پێداویسەەەەەەتیە سەەەەەەەرەکییەکانی
ێیەەەەان .وادیەەەەارە ئەو کەسەەەەانەی کە لە دانیشەەەەتەکەدا ئامەەەەادە بەەەەوونە بەەەەریتیی
لە عەلەەەەەەەی حەسەەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەەد ،پارێزگەەەەەەەاری هەولێەەەەەەەر و دهەەەەەەەۆ و
کاربەدەسەەەەەتانی دیەەەەەکەی عێەەەەەراق لە پارێزگاکەەەەەانی بەەەەەاکووری عێەەەەەەراق .لە
کاسەەەەەیتەکەدا دەربەەەەەەارەی ئە ەەوەرانە سەەەەەەوباس کەەەەەەراوە :لەسەەەەەەێدارەدانی
کاربەدەسەەەەەەەتە م ەلیەکەەەەەەەان( کە ەەرمانەکانیەەەەەەەان جێبەجەەەەەەەێ نەکەەەەەەەردوە)،
دێایەەیکردنەەەەی دانەەەەی ویسەەەەتەگەکانی ەرۆشەەەەتنی بەنەەەەزیی بە کەرەەەەەی ەەەەەایبەن
ەەەەەەا ئەو کەەەەەاەە کە بەەەەەارودۆیی نائاسەەەەەایی لە بەەەەەاکوور کۆەەەەەەایی پێەەەەەدێت و
ەەرمەەەەانی سەەەەزادانی  ١یەکیەەەەنەی هێەەەەزی بەرگەەەەری نیشەەەەتمانی لە بەر ئەوەی
کەوەەەەەونەەە ێێەەەەر کەەەەاریگەری دەروونەەەەی دەنگەەەەۆ و شەەەەایعەکانی ەێکەەەەدەران.
سەەەەزاکەیان بەەەەریتیە لە بڕینەەەەی %٤٤ی مو ەکەیەەەەان( یەەەەان کادرەکەەەەان  -واەەەەەا
مەەەەەەیه ) و زینەەەەەەدانیکردنی یێەەەەەەرای ئەو ەەرمانەەەەەەدانەی کە لەگەل ەەرمەەەەەەانی
لەناوبردنی ەێکدەران هاوڕا نیی.
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لە کاسەەەەەیتەکەدا عەلەەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد بە ئامەەەەەاێەکردن بە لێەەەەەدوانی
پێشووی بۆ کۆمیتەی نەون دەڵێت:
" دەرکردنەەەەی یەڵەەەەڵ لە نەەەەاو ە گوندنشەەەەینەکان بەەەەۆ نەەەەاو ە شارنشەەەەینەکان
لە بەەەەاکوور سەەەەودی دەبێەەەەت .مەەەەی هەەەەید شەەەەتێڵ نەەەەادە بە دانیشەەەەتوانی
گونەەەدەکان بەەەۆ ئەوەی نا ەەەار بەەەەی کەەەۆ بەەەکەن بەەەەۆ شەەەارەکان .بەەەۆ دەبەەەەێ
هەمەەەەەەەوو هەەەەەەەەەتەیە  ٢دەبە نەون بەەەەەەەدە بە گوندنشەەەەەەەینەکان ،ەەنهەەەەەەەا
دەبەیەکیەەەەان دەدەمەەەەەێ ،ئ اردیەەەەان نەەەەەادەمی ،شەەەەەکریان نەەەەەادەمێ ،نەوەیەەەەەان
نەەەادەمێ ،کارەبایەەەان نەەەادەمێ یەەەان ئاویەەەەان نەەەادەمێ .بەەەا بەەەێی بەەەۆ بەەەەۆ
ئەوەی دەنگەەەەە ببیسەەەەی و بەەەەیخەمە نەەەەاو مێشەەەەکیانەوە ئیەەەەدوئولۆێی ،کولتەەەەوور
و هۆشیاری ۆناو ۆنە".
 - ٩کاسەەەەیتی دووە  :ەەرمانەەەەدەیەکی دیەەەەکە سەەەەە دەکەەەەان ،دیەەەەوی یەکەمەەەەی
کاسیتەکە  ٠١یولەکە.
عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد وادیەەەەارە بەرپرسەەەەیارێتی "ئیەەەەدارەی بەەەەاکوور"ی
حیزبەەەەی بەعسەەەەی داوە بە کەسەەەەێڵ بە نەەەەاوی ئەبەەەەوو عەلەەەەی  .140سەەەەەرەەا
" هەڤەەەەال حەسەەەەەن" دەڵێەەەەت ئەبەەەەوو عەلەەەەی یەکەەەەێ لە ئەنەەەەدامە کۆنەکەەەەانی
رێبەرایەەەەەەەی حیزبەەەەەی بەعەەەەە و ئەنجەەەەەومەنی سەەەەەەرکردایەەی شۆڕشەەەەەە ،و
ئێسەەەەتا کە سەەەەە امگیری گەڕاوە ەەوە بەەەەەۆ نەەەەاو ە ئەبەەەەەوو عەلەەەەی باشەەەەەتریی
کەسەەەەەە بەەەەەۆ ئەوەی کاروبەەەەەاری بەەەەەاکوور بەڕێوەببەەەەەان " .هەڤەەەەەال حەسەەەەەەن"
ئامەەەەادەبوانی کۆبەەەەونەوەکە مۆ یەەەەاری دەکەەەەان پشەەەەتیوانی لە ئەبەەەەوو عەلەەەەی
بەەەەەەکەن و ئامەەەەەەاێە بەوە دەکەەەەەەان کە لەوانەیە هێشەەەەەەتا زەبەەەەەەری شمشەەەەەەێر
 140لە ٤٠ی نیسانی  ١٨٩٨ئەنجومەنی سەرکردایەەی شۆڕش ،عەلی حەسەن ئەلمەجیدی لە سەر
پۆستەکەی برد و حەسەن عەلی ئەلعامری لە کۆەایی نیسانی  ١٨٩٨بوو بە بەرپرسی نوسینگەی
باکووری حیزبی بەع  .کەوابوو دەبێ مەبەست لە ئەبوو عەلی ،حەسەن عەلی ئەلعامری بێت .وەرگێڕ
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پێویسەەەت بێەەەت .عەلەەەی حەسەەەەن ئەلمەجیەەەد دەڵێەەەت یەەەۆی وە راوێرکەەەار و
بە شێوەی ەەیری هاوکاری ئەبوو عەلی دەکان.
عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد باسەەەەی ئەو ەەعلیمەەەەان و رێنوێیەەەەانە دەکەەەەان کە
بەەەەۆ وەداویسەەەەتنی ەێکەەەەدەران و سەەەەزادانیان داویەەەەەەی بە ەەرمانەەەەدەکانی
سەەەوپا و ئامەەەاێە بەوە دەکەەەان کە هەنەەەد لە ەەرمانەەەدەکانی سەەەوپا هەسەەەت
دەکەن نەەەەەەەەاەوانی ئەو ەەعلیماەەەەەەەەەا نە جێبەجەەەەەەەەێ بەەەەەەەەکەن و یۆیەەەەەەەەان لە
جێبەجێکردنەەەەی ئەو ەەعلیماەەەەەەانە دزیەەەەەوەەەوە .عەلەەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد
ئامەەەەەاێە بەوە دەکەەەەەان کە یەەەەەۆی ەەرمەەەەەانی لە سەەەەەێدارەدانی  ٠٤کەسەەەەەەی
دەرکەەەەەەردوە کە ئەنەەەەەەدامی بەەەەەەزووەنەوەی ئیسەەەەەەهمی بەەەەەەوونە و دەڵێەەەەەەت لە
ئەنجەەەەەەامی ەەعلیماەەکەەەەەەەانی ئەودا یراپکەەەەەەەاریەکە ەەەەەەەەا ٢ی ئەیلەەەەەەەوول بە
ەە واوی کۆەەەەەەایی پێهەەەەەاەوە بەاڵ بەهەرحەەەەەال یراپکاریەکەەەەەانی دیەەەەەکە واەەەەەەا
یراپکاری بیروباوەڕە سیاسیەکانی نەیاران کۆەایی پێنەهاەوە.
عەلەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد دەڵێەەەەت ئێسەەەتا ئەرکەەەەی حیزبەەەەی بەعەەەە ئەوەیە
کە لە رێگەەەەای دامەزرانەەەەدن و پڕکەەەەردنەوەی بۆشەەەەایی سیاسەەەەی ،کۆەەەەەایی بە
یراپکەەەەاری رۆنەەەەاکبیران بێنێەەەەت .سەەەەەیەکی نەەەەاڕوون لە نەەەەاو کاسەەەەیتەکەدا
هەیە کە وادیەەەەارە ئەوەیە کە عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد رەیەەەەنە لە یاسەەەەای
پێشەەەەەووی ئوەونەەەەەومی کوردەکەەەەەان دەگرێەەەەەت ەەەەەونکە مەەەەەاەی زۆری داوە بە
کەەەەورد .عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد دەڵێەەەەت زۆر سەەەەەری لەو عەەەەەەواەە سەەەەڕ
مەەەەاوە کە بەەەەۆ ەێکەەەەدەران دەرکەەەەراوە و ئامەەەەاێە بەوە دەکەەەەان کە متمەەەەانەی بە
هەەەەید کەەەەا لە کاربەدەسەەەەتە کوردەکەەەەانی دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق نەەەەیە جەەەەگە لە
پارێزگاری هەولێر و سلێمانی نەبێت.
 - ٨دیەەەەەەەەوی دووەمەەەەەەەەی کاسەەەەەەەەیتی دوە (  ٤١یەەەەەەەەولەکە) دەربەەەەەەەەارەی
راگوازەنەوەی زۆرەملێی یەڵڵ بۆ بەرەنگاربونەوەی ەا م ێتییە:
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عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد دەڵێەەەەت مەەەەی ەونەەەەدوەیر یەەەە ان مرۆڤکەەەەوێ نەەەەیە و
بانگەشەەەەەەەەەەەەەی ئەوەدا دەکەەەەەەەەەەەەان کە عەرەب و ئیزیەەەەەەەەەەەەدییەکان  %٤١ی
دانیشەەەەتوانی کەرکەەەەوو پێکەەەەدێنی .عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد هەروەهەەەەەا
مەەەەاەی ێیەەەەان و کەەەەارکردن لە کەرکەەەەو بەەەەۆ کوردەکەەەەان ەدەیە دەکەەەەان و
دەڵێەەەت هەنەەەد لە کوردەکەەەانە زینەەەدانی کەەەردوە .عەلەەەی حەسەەەەن ئەلمەجیەەەد
دەڵێەەەەەت ەورکمانە کەەەەەان وەەایەەەەەان بەەەەەۆ ەەەەەەورکیە هەیە نە عێەەەەەراق و هەمەەەەەوو
دەرەەەێەەەەڵ بەکەەەەاردێنی بەەەەۆ ئەوەی وەەەەەەاداری یۆیەەەەان بە ەەەەەورکیە نیشەەەەان
بەەەەەەەدەن .ئەلمەجیەەەەەەەد دەڵێەەەەەەەت ئەوانەی کە کەڵەەەەەەەڵ لە عەشەەەەەەەیرە ێتی و
ەەەەەا م ێتی وەردەگەەەەرن مەەرسەەەەیدارن و جەیەەەەت لە سەەەەەر ئەوە دەکەەەەاەەوە کە
نەەەابێ ئەەەێمە سەەەونە دێی شەەەیعە بخەیەەەنە نەەەاو جموجەەەۆ ڵی سیاسەەەی ەەەونکە
یۆمەەەەەەان پار ەپەەەەەەار ە دەکەیەەەەەەی و دەیەەەەەەدۆڕینیی  .ئەلمەجیەەەەەەد دەڵێەەەەەەت
بریارمانەەەەەداوە لە نەەەەەاو ەیە(مەنەەەەەدەلی و یەەەەەانە یی  -کە ئەو شەەەەەارانەن کە
کەوەەەەەەوەەە نێەەەەەوان نەەەەەاو ە کوردنشەەەەەینەکان و عەرەبنشەەەەەینەکان) رێەەەەەرەی
عەرەبەکەەەەەان نابێەەەەەت کەمتەەەەەر لە  %٢١بێەەەەەت .ئەلمەجیەەەەەد دەڵێەەەەەت دەبەەەەەێ
پشەەەەەەتێنێکی ئاسەەەەەە ای بە دەوری ناوەنەەەەەەدەکانی نێشەەەەەەتەجێبوونی یەڵەەەەەەڵ
درسەەەەت بکەیەەەەی و ئەو کەسەەەەانە کە لە شەەەەوێنەکانی دیەەەەکە دێەەەەی بەەەەۆ ئێەەەەرە،
ئاسەەەەانکاری مادیەەەەان بەەەەۆ بکەیەەەەی و هاوکاریەەەەان بکەیەەەەی .ئەگەر مەەەەی هەمەەەەوو
پێداویسەەەتیەکانی ێیانیەەەەان بەەەۆ دابەەەەیی بەەەکە و ئەوان لە رێگەەەەا بەەەدەن ئەەەەێمە
دەەەەەەوانیی سەەەەزایان بەەەەدەیی بەاڵ هە روەهەەەەا کە ئەەەەایینی(ئیسەەەەه ) دەڵێەەەەت
ناەوانیی ەەرمەکانیان پار ەپار ە بکەیی.
 - ١١کاسەەەەەیتی سەەەەەێیە  :دەربەەەەەارەی کەڵکەەەەەوەرگرەنی سیاسەەەەەی لە ئەەەەەاییی،
کیمیابەەەەەەارانکردنی کوردەکەەەەەەان و دانەەەەەەانی پارازیەەەەەەت لە سەەەەەەەر رادیەەەەەەۆی
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نەیەەەەاران (.دیەەەەوی یەکەمەەەەی کاسەەەەیتەکە  ٠٤یەەەەولەکە و دیەەەەوی دیەەەەکەی ٠٤
یولەکە) .
دەنگێکەەەەەی نەناسەەەەەراو دەڵێەەەەەت " :هەڤەەەەەال ئەبەەەەەوو حەسەەەەەەن هەنەەەەەد کەس
هەول دەدەن ئەەەەاییی بەەەەۆ مەرامەەەەی سیاسەەەەی یۆیەەەەان دێی حیزبەەەەی بەعەەەە
بەکەەەەاربێنی ،ل ەکەەەەانی سەەەەەرکردایەەی شەەەەۆڕش دەبەەەەێ بەرنەەەەامەیە دابڕێەەەەرن،
ەوێرینەوەکەەەەان نیشەەەەانی داوە کە دەمەەەەارگرێی ئەەەەایینی لە نێەەەەو حیزبەەەەدا هەیە
کە دەبەەەێ ارەسەەەەر بکرێەەەەت .ئەەەێمە دەبەەەێ سەەەەەر اوەی پشەەەتیوانی یەڵەەەەڵ
لەوانە وشەەەەەڵ بکەیەەەەەی بەاڵ ئەگەر ئێسەەەەەتا دێی ئەوان دەسەەەەەت بەکەەەەەار بەەەەەیی
بەشێڵ لە یەڵڵ پشتیوانیان لێدەکەن و ئیمە دەیدۆڕێنیی".
ئەبەەەوو حەسەەەەن( عەلەەەەی حەسەەەەن عەلمەجیەەەەد) و ئەو کەسەەەەی کە یەکەمجەەەەار
سەەەەەەەی کەەەەەەەردوە باسەەەەەەەی ئەو کەسەەەەەەەانە دەکەن کە سەەەەەەەاڵی  ١٨١١وە
عەرەب نا ویەەەەان ەۆمەەەەار کەەەەراوە بەاڵ ئێسەەەەتا دەیانەوێەەەەت وە کەەەەورد ناویەەەەان
ەۆمەەەەار بکرێەەەەەت .ئەبەەەەەوو حەسەەەەەەن دەڵێەەەەەت "ئیزەدیەکەەەەەان و مەسەەەەەی یەکان
عەرەبەەەەی  ،ئەەەەێمە یاسەەەەامان هەیە ،لەوانەیە کەسەەەەێڵ بۆێەەەەت مەەەەی کەەەەورد ،
عەرەب نیە بەاڵ ئێمە پێدەڵێی نا ەۆ بیاباننشینی".
ئەبەەەەوو حەسەەەەەن( عەلەەەەی حەسەەەەەن عەلمەجیەەەەد) باسەەەەی داواکەەەەاریەکی جە ل
ەاڵەبەەەەەانی ،رێەەەەەبەری (PUKیەکێتەەەەەی نیشەەەەەتمانی کوردسەەەەەتان) دەکەەەەەان کە
وەەەەەویەەی ئەەەەێمە( )PUKبەرپرسەەەەانی بەعەەەە لە بەرامەەەەبەر هاوکاریکردنمەەەەان
لەگەل ئێەەەەەران بە بەرپرسەەەەەیار دەزانەەەەەیی و ئەگەر ئاگربەسەەەەەت رانەگەیەنەەەەەدرێت
یەەەەەان وەەەەەەووێر نەکرێەەەەەت درێەەەەەرە بە هاوکەەەەەاریکردن لەگەل ئێەەەەەران دەدەیەەەەەی.
ئەبووحەسەەەەن دەڵێەەەەت مەەەەی بە ەاڵەبەەەانی(یەەەەان ئەو کەسەەەەەی کە پەیەەەەامەکەی
بەەەەەۆ بەەەەەردوە) وەەەەەەومە کە ئێەەەەەوە دەزانەەەەەی وەاڵمەەەەەی ئەەەەەێمە ەەەەەیە ،هەەەەەید
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ئاگربەسەەەەەتێڵ لە ئەەەەەارادا نابێەەەەەت ،هەەەەەید وەووێرێەەەەەڵ لە ئەەەەەارادا نابێەەەەەت،
بەرنامەی راگوازەنەوەی کوردەکان لە گوندەکانیان راناوەستێندرێت.
مەەەەەی بە ەەرمانەەەەەدەکا نی هێەەەەەزی بەرگەەەەەری نیشەەەەەتمانیە ون کە بە ەاڵەبەەەەەانیە
وەەەەەەوە کە کیمیابارانتەەەەەان دەکە  ،دەبەەەەەێ ەەەەەۆڵی بەەەەەکەن ،ەەنەەەەەانەن ئەگەر
شەەەەەڕی کۆەەەەەایی پێبێەەەەت و ئێەەەەران لە نەەەەاو ە داگیرکراوەکەەەەان پاشەکشەەەەە
بکەەەەان ،راگەەەەوازەنەوەی یەڵەەەەڵ راناوەسەەەەتێندرێت .ئەەەەێمە سەەەەەرەەا بەرنەەەەامەی
راگەەەەەەوازەنەوە بە ەەواوی جێبەجەەەەەەێ دەکە یەەەەەەی ،شەەەەەەااڵوە سەەەەەەەربازیەکانمان
درێەەەەرە پێەەەەدەدەیی و پاشەەەەان گۆشەەەەەگیریان دەکەیەەەەی و نە بەەەەۆ رۆێێەەەەڵ و دوو
رۆێ بەڵکەەەەەەوو بە مەەەەەەەاوەی  ١٤رۆێ بە ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی هێرشەەەەەەەیان
دەکەیەەەنە سەەەەەر  .پاشەەەەان مەەەەی ئەو کەسەەەەانە بەەەەول دەکە کە ە دابنەەەەێی
و ەەسلیە بی".
لە درێەەەرەدا کەسەەەێکی نەناسەەەراو دەڵێەەەت دەنگەەەی رادیەەەۆی سەەەوریە و ەەەەورکیە
لە نەەەەاو ە دەبیسەەەەترێت .ئەبەەەەوو حەسەەەەەن ەەرمەەەەان دەدان " :پەیامێەەەەڵ بنێەەەەرن
بەەەۆ وەزیەەەری زانیەەەەاری .وادیەەەارە دەزگەەەەایەکی ەەەەایبەن لە ەەلەعەەەەفەر  141هەیە.
ئێەەەەوە دەەەەەەوانی بەو دەزگەەەەایە پارازیەەەەت بەەەەخەنە سەەەەەر رادیۆکەەەەانی دیەەەەکە.
سروشتی یەڵڵ وایە گو لە رادیۆی واڵەانی دیکە بگرن".
کاەێەەەەڵ کە باسەەەەەکە گەیشەەەەتە سەەەەەر ەەەەۆنیەەی راگەەەەوازەنەوەی کوردەکەەەەان،
کاسیتەکە ەەواو بوو.
142
هاریسۆن
TEL 'AFA R.
HARRI SON
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ناوەرۆکی دیداری جە ل ەاڵەبانی لەگەل کاربەدەستانی وەزارەەی دەرەوە،
143
كونفرانسی اپ م نی وە بێری و زار ەی د ر و  ،ب ڕێز رێدمان
١٤ی حوز یرانی ١٨٩٩
پرسەەەەیار :ه ەتەەەە ی رابەەەەردوو اوپێكەەەە وەنێك هەەەە بوو لەەەە نێەەەەوان رێبەەەە ری
كەەەەەورد ،جەەەەە ل ەاڵەەەەە بانی و كار ب د سەەەەەتێكی و زار ەەەەەەی د ر و  .ئایەەەەەا
ئێمەەە د ەەەەوانیی بۆێەەەیی و زار ەەەەی د ر و یەەەا د وڵەەە ەی ئەەە مریكا نەەەاوبریوانی
د كەەەەان بەەەەۆ ار سەەەە ربوونی ناكۆكیەەەە كانی نێەەەەوان كورد كەەەەان و د وڵەەەە ەی
عێراق ،یا هۆكارێكی دیك ل پشتی ئ دیدار دای ؟
رێەەەدمان :اوپێكەەە وەی ل گەەە ل بەەە ڕێز ەاڵەەە بانی ل سەەە ر داوای یەەەۆی بەەەوو.
ەاڵەەە بانی لەەەە كەەەەاەی سەەەە ردان ك ی بەەەەۆ ویهیەەەەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا
داوای كردبەەەەوو ەەەەاوی بكەەەە وێت بەەەە كارب د سەەەەتانی و زار ەەەەەی د ر و و لەەەە
٨ی حەەەوز یران ل گەەەە ل ب رپرسەەەەی ب شەەەەی كاروبەەەاری ك نەەەەداوی بەەەەاكوور لەەەە
ئیەەەەدار ی رۆێهەەەە اڵەی نزیەەەەك و باشەەەەووری ئاسەەەەیا دیەەەەداری كەەەەرد .ەاڵەەەە بانی
هەەەە رو ها ل گەەەە ل ه نەەەەد لەەەە كارب د سەەەەتانی و زار ەەەەەی د ر و باسەەەەی
م سەەەەەەەە ل ی ئاوار كەەەەەەەەان و م سەەەەەەەە ل ی مەەەەەەەەاەی مرۆڤەەەەەەەەی كەەەەەەەەرد.
ل پ یو نەەەەدی ل گەەەە ل كێشەەەە ی كەەەەورددا كەەەە ج نابەەەە ن ئامەەەەاێ ن پێكەەەەرد،
سیاسەەەە ەی ویهیەەەەەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا ئ و یەەەەە كەەەەە كورد كەەەەەان
د بەەەەەێ هەەەەە ول بەەەەەد ن لەەەەە وار ێەەەەەو ی واڵەەەەەەانی ناو ەەەەە ب شەەەەەێوەی
ئاشەەەەەەتیخوازان ئامانجەەەەەە كانیان و دی بێەەەەەەنی .ویهیەەەەەەەە یەەەەەە كگرەوو كانی
ئەەەەەە مریكا د سەەەەەەت و رناداەەەەەەە كاروبەەەەەەاری نێویەەەەەەۆیی ئەەەەەە واڵەانەەەەەە .
Redman
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پرسەەەیار :ئایەەەا ئێەەەو اوپێكەەە وەی ل گەەە ل ەاڵەەە بانی بەەە د سەەەتێو ردان لەەە
كاروباری ناویۆیی عێراق نازانی؟
رێدمان :ن ی یر

ش رم زاركردنی ك ڵكو رگرەنی عێراق ل كی كیمیایی دێی پێشمەرگە کوردەکان
ب یاننام ی و زار ەی د ر و ی ئ مریكا
٩ی ئ یلوولی ١٨٩٩
لەەەەە ئەەەەە نجامی ه ڵسەەەەە نگاندنی ئێمەەەەە لەەەەە بارودۆی كەەەەە  ،بەەەەەۆ ویهیەەەەەەە
یەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەە مریكا د ركەەەەەە وەوو كەەەەەە عێەەەەەەراق لەەەەەە شەەەەەەااڵو
سەەەە ربازیی كانی دێی پێشەەەەم رگ كورد كەەەەان كەەەە ڵكی لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی
و رگرەەەەەوو  .ئێمەەەەە نەەەەازانیی عێەەەەەراق ەەەەەەا راد یەەەە ك ەەەەە كی كیمیەەەەەایی
كانەەە  ،كەەەارێكی
بەکارهێنەەەاوە بەەە اڵ هەەە ر شەەەن كەەە ڵكو رگرەنێك لەەە
پاسەەەەەاوه ڵن گر و دزێەەەەەو  .ئێمەەەەە بەکارهێنەەەەەانی ەەەەە كی كیمیەەەەەایی(دێی
کوردەکەەەەەان) شەەەەە رم زار د كەەەەە یی ،هەەەەە رو ها كەەەەە بەەەەە رد وا عێرا مەەەەەان
ش رم زار كردوو .
كەەەە كیمیاییەەەە كان دێی ئێەەەەران لەەەە شەەەە ڕی
بەەەە هۆی كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە
نێەەەەەوان ئەەەەە و دوو واڵەەدا ئێمەەەەە نیگەەەەە رانی ەەەەەووڵی یۆمەەەەەان ب نیسەەەەەب ن
ر ەتەەەاری د وڵەەە ەی عێەەەراق د رد بەەەڕیی  .د وڵەەە ەی عێەەەراق بەەەاش ئاگەەەەاداری
ه ڵوێسەەەەەتی ئێم یەەەەە  .هەڵوێسەەەەەتی ئەەەەەێمە ئەوەیە كەەەەە كەەەەە ڵكو رگرەی لەەەەە
كەەەە كیمیاییەەەە كان ب ەەەەە واوی پاسەەەەاوه ڵن گر و بوڵنەەەە كراو  .و زیەەەەری
د ر و ی ئەەەەە مریكا ل میانەەەەە ی دیدار كەەەەە ی پاشەەەەەنیو ڕۆی ئەەەەە مڕۆی ل گەەەەە ل
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بەڕێەەەەز سەەەەەعدون حەەەە مادی  ،وەزیەەەەری کاروبەەەەاری دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق باسەەەەی
ئ م س ل ی ی كردوو .

پشتیوانین كردنی حكووم ەی ئ مریكا ل گەاڵڵەیاسایەکی كۆنگرێ بۆ سزادانی عێراق
ڕاگ یاندراوی جێگری و زیری د ر و بۆ كاروباری رۆێه اڵەی نزیك و باشووری ئاسیا،
ب ڕێز بورلیگ
٤٤ی ئ یلوولی ١٨٩٩
ب ەەەە ڕێز بورلی ەەەەگ  : 1 4 4ئێمەەەە پشەەەەتیوانی لەەەە ئامانجەەەە كانی ئەەەە گ اڵڵەەەە
یاسەەەەەای  145د كەەەەە یی و لە سەەەەەەەر ئەوە شەەەەەێلگیریی کە نەهێۆەەەەەیی عێەەەەەەراق
دووبەەەەەار ەەەەە كی كیمیەەەەەایی دێی كورد كەەەەەان یەەەەەا ه رك سەەەەەێكی دیكەەەەە
بەکاربێنێەەەەت .ئێمەەەە سپاسەەەەی ه وڵەەەە كانی ئەەەە كومیت یەەەە 146د كەەەە یی بەەەەۆ
ئامەەەاد كردنی ئەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای كەەە ئامانجەەە هاوب شەەە كانی هەەەە موومان
دابەەەیی د كەەەان و ئەەە و پشتڕاسەەەت د ك ینەەە و كەەە ڕێەەەر ی كاریگەەە ری ئەەە
گ اڵڵ یاسای ل گ اڵڵ یاساك ی ئ نجووم نی پیران ك متر .
ئ گەەە ر ئێمەەەە ل سەەەە ر ئەەەە و باو ڕ بەەەەایی كەەەە نەنەەەەاردنی کەەەەااڵ بەەەەۆ عێەەەەراق،
د مانگ ی نێتەەە ئەەە ئامانجەەە ( بەکارنەهێنەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی) بەەەێ هەەەید
Burleigh
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 145مەبەسەتی گەاڵڵە یاسەای  ٤٠٠١ی ئەنجەومەنی نەوێنەرانە کە بەۆ سەەپاندنی ئەابۆۆ ەی ئەابووری
بەسەر عێرا دا پەسەند کرا .وەرگێڕ
 146مەبەستی کومیتەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیرانە .وەرگێڕ
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دوودڵییەەە ك پشەەەەتیوانیمان لەەە سەەەە پاندنی ئەەە ئەەەەابۆۆ ەیە ب سەەە ر عێرا ەەەەدا
د كەەەرد .رێگ پێنەەە دان بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی ل یەەە ن هەەە ر
ك سەەەێك و لەەە هەەە موو شەەەوێنێك ،گرینگییەەە كی یەەە كجار زۆری بەەەۆ د وڵەەە ەی
ئەەەە مریكا ه یەەەە  .پ یو ندییەەەەە كانی ئێمەەەە ل گەەەە ل عێەەەەەراق گرنگەەەە بەەەەە اڵ
كەەەەە كیمیاییەەەەە كان لەەەەە پ یو ندییەەەەە
م سەەەەە ل ی كەەەەە ڵكو رگرەی لەەەەە
دو ی ن كان گرنگتر .
ئێمەەە نەەەاەوانیی پشەەەتیوانی لەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای بكەەە یی ەەەونکە ل سەەە ر ئەەە و
بەەەاو ڕ یی كەەەە سەەەەەپاندنی ئەەەابۆۆ ە ب سەەەە ر عێەەەەراق لەەە ۆنایەەەە دا لە لەەەە
ئامانجەەەە هاوب شەەەە كانی ئەەەە كومیت یەەەەە نزیكمەەەەان ناكاەەەەە و كەەەەە ئەوەیە
كەەەە كیمیاییەەەە كان
عێەەەراق بەەەەۆ هەمیشەەەە كۆەەەەەایی بەەە كەەەە ڵكو رگرەی لەەە
بهێنێت.
هەەەە رو ها كەەەە كومیتەەەە ئاگەەەەادار لەەەە ١١ی ئەەەە یلوول ،و زیەەەەری د ر و ی
عێەەەراق ب ەەەە رمی جەەە یتی ل سەەە ر ئەەە و كەەەرد و كەەە عێەەەراق رێەەەز د گرێەەەت
لەەەەە هەەەەە موو رێوشەەەەەوێن كانی یاسەەەەەای نێون ەەەەەە و یی ،پروەوكەەەەەولی ١٨٤٤ی
ێنێەەەەە و رێكك وەنامەەەەە كانی دیكەەەەە لەەەەە وار ێەەەەەو ی یاسەەەەەا مرۆڤییەەەەە
نێون ە و یی كاندا.
بەەە بیروبۆ ەەەوونی ئێمەەە ئ مەەەە لێەەەدوانێكی گرنگەەە و هەەە نگاوێكی ئ رێنییەەەە .
ئێمەەە ل سەەەە ر گرنگەەەەی ئەەەە لێدوانەەەە ل گەەەە ل د وڵەەەە ەی عێەەەەراق سەەەە وباس
د كەەە یی .ب ەایبەەە ن هەەە ول د د یەەەی ئەەە و پشتڕاسەەەت بك ینەەە و كەەە عێەەەراق
لەەە نەەەاویۆی واڵن كەەە ڵكی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی و رگرەەەەوو  .كەەە ڵكو رگرەی
كانەەەە ریسەەەەوای كی ئ یه ییەەەە و ل یەەەە ن یاسەەەەای نێون ە و ییەەەە و
لەەەە
د یەەەە كەەەەراو  ،ل وانەەەە كن انسەەەەیونی ١٨٢٨ی ێنێەەەە د ربەەەەار ی پاراسەەەەتنی
ی ڵكی س یل ل كاەی ج نگدا.
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ئ گەەەە ر ئەەەە نجامی س وباسەەەە كانمان ل گەەەە ل د وڵەەەە ەی عێەەەەراق دڵخۆشەەەەك ر
نەەەە بێ یەەەەا نیشەەەەان ی ك هەەەە بێ ب نیسەەەەب ن ئەەەە و ی عێەەەەراق دیسەەەەان لەەەە
داهەەەەەاەوودا كەەەەە ڵك لەەەەە ەەەەە كی كیمیەەەەەایی و رد گرێتەەەەە و  ،ئێمەەەەە ئەەەەە
ه ڵوێسەەەت مان دووپەەەان د ك ینەەە و  .بەەە اڵ ئێمەەە ل سەەە ر ئەەە و بەەەاو ڕ یی كەەە
پ سەەەە ندكردنی ئەەەە یاسەەەەای لەەەە ئێسەەەەتادا زیەەەەان لەەەە پ یو ندییەەەە كانمان
ل گەەەەە ل عێەەەەەراق دەدان و هەەەەە رو ها زیەەەەەان د گ یەەەەە نێت بەەەەە و كومپانیەەەەەا
ئەە مریكاییانە كەەە ك لوپەە ل د نێەەەرن بەەەۆ عێەەراق .ئێمەەە د بەەەێ زۆرەەەر بەەەۆ ئەەە و
ئامانجەەە هەەە ول بەەەد یی كەەە عێەەەراق كۆەەەەایی بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەە ەەە كی
كیمیایی بێنێت.

راپۆرەی سااڵن ی و زار ەی د ر و ی ئ مریكا د ربار ی بارودۆیی ماەی مرۆه ل
کوردستانی عێراق ل ساڵی ١٨٩٩
لێدوانی جێگری و زیری د ر و بۆ کاروباری ماەی مرۆه
٩ی شوباەی ١٨٩٨
ری ەەەارد شەەەیفتێر  :ل پ یو نەەەدی ل گەەە ل بەەەارودۆیی مەەەاەی مەەەرۆه لەەە عێەەەراق
لەەەە سەەەەاڵی  ، ١٨٩٩د بەەەەێ سەەەە رنب بەەەەدرێت بەەەە ار نووسەەەەی گەەەە لێ لەەەە
نەەەد گروپێكەەەی
كورد كەەەان لەەە عێەەەراق .هەەەید گومەەەان لەەە و دا نییەەە كەەە
گرنگەەەەی كەەەەوردی عێەەەەراق ،مەەەەاو ی نەەەەد سەەەەاڵ دێی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق
یەەەە بان د كەەەە ن بەەەە اڵ كاردان و كەەەە ی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە سەەەە روب ندی
كۆەاییپێهاەنی ج نگی ئێران و عێراق ،ب ڕاستی ه ێێن ر بوو.
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لەەەە ئەەەە نجامی دوو هێرشەەەەی عێەەەەراق بەەەەۆ سەەەە ر شەەەەارە كوردنشەەەەینەکان،
ێمار یەەەەەە كی زۆر لەەەەەەە یەەەەەەە ڵكی سەەەەەە یل كەەەەەەەوێراون .بەەەەەەە گەەەەەەەوێر ی
ه ڵسەەەە نگاندن كان لەەەە مەەەەاو ی دوو سەەەەاڵی ڕابەەەەردوودا پتەەەەر لەەەە  ٩هەەەە زار
كەەە س كەەەوێراون و پتەەەر لەەە  ٤١هەەە زار كەەەوردی عێەەەراق لەەە ەرسەەەی هێرشەەەی
كیمیەەەایی عێەەەراق( ئەەە ەرسەەە لەەە جێەەەی یویەەەدا بەەەوو ) لەەە رۆێانەەەی كۆەەەەایی
مەەەانگی ئەەەاب هەەە اڵەوون بەەەۆ ەوركیەەەا .هەروەهەەەا لە دوو سەەەاڵی رابەەەردوودا پتەەەر
ل  ٤١ه زار ك سی دیك ه اڵەوون بۆ ئێران.
هەروەهەەەا لەەە سەەەەاڵی  ١٨٩٩عێەەەراق درێر یەەەدا بەەەە ب رنامەەە ی گوازەنەەەە و ی
كورد كەەەەان لەەەەە ناو ەەەە گوندنشەەەەەین كان بەەەەۆ شەەەەەارەکان و هەەەە رو ها بەەەەەۆ
ئوردوگا زۆرەملێیەکان.
بنەەە مای بریەەەوی كشەەەتوكاڵی ئەەە ی ڵكەەە ب ەەەە واوی لەەە نەەەاو ەەەوو و زیەەەاەر
لەە  ٤١١گونەەەد ب ەەەە واوی كەەەاول كەەەراون .كەە وابوو ێمەەەار ی ئەەە و ك سەەەان ی كەەە
لەەە زێەەەدی یۆیەەەان دەرکەەەراون و گوازراون ەەەە و بەەەۆ شەەەوێن كانی دیكەەە  ،زیەەەاەر
ل نیو میلیون ك س د ی ملێندرێت.

راپۆرەی سااڵن ی و زار ەی د ر و ی ئ مریكا د ربار ی بارودۆیی ماەی مرۆه ل
عێراق و ناو ە کوردنشینەکان ل ساڵی ١٨٩٨
لێدوانی "جۆشوا گیلدێر" ،جێگری و زیری د ر وە بۆ کاروباری ماەی مرۆه
١٤ی حوزەیرانی ١٨٨١

 - ١پ یو ندی ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا ل گ ل عێراق
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مەەەەاەی مەەەەرۆه لەەەە عێەەەەراق رێەەەەزی لێناگیرێەەەەت .هەەەە روا كەەەە وردەکاریەکەەەەانی
راپۆرە كەەەەە ی ئێمەەەەە نیشەەەەەان د دان هاوواڵەیەەەەەانی ئاسەەەەەایی عێەەەەەراق هەەەەەید
ئاسایشەەەەەەێكی ەاك ك سەەەەەەییان ل ب رامبەەەەەە ر د سەەەەەەتدرێریی كانی حكومەەەەەە ن
نییەەەە  .بێس روشەەەەەوێنكردن و ل سەەەەێدار دانی نهێنەەەەەی بەەەە كۆمەەەەە ل روودەدان.
ه نەەەد جەەەار بن ماڵەەە كان كەەەاەێ ئاگەەەادار د بەەەی كەەە یەەە كێ لەەە ئ نەەەدامانی
یۆش ویسەەەەەەتی بن ماڵەەەەەە کە ل سەەەەەەێدار دراو كەەەەەە هێەەەەەەز ئ منییەەەەەە كان
ە رم كەەەە ی ە سەەەەلیە د ك نەەەە و و داوا لەەەە بن ماڵ كەەەە ی د كەەەە ن پەەەەەارەی
لەسێدارەدانەکەشەەەی بەەەدا بەەە حكوومەەەە ن .ئ مەەە یە روانگەەە ی رێیمەەەی عێەەەەراق
ب نیسب ن دادپ رو ری.
سەەەزای د ربڕینەەەی بیەەەروڕا ەونەەەد و دڵڕ ان یەەە  .ئێمەەە د زانەەەیی كەەە لەەە د
سەەەەاڵی رابەەەەردوودا بەەەە د یەەەەان هەەەە زار كەەەە س(ئامەەەەارێکی ورد و ڕاسەەەەت لەەەە
د سەەەەتماندا نییەەەە ) ل یەەەە ن هێەەەەز ئ منییەەەە کانەوە گیەەەەراون بەەەە ەەەەەۆمەەی
ئەەەە و ی كەەەە دێایەەەە ەی حكوومەەەە ن د كەەەە ن  .لەەەە كاەێكەەەەدا كەەەە سیسەەەەت می
دادی عێەەەەراق ریسەەەەا ناو ییەەەە كان ب نیسەەەەب ن ئەەەە و ك سەەەەان كەەەە ەەەەەاوانی
غەەە یر سیاسەەەییان ئ نجامەەەەداو ر ەەەاو د كەەەان بەەەە اڵ ب نیسەەەب ن ئ وانەەەە ی
كەەە ەەەەۆمەەی سیاسەەەییان یراو ەەەە پال ریسەەەا ناو ییەەە كان ر ەەەاو ناكەەەان.
د بەەەی ئەەە و ش زیەەەاد بكەەە یی كەەە بازنەەە ی سەەەوو سیاسەەەیی كان بەەە رەراوان
پێناس كراو بۆ ئ و ی سوو ئاسایی كانی ل یۆ بگرێت.
ئ شەەەەك نج كردنی ەۆمەەبەەەەارە ئەەەەە منی و ئاسەەەەایی كان ،شەەەەتێكی ئاسەەەەەایی و
ئەەەە و دانپێدانانەەەەە ی كەەەەە لەەەەە ێێر ئ شەەەەەك نج دا و رد گیەەەەەرێی لەەەەە دادگەەەەەادا
متمانەەەەەە پێكراون  .د سەەەەەەتب جێ پەەەەەەاش د سب سەەەەەە ربوون و لەەەەەە كەەەەەەاەی
نەەەد مانەەەگ درێەەەر ی هەەەە بێت)
لێپرسەەەین و و لێكۆڵینەەە و دا(كەەە ل وان یەەەە
بە یراپتریی شێوە ه ڵسوك ون ل گ ل ەۆمەەبارەکان د كرێت.
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بەەەە هەەەەۆی سرووشەەەەتی زۆر نهێنیپەەەەارێز و سەەەە ركووەكاری رێیمەەەەی عێەەەەراق،
كۆكردنەەە و ی زانیەەەاری ورد و راسەەەت سەەە بار ن بەەە بەەەارودۆیی مەەەاەی مەەەرۆه
لەەە عێەەەەراق لەەەە راد بەەەە د ر دێوار  .هەەەەاەو ۆی دیپلۆماەەەەە كان زۆر ب رە سەەەەك
كراو ەەەەەە و و زۆربەەەەە ی عێرا ییەەەەە كان د ەرسەەەەەی بیروبۆ ەەەەەوونی یۆیەەەەەان ی
بیانیی كان و ك سانی دیك د رببڕن .
رێیمەەەەەی عێەەەەەراق لەەەەە راد بەەەەە د ر سەەەەە ر ڕۆی  .لەەەەە نێەەەەەو دا ەەنهەەەەەا یە
هەاڵوێەەەەەر(ئیستسەەەەەنا) ه یەەەەە  ،ئەەەەە وی بەەەەە جێهێنانی كاروبەەەەەاری ئایینییەەەەە .
هەەەە رو ها ه نەەەەد ه وڵەەەەدراو بەەەەۆ باشەەەەتركردنی بەەەەارودۆیی ئەەەەابووری واڵن
ك ئ ه واڵن ئێستا راو ستاو .
ب هەەە رحال ب گشەەەەتی رێیمەەەەی عێەەەەراق لەەە ه وڵ كانیەەەەدا بەەەەۆ كەەەەۆنترۆڵكردنی
هەمە یەنەی یەەەە ڵك دڵڕ ەەەەە  .ب شەەەەێك لەەەەە كۆنترۆڵكردنەەەە لەەەەە رێگەەەەەای
د زگەەەەای حیزبەەەەی ب عسەەەە و ئەەەە نجا د درێەەەەت .حیزبەەەەی بەەەە ع حیزبێكەەەەی
نهێنییەەە كەەە ێمار یەەەە كی زۆر لەەە یەەە ڵكی كەەەەردوو بەەە ئ نەەەدامی یەەەەۆی و
بڕیەەەاردان ەەەەە نها بەەەە د سەەەەتی نەەەەد ك سەەەەێك وەیە لەەەە ئاسەەەەتی سەەەە ر وە.
ئ وانەەەەە ی ئاسەەەەەتی یەەەەەوار و و ك سەەەەەیخۆڕ كارد كەەەەە ن بەەەەەۆ كۆكردنەەەەە و ی
زانیەەەاری سیاسەەەی لەەە بەەەار ی دراوسەەەێكانیان و  .كۆمەەە ڵێك ەەەەۆڕی سەەەیخوڕی
دیكەەە ش ه یەەە كەەە لەەە رێگەەەای ئ وانەەە و حكوومەەە ن كەەەۆنترۆڵی كاروبەەەاری
هاوواڵەیەەەەان د كەەەەان و اودێرییەەەە كی بەەەەاش بەەەە سەەەە ر كاروبەەەەاری سەەەەوپا و
كاروبەەەەاری یێەەەەرای حیزبەەەەی ب عسەەەەدا د كەەەەان .پێشەەەەتر باسەەەەی سەەەەزای ئەەەە و
ك سەەەان مان كەەەرد كەەە لەەە هێۆەەە د د ن یەەەان حكوومەەە ن متمانەەە ی پێیەەەان
نەەەەەامێنێ .لەەەەە مەەەەەاو ی دوو سەەەەەاڵی رابەەەەەردوودا حكوومەەەەە ن نەەەەەد جەەەەەار
رایگ یانەەەدوو نەەەد پیهنێكەەەی سەەە ر ەایی بەەەۆ كودەەەەای سەەە ربازی لەەە نەەەاو
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سەەەەۆپادا پو ەەەە ل كردوو ەەەەە و  .سەەەە دان كەەەە س گیەەەەراون و ئێمەەەە نەەەەازانیی
ند ك س ل سێدار دراون.
حیزبەەەی بەەە ع حیزبێكەەەی پەەەان ع ر بییەەە  ،ه ربۆیەەە هەەە موو ع ر بەەە كانی -
سەەە رب هەەە ر ئایینێەەەك یەەەان ەا مێەەەك بەەەی  -لەەە د وری یەەەۆی كۆكردوەەەەە و
بەەەە اڵ نەەەە یتوانیو پێگ یەەەە كی ئیەەەەدۆلۆێیك لەەەە نێەەەەو هاوواڵەیەەەەانی غەەەە یر
عەەە ر بی عێەەەراق پ یەەەەدا بكەەەان كەەە زۆربەەەە یان كەەەوردن  .ئەەە نامۆبوونەەەە ی
كەەەورد پەەەێ لەەە بەەە د س اڵەگ یشەەەتنی حیزبەەەی ب عسەەەی هەەە ر بەەەوو بەەە اڵ
ئێسەەەتا سیاسەەە ەی د وڵەەە ن بوو ەەەەە هەەەۆی پێشەەەێلكردنی بەەە رەراوانی مەەەەاەی
مرۆه .
ب نیسەەەەب ن كەەەەورد و  ،د وڵەەەە ەی عێەەەەراق "سیاسەەەە ەی گۆپەەەەال و گێەەەەز ر"ی
پەەە یڕ و كەەەردوو و بەەە شەەەوێی ئەەە و دا بەەەوو هەەە ەا پێیەەەد كرێت پشەەەتیوانی
ع شەەەەیر ە كورد كەەەەان بەەەە د سەەەەەت بهێنێەەەەت و لەەەە سیاسەەەەەەی ئەەەەەازادی
كولتەەەەەووری ئەەەەە ەنیكی كەەەەە ڵكو رد گرێت .ناو ەەەەە ی ئوەونەەەەەومی كوردسەەەەەتان
ه یەەەە كەەەەە یەەەەەاو ن دام زراو گەەەەە لی ەایبەەەە ەی یۆیەەەەە و پشەەەەەتیوانی لەەەەە
ع شەەەەەیر ە كورد كەەەەەانی یەەەەە نگری رێیەەەەەە د كەەەەەان .زمەەەەەان و كولتەەەەەووری
كەەەوردی گ شەەە ی پێەەەد درێت و پەەە رو رد بەەە زمەەەانی كەەەوردی هەەە ەا ۆنەەەایی
ناو ندی ه ی .
بەەە اڵ گۆپەەەاڵی سیاسەەە ەی عێەەەراق زۆر دڕنەەەدانەیە  .لەەە كەەەاەی شەەە ڕی ك نەەەداو
 كەەەە ئێەەەەران كەەەە ڵكی لەەەە نەەەەاڕازیبوونی ع شەەەەیر ە كورد كەەەەان و رگەەەەرن -د وڵەەەەەە ەی عێەەەەەەەراق شەەەەەەااڵوی كەەەەەەەاولكردنی گونەەەەەەد گومانلێكراو كەەەەەەەانی
د سەەەەتپێكرد و گوندنشەەەەین كانی لەەەە شەەەەار و شەەەەوێن نوێكانەەەەدا نیشەەەەت جێ
كەەەرد ەەەەا لەەە نزیكەەە و اودێریەەەەان بەەە سەەە ردا بكەەەان .پەەەاش ئاگرب سەەەەتی
عێەەەراق و ئێەەەران  ،عێەەەەراق بەەەۆ د ركردنەەەی راپەەەە ڕیوان لەەە شەەەوێن كانی ێێەەەەر
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د سەەەەتیان  ،بەەەە بەەەەێ ەەەەە رق و جیەەەەاوازی كەەەە ڵكی لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی
و رگەەەرن كەەە لەەە ئ نجامەەەدا هەەە زاران پیەەەاو ،ێن و منەەەدال كەەەوێران .پەەەاش
ئەەەەە و ی سەەەەە ربازانی عێەەەەەراق ئەەەەە ناو انەەەەە یان گرەەەەەە و  ،كەەەەەاولكردنی
گونەەەەد كان و شەەەەارۆ ك كان و گوازەنەەەە و ی دانیشەەەەتوو كانیان یێراەەەەەر بەەەەوو
و سەەەەەە ر نجا نزیكەەەەەە ی  ٤١١هەەەەەەە زار كەەەەەە س  ١ -لەەەەەە ١ی سەەەەەەە رج
دانیشەەەەەتوانی كەەەەەوردی عێەەەەەراق  -د ربەەەەە د ر بەەەەەوون .ئ گەەەەە ر ی ئێسەەەەەتا
كارب د سەەەەتانی عێەەەەراق رێگەەەەەا بەەەە و د د ن گوندنشەەەەین د ربەەەەە د ركراو كان
سەەەە ردانی زێەەەەدی یۆیەەەەان بكەەەە ن ەەەەەا ز وییەەەە كانیان بكەەەەێۆی و بایەەەە كانیان
ئەەەاو دان بك نەەەە و بەەە اڵ ئێمەەەە ب نیسەەەب ن ئاكەەەەا و لێك وەەەە گشەەەەتیی كانی
ئ د رب د ركردن ب رەراوان نیگ رانیی .
سەەە بار ن بەەە نیگەەە رانی ئێمەەە دەربەەەارەی ر ەتەەەاری د وڵەەە ەی عێەەەراق ل گەەە ل
كورد كەەەەانی عێەەەەراق ،ه ڵوێسەەەەتی ئێمەەەە ئەەەە و نییەەەە كەەەە ل گەەەە ل ریشەەەە و
ئامانجەەە كانی راپەەە ڕینی كەەەورددا بەەەیی بەەە ڵكوو ئ و یەەە كەەە لەبەرامەەەبەر ئەەە و
پێشەەەەەێلكاریان ی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه ه ڵوێسەەەەەت بگەەەەەریی كەەەەە لەەەەە ئاسەەەەەتی
نێون ە و ییەەەەدا بەەەە ەەەەە رمی ناسەەەەراون .د وڵەەەە ەی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا پشەەەتیوانی لەەە ی كپار ەەە یی یەەەاكی واڵەەەەانی ئەەە ناو یەەە د كەەەان
و جەەەەە یت لەەەەە سەەەەە ر ئەەەەە و د كاەەەەەە و كەەەەە كورد كەەەەەان د بەەەەەێ لەەەەە
وار ێو یەەەەە دا هەەەەە ول بەەەەەد ن بەەەەە شەەەەەێوازی ئاشەەەەەتیخوازان بكەەەەە ن بەەەەە
ئامانج كانیان.
لەەە مەەەاو ی دوو سەەەاڵی رابەەەردوودا د وڵەەە ەی عێەەەراق نیەەەازی یەەەۆی د ربڕیەەەو
بەەەەۆ ئەنجامەەەەدانی اكسەەەەازی .ئێسەەەەتا ك ندوكۆسەەەەپ كانی سەەەە ە ركردن لەەەە
كەەەەاەی شەەەە ڕدا هەەەە ڵگیراون و بەەەە ێمار یەەەە كی زۆر لەەەە عێرا ییەەەە كان ئیەەەەزن
د درێەەەت بەەەۆ ی كەەە جەەەار لەەە مەەەاو ی ٩سەەەاڵی رابەەەردوودا سەەە ە ری د ر و
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بكەەەە ن .ه ڵبراردنەەەە كانی ئ نجومەەەە نی نیشەەەەتمانی لەەەە نیسەەەەان و ئ نجوومەەەە نی
ئۆەۆنەەەەۆمی كو ردسەەەەتان لەەەە ئەەەە یلوولی  ١٨٩٨بەەەە ڕیو وو  .ێمار یەەەە ك لەەەە
كاندیەەەەدا سەەەە رب یۆكان لەەەە ه ڵبراردنانەەەە دا سەەەە رك وەی و ه نەەەەدێك لەەەەە
ئ نەەەدامانی حیزبەەەی بەەە ع سەەە رن ك وەی .ب هەەە رحال سەەە رج كاندیەەەەداكان
د بەەەێ سەەە ر بەەە حكوومەەە ن بەەەی و هەەەید كەەە س یەەەاو نی د سەەە اڵەێكی ئەەە وەۆ
یەەەەان كەەەەاری یاسەەەەادانان نییەەەە بەەەە و شەەەەێواز كەەەە د بەەەەێ هەەەە بێ .یاسەەەەای
بنەەەە ڕ ەیی نەەەەو ئامەەەەاد كراو و لەەەە مەەەەانگی کەەەەانوونی دووە ە سەەەەلیمی
سەەەە رۆك كۆمەەەەار كەەەەراو  .بەەەەە گەەەەوێر ی راپۆرەەەەە كانی ئەەەە دواییانەەەەە ی
اپ م نییەەەە كانی عێەەەەراق  ،ئەەەە یاسەەەەای لەەەە لێرن یەەەە كی  ١ك سەەەەی لەەەە
ئ نەەەەدامانی رێب رایەەەە ەی عێەەەەراق ەێپەەەە ڕیو و د یرێتەەەە رێفرانەەەەدۆمی گشەەەەتی
یەەە ڵك .ب هەەە رحال پ سەەە ندكردنی یاسەەەای بنەەە ڕ ەی شەەەتێك و رێەەەز گەەەرەی
لە یاسەەەەاکە شەەەەتێكی دیك یەەەە  .یاسەەەەای بنەەەە ڕ ەی ئێسەەەەتای عێەەەەراق ه نەەەەدیك
یەەەەال لەەەە یۆ د گرێەەەەت بەەەەۆ رێزگەەەەرەی لەەەە مەەەەاەی مەەەەرۆه و د غەەەە كردنی
ئ شەەەك نج و سەەە رب یۆیی سیسەەەتمی داد كەەە هی كەەەا لەەە یااڵنەەە ئێسەەەتا
جێب جێ ناكرێت.
ئ گەەەە ر عێەەەەراق د یەەەە وێت كۆەەەەەایی بەەەە و ر ینانەەەە بێنێەەەەت كەەەە كۆمەەەە ڵگای
نێون ەەەەەە و یی سەەەەە بار ن بەەەەە پێشەەەەەێلكردنی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه لێیەەەەەد گرێت ،
د بێەەەەەت ه نەەەەەدێك هەەەەە نگاوی جیەەەەەدی و راسەەەەەت ین هەەەەە ڵگرێت ،د بێەەەەەت
كۆەەەەایی بەەە ك شەەەوه وای ەرسەەەاندن و ەۆ انەەەدن لەەە یەەە ن د زگەەەای ئ منەەە و
بهێنێەەەەت و ه ڵبراردنگەەەە لێكی بەەەە واەەەەەا بەەەە ڕێو ببەەەەان نەەەە هەەەە ڵبراردنێكی
شەەەەانۆیی و لەەەە هەەەە موو شەەەەت گرینگتەەەەر ئ و یەەەە كەەەە بەەەە رێەەەەز و ل گەەەە ل
هاوواڵەیەەەانی یەەەۆی رەتەەەار بكەەەان و ئەەە و هەەە ل و دەرەەەەیەەەانە پێبەەەدان بەەە
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ئاسایشەەە و لەەە مەەەاڵی یۆیانەەەدا بەەەریی و دوور بەەەی لەەە ه ڕ شەەە ی سەەە ركون
و ەوندوەیری د وڵ ن ك ل ه موو شوێنێكدا ه ی .
"رێكخراوی ش هیدانی ه ڵ بج " ەە ینەوەی لە بەغداد ئەنجامداوە
راپۆرەی و زار ەی د ر و ئ مریكا ب كۆنگرێ
 ٠١نیسانی ١٨٨١
ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا لەەە سەەەاڵی  ١٨٩٤ەەەەا ئێسەەەتا عێرا ەەەی لەەە
لیسەەەتی ئەەە و واڵەانەەە كەەە پشەەەتیوانی لەەە ەروریەەەز د كەەە ن ،د رهێنەەەاوە .پەەەاش
د ركرانەەەەەی عێەەەەەراق لەەەەە رێكخراوی نێون ەەەەەە و یی  ANOلەەەەە سەەەەەاڵی ،١٨٩٠
عێەەەراق بەەە رد وا كەەەاری كەەەردوو بەەەەۆ ئەەە و ی وێنەەە ی نێون ەەەە و یی یەەەەۆی
ەەەاك بكاەەەە و  .عێەەەراق لەەە سەەەاڵی  ١٨٩٨پشەەەتیوانی لەەە هەەەید كرد و یەەە كی
ەروریسەەەەتی نەەەە كردوو بەەەە اڵ ب هەەەە رحال درێەەەەر بەەەە ه وڵەەەە كانی داو بەەەەۆ
داڵەەەەد دانی ه نەەەەدێك لەەەە گروپەەەە ە ل سەەەەتین كان ،ل وانەەەە "بەەەە ر ی ئەەەەازادی
عەەە ر ب" كەەە عێەەەراق دروسەەەتی كەەەردوو و "بەەە ر ی ئەەەازادی ە ل سەەەتیی" سەەە ر
بەەەەە ئ بوعەەەەە باس كەەەەە ب رپرسەەەەەیاری ب بارم ەەەەەە گرەنی ەڕۆكەەەەە ی Achille
 Lauroل ساڵی  ١٨٩٤و كوشتنی موساەر ئ مریكایی كانیەەی.
هەروەهەەەەا راپەەەەۆرەی اپ م نیەەەە كان نیشەەەەەان د دان كەەەە ئەەەە بو ئیبەەەەەراهیە،
رێبەەەەە ری پێشەەەەەووی " رێكخەەەەەراوی ەروریسەەەەەتیی لەەەەە ناو ووی ١٤ی گەەەەەواڵن"
گ ڕاو ەەەە و بەەەۆ عێەەەراق .ئەەە بو ئیبەەەراهیە بەەە شەەەار زابوون لەەە دروسەەەتكردنی
بەەەومبی كوشەەەند ی جانتەەەایی ب ناوبانگەەە  .عێەەەراق درێەەەر بەەە پشەەەەتیوانیکردن
لەەەەە گروپەەەەە كانی نەەەەە یاری د وڵەەەەە ەی ئێەەەەەران د دان ل وانەەەەە موجاهیەەەەەدینی
ی لز(.) MEK
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لەەە سەەە ر ەای مەەەانگی ەەەە موز و  ،نەەەد هێرشەەەێكی ەروریسەەەتی لەەە ب غەەەداد
روویەەەەداو  ،ل وانەەەە ە اندنەەەە و ی بومەەەەب كەەەە ئامەەەەانجی بیانیەەەە كان بەەەەوو .
ب رپرسەەەیارانی ئەەە هێرشەەەان دیەەەارنیی ه ر نەەەد كەەە رێكخراوێەەەك بەەە نەەەاوی
" رێكخەەەەراوی یەەەە كگرەووی شەەەە هیدانی ه ڵ بجەەەە " كەەەە گروپێكەەەەی ەونەەەەدڕ وی
كەەەەورد ب رپرسەەەەیارێتی یەەەە كێ لەەەە هێرشەەەەان ی وەئەسەەەەتۆ گرەەەەەوو كەەەە
ە انەەدنەوەی بومەەەب بەەەوو لەەە كلەەەوبی نەەەوێی بریتانیەەەا كەەە  ٤١ك سەەەی برینەەەدار
كەەەەەردوو  .هەەەەە رو ها لەەەەە ناو ڕاسەەەەەتی كەەەەەانوونی ی كەەەەە  ،پاشەەەەەنیو ڕۆی ك
بومبێەەەەەك لەەەەە شەەەەە امی سەەەەە ر كی بازرگەەەەەانی ب غەەەەەداد ە یو ەەەەەە و و
ێمار ی كی زۆ ر ڕێبواری كوشتو و بریندار كردوو .
كارب د سەەەەەەتانی عێەەەەەەراق ل گەەەەەە ل  147 FAAكەەەەەەار د كەەەەەە ن بەەەەەەۆ ئەوەی
بارودۆیی ئ منی ەڕۆك یان ی ب غداد باشتر بکرێت.

 )Administration Aviation Federal ( FAA 147بە ئیەەەەەەدارەی ەڕۆکەوانەەەەەەی
ەدراڵی ئەمریکا دەوەرێت .وەرگێڕ
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یەکە لێدوانی وەزارەەی دەرەوە دەربارەی کیمیابارانی هەڵەبجە
وەزارەەی دەرەوە
١١ی ئاداری ١٨٨٩
جەیمز روبیی  ،148وەەبێری وەزارەەی دەرەوە:
لە ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەەوپای عێەەەەەراق بە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی هێرشەەەەەی
کردەسەەەەەر هەڵەبەەەەجە کە شەەەەارۆ کەیەکی کوردنشەەەەینە لە بەەەەاکووری عێەەەەراق
و لە ئەنجامەەەەەدا  ٤هەزار کەسەەەەەی مەدەنەەەەەی کەەەەەوێران و زیەەەەەاەر لە  ١١هەزار
کەس برینەەەەەداربوون .رێیمەەەەەی عێەەەەەراق ەەنهەەەەە ا لە کەەەەەاەی شەەەەەااڵوەکەی دێی
هاواڵەیەەەەانی سەەەە یلی کەەەەەوردی عێەەەەراق کە کۆمەڵکەەەەەوێی هەڵەبەەەەجە یەکێەەەەەڵ
لەوانە بەەەەەوو ،ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەکارنەهێنەەەەەا بەڵکەەەەەوو نەەەەەزیکەی  ٤١هەزار
سەەەەربازی ئیەەەەران لە  ١٨٩٠ەەەەەا  ١٨٩٩لە کەەەەاەی شەەەەەڕی ئیەەەەران و عێرا ەەەەدا لە
ئەنجامی هێرشە کیمیاییەکانی عێراق کوێران.
رێیمەەەەی عێەەەەەراق ەد نەیوەەەەەەووە لە کیمیابەەەەارانکردنی هەڵەبەەەەەجە پەشەەەەەیمانە.
لەراسەەەەتیدا رێیمەەەەی عێەەەەراق داکەەەەۆکی لە بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە
کەەەەەاەی شەەەەەەڕەکەی لەگەل ئێەەەەەران کەەەەەردووە و بانگەشەەەەەەی ئەوەی کەەەەەردووە
کە " :هەمەەەەەەەەەوو نەەەوەیە مەەەەەەەەەاەی ئەوەی هەیە یەەەەەەەەەۆی لە بەرامەەەەەەەەەبەر
داگیرکاریەەەەەەەدا بپارێزێەەەەەەەت" .ئەمە لە کاەیکەەەەەەەدایە کە پرۆەۆکەەەەەەەۆلی سەەەەەەەاڵی
James P. Rubin
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 ١٨٤٤ی ێنێەەەەەەە کە عێەەەەەەەرا ی
کیمیایی ەدەیە کردووە.

واێۆی کەەەەەەەردوە ،بەکارهێنەەەەەەەانی ەکەەەەەەەی

ئێسەەەەتا دوای ەێپەڕبەەەەوونی  ١١سەەەەال بەسەەەەەر کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە هێشەەەەتا
یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە بەدەسەەەەت ئاسەەەەەوارەکانی هێرشەەەەە کوشەەەەەندەکەی ١١ی
ئەەەەادارەوە دەنەەەەاڵێنی ،لەوانە زۆربەەەەوونی رێەەەەرەی ەوشەەەەبوون بە نەیۆشەەەەیگەلی
جەەەەەدی وە شەەەەەێرپەنجە ،نەەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەەاەنی منەەەەەدال و لەبەەەەەار وونی
مندال.
ئەمەەەەەڕۆ بەەەەەەەایبەن یەنگرانەەەەەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لەگەل
یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجەدان و ئەەەەێمە بەیەەەەادی یۆمەەەەان و کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی
دەهێنیەەەەنەوە کە نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان نەەەەەابێ بهێۆێەەەەەت کە عێەەەەەراق دەسەەەەەت
بە بەرنەەەەەامەی ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەانی بکەەەەەاەەوە .ەەنیەەەەەا رێگەەەەەا بەەەەەۆ ئەوەی
لەوە دڵنیەەەەابیی کە رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی جەەەەارێکی دیەەەەکە ناەوانێەەەەت
ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێی هەبێەەەەت یەەەەان دێی یەڵەەەەی عێەەەەراق یەەەەان یەڵکەەەەانی
دیەەەەەکە بەکەەەەەاری بێنێەەەەەت ،ئەوەیە کە پشەەەەەکنەرانی ەکەەەەەی سەەەەەەر بە نەەەوە
یەکگرەوە کەەەەان یێەەەەرا ،بەەەەێ شەەەەەرەومەر و بێسەەەەنوور سەەەەەردانی هەمەەەەوو
شوێنەکانی عێراق بکەن.
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وەزارەەی دەرەوەی ئەمریکا
ساڵیادی کۆمەڵکوێی هەڵەبجە
١١ی ئاداری ٤١١١
جەیمەەەەەز روبەەەەەیی  ، 149وەەبێەەەەەری وەزارەەەەەەەی دەرەوە :بە بەەەەەۆنەی جەێنەەەەەی
وربەەەەان پیرۆزبەەەەایی لە سەەەەەرجە مسەەەەۆمانانی جیهەەەەان دەکەیەەەەی .هەروەهەەەەا
ل ە رۆێەدا دوازدەیەمەەەەەەەیی سەەەەەەەاڵوەگەڕی هێرشەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی سەەەەەەەەدا
حوسەەەەیی بەەەۆ سەەەەر هەڵەبەەەجە کە شەەەارێکی کوردنشەەەینە لە بەەەاکووری عێەەەراق
بەرز رادەگریی.
بە هەەەەەۆی ئەوەی ئەمسەەەەەال جەێنەەەەەی وربەەەەەان هاوکەەەەەاەە لەگەل سەەەەەاڵیادی
کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجەدا ،گەلەەەەەێ لە مسەەەەەۆمانان لە هەرێمەەەەەی کوردنشەەەەەیی
جەێنی وربان بەڕێوەنابەن.
بە هەەەەەەەۆی ئەوەی لە ١١ی ئەەەەەەەاداری  ١٨٩٩هێەەەەەەەزی هەوایەەەەەەەی عێەەەەەەەراق
هەڵەبەەەەجەی بە گەەەەازی موسەەەەتارد و گەەەەەازە کوشەەەەندەکانی دیەەەەکە بومبەەەەەاران
کەەەەرد ،نەەەەزیکەی  ٤هەزار یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی کەەەەوێران و  ١١هەزار کەسەەەەی
دیەەەەەەکە برینەەەەەەدار بەەەەەەوون ١٤ .سەەەەەەال دوای ئەو کۆمەڵکەەەەەەوێیە  ،یەڵکەەەەەەی
هەڵەبەەەەجە هێشەەەەەتا بە دەسەەەە ت نەیۆشەەەەەیگەلێکی جەەەەدی وە شەەەەەێرپەنجە و
نەەەاەەواو بەدنیاهەەەاەنی منەەەدال ئەەەی و ئەەەازار دەکێشەەەی .وربانیەەەانی هەڵەبەەەجە
شایانی دادپەروەری و پشتیوانی کۆمەڵگای نێونەەەوەییی.
JAMES P. RUBIN
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کیمیابەەەارانی هەڵەبەەەەجە کە ەەەەاوان دێی مرۆڤەەەەایەەی بەەەوو ،نیشەەەەانەی مێەەەەرووی
دوورودرێەەەری رەەتەەەارە ەاوانبارانەکەەەانی رێی مەەەەی سەەەەدا حوسەەەەینە .ویەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا لەمێەەەەەرە داوا دەکەەەەەان دادگەەەەەایەکی نێەەەەەونەەەوەیی
پێکبێەەەەت بەەەەۆ لێکەەەەۆڵینەوە ،سەەەەکااڵکردن و ئەگەر بکرێەەەەت سەەەەزادانی سەەەەەدا
حوسەەەەەەیی و دارودەسەەەەەتەکەی بە بەەەەەۆنەی ئەو ەاوانەەەەەانەی کە ئەنجامیانەەەەەداوە
و ەەەەەەەەا ئەمەەەەەەەڕۆ لە باشەەەەەەەوور و ناوەراسەەەەەەەتی واڵن بەردەوامە .ئەەەەەەەەێمە
پشەەەەەتیوانی لە هەوڵە نێونەەەوەیەکەەەەەان دەکەیەەەەەی بەەەەەۆ کەەەەەۆکردنەوەی بەڵەەەەەگە
لەسەەەەەر ئەو ەاوانەەەەانەی کە عێەەەەراق دێ بە مرۆڤەەەەایەەی ئەنجامیەەەەداوە و دەبەەەەێ
بەو بەەەەەەۆنەیەوە سەەەەەەزا بەەەەەەدرێت .لێپرسەەەەەەینەوە و دادگەەەەەەاییکردنی سەەەەەەەدا
حوسەەەەەیی بە هەەەەۆی پێشەەەەێلکردنی جارنەەەەامەی جیهەەەەانی مەەەەاەی مەەەەرۆه ،زۆر
دواکەوەووە.
ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا لە مێەەەەەەرووی یۆیەەەەەەدا پشەەەەەەتیوانی لە
لێپرسەەەەینەوە و سەەەەزادانی ئەو کەسەەەەانە کەەەەردووە کە ێینۆسەەەەاید و ەاوانەکەەەەانی
دیکەیەەەەەەان دێ بە مرۆڤەەەەەەایەەی ئەنجەەەەەەا داوە .ئەەەەەەێمە بە هەمەەەەەەان شەەەەەەێوە
پشەەەەەەتیوانی لە لێپرسەەەەەەەینەوەی بەرەبەرە لە گەل ئەو کەسەەەەەەانە دەکەیەەەەەەەی کە
لە بەرامەەەەەبەر کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە بەرپرسەەەەەیارن .ئەەەەەێمە اومەەەەەان لەو
رۆێەیە کە ئەو کەسەەەەەەانە کە ەەرمەەەەەەانی کیمیابەەەەەەارانکردنی هەڵەبجەیەەەەەەان داوە
لە دادگەەەەایەکی نێونەەەوەییەەەەدا لە عێرا ێکەەەەی ئەەەەازاد و دیمەەەەوکران یەەەەان هەر
واڵەێکەەەەی دیەەەەکە سەەەەزا بەەەەەدرێی .ەاوانەکەەەەانی عێەەەەراق دێی مرۆڤەەەەەایەەی وە
کیمیابەەەەەارا نکردنی هەڵەبەەەەەجە هەەەەەید سەەەەەنوورێڵ ناناسەەەەەێت و ئە ەاوانەەەەەانە
لەبیرنا ێەەەەت .کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە بەدەسەەەەتی سەەەەەدا حوسەەەەەیی ەەنهەەەەا
یە رووداو نەبەەەەەوو بەڵکەەەەەوو بەشەەەەەێڵ بەەەەەوو لە شەەەەەااڵوێکی ڕوپەەەەەەڕ دێی
هاوواڵەیەەەەەانی کەەەەەوردی مەدەنەەەەەی عێەەەەەراق کە سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی ەەرمەەەەەانی
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دەرکردبەەەەەوو و عەلەەەەەی حەسەەەەەەن  ،ناسەەەەەراو بە عەلەەەەەی کیمیەەەەەایی بەڕێەەەەەوەی
دەبرد.
بە گەەەەوێرەی هەڵسەەەەەنگاندنی ەەەەاودێرە نێونەەەوەیەکەەەەان ،هێزەکەەەەانی عێەەەەراق
 ٤١هەزار ەەەەەەەا  ١١١هەزار کەسەەەەەەیان لە شەەەەەەااڵوی "ئەلاەنفەەەەەەال" لە سەەەەەەاڵی
 ١٨٩٩کوشەەەەتووە .رێیمەەەەەی عێەەەەراق هەروەهەەەەەا لەکەەەەاەی شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و
عێرا ەەەەەەدا ،نەەەەەەیکە  ٤هەزار ئیرانەەەەەەی بە ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی کوشەەەەەەتووە.
بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە یەن رێکەوەننەەەەەامەیەکی نێەەەەەونەەەوەیی
لە ساڵی  ١٨٤٤کە عێرا ی واێۆی کردووە ،ەدەیەکراوە.
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وەزارەەی دەرەوە
ساڵیادی کۆمەڵکوێی هەڵەبجە
١١ی ئاداری ٤١١١

ری ارد بو ێر  ، 150وەەبێری وەزارەەی دەرەوە:
ئەمەەەەڕۆ سەەەەیانزەی ەمیی سەەەەاڵیادی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ
سەەەەەر هەڵەبەەەەجەیە کە شەەەەارێکی زۆرەەەەەر کوردنشەەەەینە لە بەەەەاکووری عێەەەەراق .لە
١١ی ئەەەاداری  ١٨٩٩هێەەەزی هەوایەەەی عێەەەراق هەڵەبەەەجەی بە گەەەازی موسەەەتارد
و گەەەەازە کوشەەەەندەکانی دیەەەەکە بومبەەەەاران کەەەەرد ،نەەەەزیکەی  ٤هەزار یەڵکەەەەی
مەدەنەەەەی کەەەەوێران و  ١١هەزار کەسەەەەەی دیەەەەکە برینەەەەەدار بەەەەوون ١٠ .سەەەەەال
دوای ئەو کۆمەڵکەەەەەەەەوێییە ،یەڵکەەەەەەەەی هەڵەبەەەەەەەەجە هێشەەەەەەەەتا بە دەسەەەەەەەەت
نەیۆشەەەەیگەلێکی جەەەەدی وە شەەەەێرپەنجە ،ەەواونەبەەەەوونی دەمەەەەاخ و دەمەەەەار،
ناەەواو بەدنیاهاەنی مندال و لەبار وونی مندال ئی و ئازار دەکێشی.
کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە بەدەسەەەەەتی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی ەەنهەەەەەا یە رووداو
نەبەەەەەوو بەڵکەەەەەوو بەشەەەەەێڵ بەەەەەوو لە شەەەەەااڵوێکی ڕوپەەەەەڕ دێی هاوواڵەیەەەەەانی
کەەەەوردی سەەەەە یلی عێەەەەەراق کە سەەەەەدا حوسەەەەەەیی ەەرمەەەەەانی دەرکردبەەەەەوو و
عەلەەەی حەسەەەەن ،ناسەەەراو بە عەلەەەی کیمیەەەایی بەڕێەەەوەی دەبەەەرد .بە گەەەوێرەی
هەڵسەەەەەەنگاندنی ەەەەەاودێرە نێونەەەوەیەکەەەەەان ،هێزەکەەەەەانی عێەەەەەراق  ٤١هەزار
Richard Boucher
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ەەەەەەەەا  ١١١هە زار کەسەەەەەەەیان لە شەەەەەەەااڵوی "ئەلاەنفەەەەەەەال"( کە بە واەەەەەەەەای
دەسەەەەەتکەوەەکانی جەنەەەەەگە) لە سەەەەەاڵی  ١٨٩٩کوشەەەەەتوە .رێیمەەەەەی عێەەەەەراق
هەروەهەەەەا لەکەەەەاەی شەەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق لە  ١٨٩٠ەەەەەەا  ،١٨٩٩هەزاران
ئیرانی بە ەکی کیمیایی کوشتووە.
ئەەەەەەەەەەەێمە اومەەەەەەەەەەەان لەو رۆێەیە کە ئەو کەسەەەەەەەەەەەانە کە ەەرمەەەەەەەەەەەانی
کیمیابەەەەەەەارانکرد نی هەڵەبجەیەەەەەەەان داوە لە دادگەەەەەەەایەکی نێونەەەوەییەەەەەەەدا لە
عێرا ێکەەەی ئەەەازاد و دیمەەەوکران یەەەان هەر واڵەێکەەەی دیەەەکە ،دادگەەەایی بکەەەرێی و
سەەەزا بەەەەدرێی .ئە ەاوانەەەانە لەبیەەەەر نەەەا ی .هاوکەەەەان لەگەل ئەوەی سەەەەاڵیادی
هەڵەبەەەەجە وەبیەەەەر دێنیەەەەەنەوە ،دەبەەەەێ یۆمەەەەەان و کۆمەڵگەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی
دڵنیەەەەا بکەیەەەەنەوە کە نەەەە ابێ رێگەەەەا بە رێیمەەەەی سەەەەەدا حو سەەەەەیی بەەەەدرێت
بەرنامەی پەرەپێدانی ەکی کۆمەڵکوێ سەرلەنو دەستپێبکاەەوە.
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وەزارەەی دەرەوە
جۆر بوش :سەدا

ەکی کۆمەڵکوێی دێی یەڵکی س یلی بێ گوناح بەکارهێناوە
١٢ی ئاداری ٤١١٠

ری ارد بو ێر ،وەەبێری وەزارەەی دەرەوە:
رۆێی ی ەکشەەەەەەەمە پەەەەەەانزەیەمیی سەەەەەەاڵیادی هێرشەەەەەەی کیمیەەەەەەایی سەەەەەەەدا
حوسەەەەەەیی بەەەەەۆ سەەەەەەر هەڵەبەەەەەجەیە کە شەەەەەارێکی زۆرەەەەەەر کوردنشەەەەەینە لە
بەەەەاکووری عێەەەەراق .لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەوپای عێەەەەراق هەڵەبەەەەجەی بە
گەەەازی موسەەەەتارد و گەەەازە کوشەەەەندەکانی دیەەەکە بومبەەەەاران کەەەرد ،نەەەەزیکەی ٤
هەزار یەڵکەەەەەی مەدەنەەەەەی کەەەەەوێران و  ١١هەزا ر کەسەەەەەی دیەەەەەکە برینەەەەەدار
بەەەەەوون ١٤ .سەەەەەال دوای ئەو کۆمەڵکەەەەەوێیە ،یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە هێشەەەەەتا بە
دەسەەەەت ەەواونەبەەەەوونی دەمەەەەاخ و دەمەەەەار ،نەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەاەنی منەەەەدال،
لەبەەەەار وونی منەەەەدال و نەیۆشەەەەیگەلی جەەەەدی و شەەەەێرپەنجە ئەەەەی و ئەەەەازار
دەکێشی.
کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە ەەنهەەەەا یە رووداو نەبەەەەو و بەڵکەەەەوو بەشەەەەێڵ بەەەەوو لە
شەەەەەااڵوێکی ڕوپەەەەەەڕ دێی هاوواڵەیەەەەەانی کەەەەەەوردی مەدەنەەەەەی لە نەەەەەەاو ە کە
سەەەەەدا حوسەەەەەیی ەەرمەەەەانی دەرکردبەەەەوو و عەلەەەەی حەسەەەەەن ،ناسەەەەراو بە
عەلەەەەی کیمیەەەەایی بەڕێەەەەوەی دەبەەەەرد .بە گەەەەوێرەی هەڵسەەەەەنگاندنی ەەەەاودێرە
نێونەەەوەیەکەەەەەەان ،لە شەەەەەەااڵوەدا هێزەکەەەەەەانی عێەەەەەەراق  ٤١هەزار ەەەەەەەا ١١١
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هەزار کەسەەەەەەیان لە سەەەەەەاڵی  ١٨٩٩کوشەەەەەەتووە .عێرا یەکەەەەەەان بە شەەەەەەااڵوە
دەڵەەەەەێی "ئەلاەنفەەەەەال" کە بە واەەەەەەای دەسەەەەەتکەوەەکانی جەنەەەەەگە .رێیمەەەەەی
عێەەەەراق هەروەهەەەەا لەکەەەەەاەی شەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێەەەەراق لە  ١٨٩١ەەەەەەا ١٨٩٠
ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەەەەەۆ کوشەەەەتی و برینەەەەەدارکردنی هەزاران ئێرانەەەەی بە کەەەەەار
هێنا.
سەەەەرۆ بەەەوش لە دوا یەەەیی لێەەەدوانی یەەەۆی بەەەۆ کەەەۆمەاڵنی یەڵکەەەی ویەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا ئامەەەەەاێەی بە کەەەەەەردەوانەی عێەەەەەراق و کەەەەەەردەوە
لەمێرینەکەەەەانی دیەەەەکەی وە ئەشەەەەکەنجەدان و ئەەەەازار و ئەزیەەەەەەدانی یەڵەەەەڵ
کەەەردووە .هەروەهەەەا کە سەەەەرۆ بەەەوش وەەەەی رێیمەەەی عێەەەراق سەەەوکایەەی بە
مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه و رێکەوەننەەەەەەامە نێونەەەوەیە کەەەەەەان کەەەەەەردووە و ەکەەەەەەی
کۆمەڵکەەەەوێی دێی یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی بەەەەێ گونەەەەاح بەکارهێنەەەەاوە ،کەوابەەەەوو "
ئەگەر رێیمی سەدا شەیتان نەبێت ،کەواەا شەیتان مانای نییە".
ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا ئە دەرەەەە بەکاردێنێەەەەەەەت بەەەەەەەۆ
وەبیرهێنەەەەەانەوەی یەەەەەادی هەزاران هەزار یەڵکەەەەەی ئاسەەەەەایی (کە زۆربەیەەەەەان
منەەەەداڵی بەەەەێ گونەەەەا بەەەەوون) کە بەدەسەەەەتی رێیمەەەەی دڕنەەەەدەی ئێسەەەەتای
عێەەەەراق کەەەەوێران و ئەەەەازاردران و جەیەەەەت لە سەەەەەر ئەر و بەرپرسەەەەیارێتی
ئەمریکەەەەەا دەکەەەەەەاەەوە بەەەەەۆ ئەوەی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەیی و دارودەسەەەەەەتەکەی
جەەەەەارێکی دیەەەەەکە نەەەەەەەوانی ەکگەلێکەەەەەی وا دێی کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی،
دراسێکانی و هاواڵەیانی یۆی بەکاربێنی.
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کۆشکی سپی
لێدوانی سەرۆ بوش دەربارەی ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجە و ئامادەکاری بۆ
رویاندنی رێیمی عێراق
١٤ی ئاداری ٤١١٠
سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەار :بەیانیتەەەەەەان بەەەەەەاش .ئە هەەەەەەەەتەیە وەبیەەەەەەرهێنەرەوەی
سەەەاڵیادێکی ەەەەاڵە بەەەۆ یەڵکەەەی عێەەەراق ١٤ .سەەەال لەمەوپەەەێ رێیمەەەی سەەەەدا
حوسەەەەەەیی ەەرمەەەەەانی کیمابەەەەەارانکردنی گونەەەەەدێڵ لە بەەەەەاکووری عێەەەەەراق بە
نەەەەاوی هەڵەبەەەەجەی دەرکەەەەرد .ەەنهەەەەا بەو ەەرمەەەەانە ،رێیمەەەەی عێەەەەراق هەزاران
هەەەەاوواڵەی کەەەەەوردی عێرا ەەەەەی کوشەەەەت .سەەەەەەرجە ئەنەەەەەدامانی بنەماڵەکەەەەەان
گیانیەەەەەەان لەدەسەەەەەەتدا لە کاەێکەەەەەەدا کە هەوڵیانەەەەەە دەدا لە گەەەەەەازی کیمیەەەەەەایی
موسەەەەەەتارد و دەمەەەەەەار کە لە ئاسەەەەەەمانەوە دەبەەەەەەاری ،رابەەەەەەکەن .گەلەەەەەەێ لەو
کەسەەەەانە کە لەو هێرشەەەەە رزگاریەەەەەان بەەەەوو هێشەەەەەتا بەدەسەەەەت شەەەەەێرپەنجە،
کەەەەەوێری ،نەیۆشەەەەەیەکانی هەناسەەەەەەدان ،لەبەەەەەار وونی منەەەەەدال و نەیۆشەەەەەی
ەوندی هەناسەدان لە نێو منداڵەکانیان ئێ و ئازار دەکێشی.
کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە(کە ەەنهەەەەا یەکەەەەێ لەو  ٢١شەەەەوێنە بەەەەوو کە سەەەەەدا
هێرشەەەەەی کەەەەەردوەەە سەەەەەەر یەڵەەەەەکەکەی یەەەەەۆی) ەەنهەەەەەا گۆشەەەەەەیە لەو
ەاوانەەەانەیە کە سەەەەدا حوسەەەەیی دەیەوێەەەت ئەنجەەەامی بەەەدان و ەەنهەەەا جۆرێەەەڵ
لەو مەەرسەەەەەەیە جۆراوجەەەەەەۆرانەیە کە ئێسەەەەەەتا بەەەەەەۆ سەراسەەەەەەەری جیهەەەەەەان
دروسەەەەتی کەەەەردوە .سەەەەەدا یەکەەەەێ لە دڵڕە تەەەەریی دیکتاەۆرەکەەەەانی مێەەەەرووە و
یۆی بە کوشندەەریی ەکەکانی جیهان ەەیار دەکان.
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ئەنجەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان دەرکەەەەەەی بە مەەرسەەەەەەیە
کەەەەەەەردووە و داوای لە سەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەیی کەەەەەەەردووە سەەەەەەەەرجە ەکە
کۆمەڵکوێەکەەەەەەانی لە نەەەەەەاو ببەەەەەەان کە ئەوە یەکەەەەەەێ لە شەەەەەەەرەومەرجەکانی
کۆەاییپێهەەەەاەنی شەەەەەڕی دووەمەەەەی کەنەەەەداو لە  ١٤سەەەەال لەمەوپەەەەێ بەەەەوو.
ەنەەەەد جەەەەار ئە داواکەەەەاریەی دووپەەەەان کەەەەردوەەەوە و
ئ ەنجەەەەومەنی ئاسەەەەای
هۆشەەەەەەداریداوە کە عێەەەەەەراق لەگەل کۆمەڵێەەەەەەڵ ئەنجەەەەەەامی جەەەەەەدی رووبەڕوو
دەبێەەەەەەتەوە ئەگەر ئەر و بەرپرسەەەەەەیارەەیەکانی جێبەجەەەەەەێ نەکەەەەەەان .بەاڵ
عێەەەەەەراق بە کەمتەریەمەەەەەەی و ەریەەەەەەودان و وەدوایسەەەەەەتنی کەەەەەەان ،وەاڵمەەەەەەی
ئەنجومەنی ئاسایشی داوەەەوە.
ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا ،بریتانیەەەەەەا و ئیسەەەەەەپانیا درێەەەەەەرە بە
کەەەەەارکردن لەگەل ئەنەەەەەدامانی ئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان
دەدەن بەەەەۆ ئەوەی بەرەنگەەەەاری ئە مەەرسەەەەیە هاوبەشەەەەەی سەەەەەدا ببەەەەنەوە.
ئەەەەێمە لە سەەەەااڵنی رابەەەەردوودا نمەەەەوونەگەلێکی زۆرمەەەەان بینیەەەەوە (لە بۆسەەەەنیاوە
بگەەەرە ەەەەا روانەەەەدا و کۆزۆڤەەەۆ  )151کە سەەەەەرنەکەوەنی ئەنجەەەومەنی ئاسەەەەای
لە بڕیەەەەەاردانی یەکهیەەەەەیکەرەوە  ،کارەسەەەەەاەی لێکەوەەەەەەوەەەوە و دەبەەەەەەێ ئەوە
بەەەەەەزانیی کە هەنەەەەەەد لە مەەرسەەەەەەییەکان ئەوەنەەەەەەدە گەورەن و ئاکەەەەەەا و
ئەنجامەکانیەەەەەەەان ئەوەنەەەەەەەدە کارەسەەەەەەەاەبارە کە دەبەەەەەەەێ ئەو مەەرسەەەەەەەیانە
لەناوببردرێی  ،ەەنانەن ئەگەر پێویست بە هێزی سەربازی بکان.
هاوکەەەەەەان لەگەل بەردەوامبەەەەەەوونی هەوڵە دیپلۆماەیکەکەەەەەەان ،نەەەەەەابێ راسەەەەەەتیە
بنە ڕەەیەکەەەان دەربەەەارەی رێیمەەەی بەغەەەداد پشەەەتگو بخەیەەەی .مێەەەرووی نەەەو
fro m Bosnia, to Rwanda and Kosovo
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پێمەەەەانی نیشەەەەان داوە کە سەەەەەدا حوسەەەەەیی دیکتەەەەاەۆرێکی دەسەەەەتنەپارێزە کە
بەەەێ هەەەید پاسەەەاوێڵ دووجەەەار واڵەەەەانی دراوسەەەێی یەەەۆی داگیەەەر کەەەردووە کە
مەر و ئەەەەەازاری کەەەەەۆمەڵێکی زۆر لە یەڵکەەەەەی لێکەوەەەەەەوەەەوە .زانیاریەکەەەەەانی
گروپگەلەەەەی مەەەەاەی مەەەەرۆه نیشەەەەان دەدان کە رێیمەەەەی عێەەەەراق نەیارەکەەەەانی
ئەشەەەەکەنجە دەکەەەەان ،زنەەەەدانییان دەکەەەەان  ،هەنەەەەدێڵ جەەەەار بێسەروشەەەەوێنیان
دەکەەەەان  ،دەسەەەەەت و پەەەەەێ و زمانیەەەەان دەبڕێەەەەەت ،اویەەەەەان دەردەهێنێەەەەەت و
لەبەر ەەەەاوی کەسەەەەوکاریان دەسەەەەتدرێری دەکەەەەاەە سەەەەەر ێنەکانیەەەەان" .ئیلەەەەی
وەیسەەەەەێل"  152کە یەاڵەەەەەەەی نەەەەەۆبێلی پێبەیشەەەەەەراوە و یەکەەەەەەێ لەوانەیە کە
لە هولۆکاسەەەەەەەت رزگەەەەەەەاری بەەەەەەەووە ،ئە حەەەەەەەەەتەیە وەەەەەەەەی " :ئەەەەەەەێمە
بەرپرسەەەەەەیارێتی ئەیه یمەەەەەەان هەیە بەەەەەەۆ ئەوەی لە هەمەەەەەەوو ئەو شەەەەەەوێنانە
دەسەەەەەتێوەردان بکەیەەەەەی کە لە ێێەەەەەر دەسەەەەەەاڵەی شەەەەەەیتاندایە .ئەو شەەەەەوێنە
ئەمڕۆ عێرا ە".
زانیاریەکەەەەەانی پشەەەەەکنەرانی ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێ نیشەەەەەان دەدان کە سەەەەەەدا
حوسەەەەیی نەیتوانیەەەوە پاسەەەاو بهێنێەەەتەوە بەەەۆ ئەو بەەەڕە یەکجەەەار زۆرە گەەەازە
کیمیەەەەەەەایی و بیۆلۆێیکیەەەەەەەانەی کە هەیەەەەەەەەەی ،لەوانە گەەەەەەەازی موسەەەەەەەتارد ،
بۆەولینەەەەەەۆ  ،ەاکسەەەەەەیی و سەەەەەەا ریی کە دەەوانێەەەەەەت ملیۆنەهەەەەەەا کەسەەەەەەی
پێبوکرێەەەەەت .ئەەەەەێمە دەزانەەەەەیی کە رێیمەەەەەەی عێەەەەەراق یەەەەەارمەەی مەەەەەەادی بە
 152ئیلەەی وەیسەەەل( )Elie Wieselنووسەەەر و ەەا کێکی سیاسەەی جەەولەکەی ئەمریکەەەایە کە
یەاڵەەەی نەەەۆبیلی ئەدەبیەەەاەی سەەەاڵی ١٨٩١ی پێبەیشەەراوە .وەیسەەەەل بەردەوا داکەەەۆکی لە مەەەاەی
کەمینەکەەەەان(بە ەەەەەایبەن کەەەەورد) لە بەرامەەەەبەر دەوڵەەە سەەەەەرکوەکارەکان کەەەەردووە و یەکەەەەێ لەو
کەسەەەایەەییە کەەەاریگەرانە بەەەوو کە ئیەەەدارەی بۆشەەەی ەەشەەەویز کەەەرد رێیمەەەی سەەەەدا بڕویێنێەەەت.
وەرگێڕ
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ەروریسەەەەەەەەەەتەکان دەدان .هەروەهەەەەەەەەەەا دەزانەەەەەەەەەەیی کە پیهنەەەەەەەەەەی ئەوەی
بەدەسەەەەەتەوەیە یەڵکەەەەەی بێگونەەەەەاحی دەوروبەری بەەەەەنکە سەەەەەەربازیەکان وە
میرەاڵێکی(سپەر) مرۆڤی بەکاربێنێت.
هەەەەید هۆکەەەەەارێکی ئەوەەەەەەۆ ل ەئەەەەارادانیە بەەەەەۆ ئەوەی هیەەەەەواداربیی کە سەەەەەەدا
ە بکرێەەەەت .ئەگەر بەەەەۆ ەککردنەەەەی سەەەەەدا  ،هێەەەەزی سەەەەەربازی پێویسەەەەت
بکەەەەەان یەڵکەەەەەی ئەمریکەەەەەا دەبەەەەەێ دڵنیەەەەەا بەەەەەی کە هەمەەەەەوو ئەەەەەامراز و
سەەەەەەەەر اوەیە دراوە بە هێەەەەەەەزە ەکەەەەەەەدارەکانی ئەمریکەەەەەەەا بەەەەەەەۆ ئەوەی
سەەەەەەرکەوەی بەدەسەەەەەتبێنی .یەڵکەەەەەی عێەەەەەراق دەبەەەەەێ دڵنیەەەەەابی کە هەمەەەەەوو
هەولێەەەەڵ دەدرێەەەەت بەەەەۆ ئەوەی ێیەەەەانی یەڵکەەەەی بەەەەێ گونەەەەاح بپارێزرێەەەەت و
یەەەارمەەی عێەەەراق دەدرێەەەت بەەەۆ ئەوەی لە سەەەی سەەەال دەسەەەەاڵەی دیکتەەەاەۆری
رزگەەەاری بێەەەت .هەروەهەەەا پهنەەەی ئەوەمەەەان دانەەەاوە کە بڕێکەەەی زۆر یەەەۆرا و
دەواودەرمەەەەەان و پێداویسەەەەەتیە سەەەەەەرەکییەکانی دیەەەەەکە بخەیەەەەەنە بەردەسەەەەەتی
یەڵکی عێراق ،ئەگەر شەڕەکە بەرەراوان بێت.
رۆێانەەەەەەەەەی زۆر سەەەەەەەەەەیت لە بەردە نەەەوە ئازادەکەەەەەەەەەانی جیهانەەەەەەەەەدایە.
دەوڵەەەکەەەەان ئێسەەەەتا دەبەەەەێ نیشەەەەانی بەەەەدەن کە ئەو ئەر و بەرپرسەەەەیارەەیە
کە بەەەۆ ئەەەازادی و ئاسەەەای باسەەەیان دەکەەەرد ەەنهەەەا سەەەە بەەەووە یەەەان ئامەەەادەن
بە کەەەردەوە هەنگەەەەاوی بەەەۆ هەڵبگەەەەرن؟ .هەەەەید گومەەەان لەوەدا نیەەەەیە کە ئەەەەێمە
وە دەوڵەەەەەەەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا و ئەو هاوپەیمەەەەەانییە کە
رێبەرایەەەەەەەەی دەکەیەەەەەەی ،بەرەنگەەەەەەەاری مەەرسەەەەەەیەکی رۆێ بەرۆێ گەورەەەەەەەەەر
دەبیەەەەنەوە بەەەەۆ ئەوەی یۆمەەەەان بپەەەەارێزیی و سەەەەەرکردەی ەەەەەرۆر لەنەەەەاوببەیی و
ئاشتی جیهان بپارێزیی.
سەرۆ کۆمار جۆر دبلیو بوش
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-٠
هەڵەبجە و ئەنفال لە ئەجیندای کۆنگرێسی
ئەمریکادا(ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی پیران)

206

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

کیمیابارانی هەڵەبجە :کۆمەڵکوێییەکی دڕندانە
ئەنجومەنی نوێنەران
٤٢ی ئاداری ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن نتۆس : 153
بەەەەە ڕێز سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەەومەن ،ماو یەەەەە كی زۆر بەەەەەە سەەەەە ر مۆە كەەەەەە ی
"جانسەەەتۆن"  ( 154كەەەە ەێیەەەەدا  ٨١٠پیەەەەاو ،ێن و منەەەەدال بەەەە هەەەەۆی گەەەەاز و
كەەەەوێران) ەێن پەەەەە ڕیو كەەەەە بیەەەەەروڕای گشەەەەتی ئەەەەە مریكا ك وەوەەەەەەە ێێەەەەەر
كاریگەەە ری ئەەە و وێنەەە ەرسەەەناكان ی كەەە لەەە عێرا ەەە و ەەەەێی و نیشەەەان د دان
گەەازی سەەیانید ،گەەازی موسەەتارد و گەەازی د مەەەار لەە یەە ن د وڵەە ەەەی عێەەەراق
د ێی یەەەە ڵكی یەەەەۆی بەەەە كارهاەوو  .لەەەە بەەەە ر ئەەەە و ی نەەەەاهێۆی میەەەەدیاكان
د سەەەتیان بەەە شەەەوێنی رووداو كەەە بگەەەان ،ئێمەەە نەەەازانیی ئایەەەا ێمەەەار ی ئەەە و
منەەەەدال ،ێن و پیرانەەەە كەەەە لەەەە ئاكەەەەامی بەەەە كارهێنانی دڕنەەەەدانەی گەەەەازی
 153ەەەا نتەەۆس لە سەەاڵی  ١٨٩١ەەەا کەەاەی مردنەەی لە شەەوباەی  ٤١١٩نەەوێنەری بەەاکووری سەەان
مەەاەێۆ و باشەەووری رۆێهەاڵەەەی سەەان ەرانسیسەەکۆ بەەوو لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا لە سەەەر
لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .نتەەۆس دۆسەەەتی کەەورد بەەوو و یەکەمەەیی کەس بەەوو کە کیمیابەەەارانی
هەڵەبجەی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا یستەڕوو .وەرگێڕ
 154ئامەەەاێە ب ەوەیە کە لە شەەەاری جانسەەەتۆنی ئەمریکەەەا ،لە ١٩ی ەشەەەرینی  ١٨١٩بە هانەەەدانی
جەیمەەز جەەۆنز نەەزیکەی  ٨١٠کەس بە یەەواردنی حەبەەەی سەەیانید یۆیەەان بە شەەێوەی بەکەەەۆمەل لە
نەەاو کنیسەەەەیەکدا کوشەەەت ٤١١ .کەس لە وربانیەکەەەان منەەەدال بەەەوون و یەکێکەەەی دیکەیەەەان لیاەەەۆ
رایەەان ،ئەنەەدامی ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا بەەوو .جەیمەەز جەەۆنز ەەری ەەێکەەی ئەەایینی ەەەایبەەی
لەو شەەەەەارە دامەزرانەەەەەدبوو و کەەەەەۆمەڵێکی زۆر یەڵکەەەەەی بە دەوری یۆیەەەەەدا کەەەەەۆ کردبەەەەەوەوە.
رووداوەکەی جانیستۆن گەورەەریی روداوی یوکوێی جیهان بوو .وەرگێڕ
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ێ هەەەەراوی لەەەە سەەەە ر د سەەەەتی كارب د سەەەەتانی عێەەەەراق كەەەەوێراون  ٠ ،هەەەە زار
ك س یان  ٤ه زار ك س.
هێەەەەەزی د ریەەەەەایی ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا ئێسەەەەەتا عێەەەەەراق و
هاوپەەەە یمانەکانی لەەەە ك نەەەەداوی ەەەەەارس د پارێزیەەەەت .حكوومەەەە ەی ئەەەە مریكا
د بێەەەەت گوشەەەەار بخاەەەەە سەەەە ر رێێمەەەەی ب غەەەەداد و پێەەەەی نیشەەەەان بەەەەدان
كیمیابەەەەارانكردنی یەەەە ڵكی مەەەە د نی لەەەە ەەەەاوی ن ەەەەە و شارسەەەەتانیی كان و
ەەەەابلی بەەەەوول نییەەەە  .ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان د بەەەەێ بەەەە زووەەەەەریی كەەەەان
لێرن ی ك بنێرێت بۆ ناو ەا ل كۆم ڵكوێیی دڕندانەیە بكۆڵێت و .

کیمیابارانی هەڵەبجە نموونەی کارەساەی ئاپۆکالیسە
ئەنجومەنی نوێنەران
٤٨ی ئاداری ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن ئ ەكینز : 155
بەەەەە ڕێز سەەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،د مەەەەەە وێت نیگەەەەە رانی یەەەەەەۆ د رببەەەەەەڕ
بەنیسەەەبەن بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی لەەە یەەە ن ئێەەەران و عێەەەرا ەوە كەەە
دێی ی كەەەەدی شەەەە ڕد ك ن  .ح ەتەەەە ی رابەەەەردوو ،بەەەە سەەەە دان یەەەە ڵكی بەەەەێ
گونەەەاح لەەەە كوردسەەەتانی عێەەەەراق بەەە ەەەە كی كیمەەەایی كەەەەوێران .هەەەە موومان
راپەەەەۆرن و ه واڵەەەە كانی ئەەەە رووداو مەەەەان بینیەەەەو  .بن ماڵەەەە كان لەەەە سەەەە ر
 155ێسەەەەتێر ئەەکینەەەەز لە  ١٨٩٤ەەەەەا  ١٨٨٠نەەەەوێنەری ماسا ۆسەەەەێت بەەەەوو لە ئەنجەەەەومەنی
نەەوێنە رانی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .ئەەکینەەز هەروەهەەا لە  ١٨١١ەەەا ١٨٨١
سەرۆکی پارەی دیموکران لە هەرێمی ماسا ۆسێت بوو .وەرگێڕ
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مێەەەزی نەەەان یواردنەەەدا مەەەردوون ،دایەەەك و باوكەەە كان منداڵەەە كانیان بەەە ەونەەەدی
لەەە ئەەەامێز گرەەەەوو ەەەەا لەەە گەەەازی ێ هەەەراوی بیانپەەەارێزن ،و كەەەوو ئەەە و وایەەە
ەەەوار ئ سەەەب سەەەوارەکەی ئاپۆکەەەالی  156لەەە هەەە موو شەەەاردا غاریانەەەدابێ و
كۆم ڵێك مردوویان ب شوێنی یۆیاندا ب جێهێشتبێ .
ەەەەە كی كیمیەەەەەای ەرسەەەەەناك و ل یەەەەە ن هەەەەە موو ن ەەەەەە و كانی جیهەەەەەانەوە
شەەەەە رم زار كەەەەەەراو  .پرۆەۆكەەەەەەۆلی ١٨٤٤ی ێنێەەەەەە بەەەەەە كارهێنانی ەەەەەە كی
كیمیەەەایی د غەەە كەەەرد و هیەەەوادار بەەەوو ئیەەەدی ەەە د ب كارنەەە بردرێت بەەە اڵ
كەەە ەرسەەەناكان
هەەە ئێەەەران و هەەە عێەەەراق لەەە شەەە ڕی ك نەەەداودا لەەە
كەەەە ڵكیان و رگرەەەەەوو  .كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی و ك ئەەەەامرازی
شەەە ڕ یەەەۆی لەەە یۆیەەەدا كەەەارێكی دڕ ندان یەەە بەەە اڵ وادیەەەار د وڵەەە ەی عێەەەراق
كەەەەە ی دێی ی ڵكەەەەە سەەەەە یل ك ی یۆیشەەەەەی بەەەەە كارهێناو  .ئ مەەەەە
ئەەەەە
ی كەەەە جەەەەار نییەەەە كەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی لەەەە ناو ەەەە ی كوردسەەەەتان بەەەە
كاردبردرێەەەت .كوشەەەتنی یەەە ڵكی بەەەێ گونەەەا هەەەید پاسەەەاوێكی نییەەە و ئەەە و
كۆم ڵكوێیی ك ه ەت ی رابردوو روویدا  ،جێی داكۆكی نیی .
لەەەە ح ەت یەەەە دا مەەەەی گ اڵڵ یەەەە ك ە سەەەەلیمی ئ نجوومەەەە ن د كەەەە بەەەەەۆ
ش رم زار كردنی ب كارهێنانی كی كیمیایی ل ی ن ئێران و عێراق.
داوا لەە هاوكەەەارانە د كەەە لەەە ه وڵەەە دا د نگەەی یۆیەەەان بخ نەەە پەەەال د نگەەەی
مەەی بەەۆ ئەە و ی نیكەە یەە ڵكی بەەەێ گونەەا ل مەە زیەەاەر نەە بی بەە وربەەەانی
ل ش ڕی ك نداودا.
ئێم نابێت ل م زیاەر بێ د نگ بیی.
 156ئامەەاێە بەو ەەوار ئەسەەب سەەوارەیە کە لە کتێبەەی "موکاشەەفاەی یوحنەەا"ی ئینجیلەەدا ئامەەاێەی
پێکەەراوە کە بەەریتیی لە شەەەەڕ ،ەەەاعون ،ەەەاەو ڕی و دنیەەاگیری .مەبەسەەەتی ئەەکینەەز لێەەەرە ئەوەیە
کە شاری هەڵەبجە هەموو ئەو وار کارەساەەی پێکەوە بەسەرهاەووە .وەرگێڕ
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بێدەنگی لەبەرامبەر کیمیابارانی هەڵەبجە
ئەنجومەنی نوێنەران
٠١ی ئاداری ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن پۆرەێر :157
بەەە ڕێز سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ه ەتەەە ی رابەەەردوو عێەەەراق بەەە هێرشەەەی كیمیەەەایی
بەەەەەۆ سەەەەە ر ی ڵك كەەەەە ی یەەەەەۆی لەەەەە شەەەەەارۆ ك ی سەەەەەنووری ه ڵ بجەەەەە
ن و سەەەەتاو و هەەەە رێمی هەەەە وایی ەوركیەەەەای ب زانەەەەدوو بەەەەۆ ئەەەە و ی بەەەەنکە و
بارەگەەەای پێشەەەم رگ كان بومبەەەاران بكەەەان كەەە ەەەە نها یەەە ك كیلۆمەەە ەر لەەە نەەەاو
یاكی ەوركیادا بوون.
لەەەە كاەێكەەەەدا كەەەە ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا د بەەەەێ لەەەە شەەەە ڕی
ك نەەداوی ەارسەەدا بێ یەەە ن بێەەت بەەە اڵ هەەید گومەەەان لەە و دا نییەەە كەە نابێەەەت
ل ب رامب ر هێرش بۆ س ر ەوركیا بێد نگ بێت .
 157جەەان ئیەەدوارد پەەۆرەێر لە  ١٨٩١ەەەا  ٤١١١نەەوێنەری ئیلۆنەەۆیز بەەوو لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی
ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری .پەەۆرەێر یەکەەێ لە دۆسەەتە هەرە نزیکەکەەانی کەەورد بەەوو
و یەکەەێ لەو ئەنەەەدامانە ا کەەەانەی ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران بەەەوو کە بەردەوا بەەەارودۆیی نالەبەەەاری
کەەەوردی عێەەەراق و ەەەەورکیەی لە ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران دەیسەەەتەڕوو .رێکخەەەراوی ەەەەۆڕی زانیەەەاری
کەەەورد لە ئەمریکەەەا یەکەمەەەیی یەاڵەەەەی ئەحەەەمەدی یەەەانی لە سەەەاڵی  ٤١١١بەیشەەەیوە بە جەەەان
ئیەەەدوارد پەەەەۆرە ێر .نەەەاوبراو یەکە جەەەەار لە رێگەەەەای ێنەکەیەوە ،کەەەاەریی ئیەەەەدوارد پەەەەۆرەێر بە
کێشەەەی کەەورد ئاشەەەنا بەەوو .کەەاەریی یەکەەەێ لە دۆسەەتە ا کەکەەانی نەەەوەی کەەەوردە کە بەردەوا
هەوڵیەەەداوە کێشەەەەی کەەەورد لە روانەەەگەی مەەەاەی مەەەرۆڤەوە لە ئەمریکەەەا و بەەەەەایبەن کۆنگرێسەەەی
ئەمریکەەا زەق بکەەاەەوە .کەەاەریی پەەۆ رەێر ئێسەەەتا سەەەرۆکی ئەنجەەومەنی مەەاەی مەەرۆه ،راوێرکەەەاری
کاروبەەاری مەەاەی مرۆڤەەی ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا و هاوکەەان راوێرکەەاری کاروبەەاری سەەوریە،
ئێران و عێراق لە نووسینگەی سناەۆر مار کیرکە .وەرگێڕ
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بەەە گەەەوێر ی م نشەەەووری نەەەاەۆ ،هێەەەرش بەەەۆ سەەە ر هەەە ر هاوپەەە یمانێكی نەەەاەۆ
لەەە حەەەوكمی هێرشەەەكردن بەەەۆ سەەە ر سەەەەرجە ئ نەەەدامانی نەەەاەۆ .د بێەەەت لەەە
پێشەەە و هۆشەەەداری بەەەدرێت بەەە د وڵەەە ەی عێەەەراق كەەە ه ر نەەەد كەەە هێرشەەەی
كیمیەەەەایی د كاەەەەە سەەەە ر ی ڵك كەەەە ی یەەەەۆی و بەەەە رواڵەەەە ن كەەەە س هەەەەید
ناڵێەەەەت ،بەەەە اڵ هێرشەەەەكردن سەەەە ر هاوپەەەە یمانێكی و ەەەەەادار و ك ەوركیەەەەەا
یراپتەەەەریی ئاكەەەەا و لێك وەەەەە ی بەەەە دواو د بێەەەەت .بەەەەا ار مانەەەەانی هێەەەەزی
هەەەەەەە وایی عێەەەەەەەراق كەەەەەەە هێرشەەەەەەەیان كردو ە سەەەەەەە ر  158 USS.STARKو
ه ڵ بجەەە بەەەزانی كەەە بەەە كەەەار ی یۆیەەەان دوێمنێكیەەەان بەەەۆ یۆیەەەان دروسەەەت
كردوو ك ل ئێران گ ور ەر .

 158ئامەەەاێە بەوەیە کە لە ١١ی گەەەواڵنی  ١٨٩١ەڕۆکەیەکەەەی عێەەەراق هێرشەەەیکردە سەەەەر گەورە
کەشەەەەەتی سەەەەەەربازی (FFG-31) Stark USSی ئەمریکەەەەەا لە کەنەەەەەداو و لە ئەنجامەەەەەدا ٠١
سەەەەربازی ئەمریکەەەا کەەەوێران و  ٤١سەەەەربازی دیەەەکەش برینەەەداربوون .کاربەدەسەەەتانی عێەەەراق داوای
لێبوردنیەەەەان لە ئەمریکەەەەا کەەەەرد و رایانگەیانەەەەد ئەو هێرشەەەەە بەهەڵە ئەنجامەەەەدراوە و ەەەەەڕۆکەوانە
عێرا یەکە وایزانیوە کە ئەوە کەشتی ئێرانە .وەرگێڕ
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داواکاری لە وەزیری دەرەوە بۆ شەرمەزارکردنی سیاسەەی راگوازەنەوەی کوردەکان
ئەنجوومەنی نوێنەران
٤٤ی گواڵنی ١٨٩٨
ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا
٤٤ی گواڵنی ١٨٩٨

159

بەڕێز جەنابی جەیمز بەیکێر
وەزیری دەرەوە
وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەا ،واشەەەەەەینگتۆن دی
سی ٤١٤٤١
بەڕێز جەنابی وەزیر
دەمەوێەەەەەت سیاسەەەەەەەی ئێسەەەەەتای دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق بەەەەەۆ راگەەەەەوازەنەوەی
زۆرەملێەەەەی کوردەکەەەەانی دانیشەەەەتووی بەەەەاکووری عێەەەەراق شەەەەەرمەزار بەەەەکە و
داوا لە ئێەەەەەوە بەەەەەکە بە ەونەەەەەدەریی شەەەەەێوە دێایەەەەەەەی دەوڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا
لەگەل ئە کردەوانە دەرببڕن.
هێزەکەەەەەانی سەەەەەوپای عێەەەەەراق ئێسەەەەەتا سەەەەەەدان هەزار کەەەەەورد لە مەەەەەال و
گونەەەەەەەدەکانیان لە بەەەەەەەاکووری عێەەەەەەەراق دەردەکەن .بە گەەەەەەەوێرەی راپەەەەەەەۆرەی
کۆمەڵێەەەەڵ لە سەەەەەەر اوەکان ئە کەەەەردەوانەی دەوڵەەەەەەەی عێەەەەراق لە هەمەەەەەان
ئەو نەەەاو ەیە جێبەجەەەەێ دەکرێەەەەت کە پارسەەەەال بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی هێرشەەەەی
کراوەەە سەر.
James A. Baker
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ئە کەەەەردەوانە پێشەەەەێلکردنی ئاشەەەەکرای مەەەەاەی مەەەەرۆڤە و مەەەەی لە نامەیەکەەەەدا
داوا لە سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری عێەەەەراق ،سەەەەەدا حوسەەەەەیی کەەەەردووە دەسەەەەتبەجێ
کۆەەەەایی بە کەەەەردەوانە بێنێەەەەت .هەروەهەەەەا داوامکەەەەردووە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق بە
شەەەەەێوەی ەەرمەەەەەی رێەەەەەز لە ماەەکەەەەەانی گەلەەەەەی کەەەەەورد بگرێەەەەەت و ماەیەەەەەان
بپارێزێت.
مەەەەەی داواەەەەەەان لێەەەەەدەکە بە دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەر اق رابگەیەنەەەەەی کە دەوڵەەەەەەەی
ئەمریکەەەەەا راگەەەەەوازەنەوەی زۆرەملێەەەەەی کوردەکەەەەەان شەەەەەەرمەزار دەکەەەەەان و لە
رێگەەەەەەای هەمەەەەەەوو کانەەەەەەاڵە دیپلۆماەیکەکەەەەەەانەوە بەەەەەەۆ کۆەاییپێهەەەەەەاەنی ئە
کەەەەردەوانەی عێەەەەراق و پێشەەەەێلکارییەکانی دیەەەەەکەی مەەەەاەی هاواڵەیەەەەانی بەەەەەێ
گوناحی عێراق کار بکان .
سپاستان دەکە سەرنب بە بابەەە جدییە بدەن.
لەگەل رێزمدا
جیە باەز

160

ئەندامی کۆنگرێ

160

جەەیە بەەاەز( )JIM BATESسەەاڵی  ١٨٩٠ەەەا  ١٨٨١نەەوێنەری هەرێمەەی ٢٢ی کالیفۆرنیەەا
بەەوو لە ئەنجەەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەەا لە سەەەەر لیسەەتی پەەەارەی دیمەەوکران .جەەەیە بەەەاەز یەکە
ئەنەەدامی ئەنجەەومەنی نەەوێنەران بەەوو کە مەسەەەلەی راگەەوازەنەوەی کەەوردی یسەەتە بەردە وەزیەەری
دەرەوەی ئەمریکا  .وەرگێڕ
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ەاوەوێکردنی بڕیارنامەی  ٢١٩بۆ ئیدان كردنی ك ڵكو رگرەنی عێراق ل
ئ نجووم نی پیران
٤٢ی حوز یرانی ١٨٩٩

كی كیمیایی

سناەۆر میشێل :161
بەەەە ڕێز سەەەە رۆكی ئ نجوومەەەە ن ،یۆشەەەەە اڵە ئەەەە مڕۆ هاوكەەەەارانە پشەەەەەتیوانی
یۆیەەەەان لەەەە پ سەەەە ندكردنی بڕیارنامەەەە ی  ٢١٩د رد بەەەەڕن .ئەەەە بڕیارنام یەەەە
بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی ل یەەە ن عێەەەراق شەەە رم زار د كەەەان و داوا لەەە
سەەە رۆك کۆمەەەار د كەەەان درێەەەر بەەە ه وڵەەە كانی ئەەە مریكا بەەەدان بەەەۆ ئەەە و ی
ب رهەەەە مهێنان و بەەەە كارهێنانی ەەەە ك لەەەە ئاسەەەەتی نێون ە و ییەەەەدا د غەەەە
بكرێت.
جێگەەەەای دایەەەە پ سەەەە ندكردنی بڕیارنام یەەەە ك لەەەە جەەەەۆر پێویسەەەەت بێەەەەت،
كانەەە
بەەە اڵ ئێمەەە نەەەاەوانیی پ ر سەەە ندنی ەرسەەەناكی كەەە ڵكو رگرەی لەەە
لەەە شەەە ڕی ئێەەەران و عێەەەراق پشەەەتگو بخەەە یی .ئێمەەە د بەەەێ لەەە ئ نجوومەەە نی
كەەە ئیدانەەە بكەەەە یی و
پیرانەەەی ئەەە مریكا بەەە ەەەە رمی كەەەە ڵكو رگرەی لەەە
پشەەەەەەتیوانی یۆمەەەەەەەان لەەەەەەە ه وڵەەەەەەە ب رد وامەەەەەەە كان د رببەەەەەەەڕیی بەەەەەەەۆ
دووبار كردنەەەەە و ی د غەەەەە ی ئەەەەەە یه ی و یاسەەەەەایی كەەەەە ڵكو رگرەی لەەەەەە
ەەە كی كیمیەەەایی  .نەەەد مانەەەگ پەەەێ كۆمەەە ڵگای نێون ەەەە و یی شەەەۆك بەەەوو
 161جەەۆر جەەان میشەەیل لە سەەاڵی  ١٨٩١ەەەا  ١٨٨٤نەەوێنەری نەەاو ەی مەەایی بەەوو لە ئەنجەەومەنی
پیرانەەەی ئەمریکەەەا لە سەەەەر لیسەەەتی پەەەارەی دیمەەەوکران .میشەەەیل لە  ١٨٨٤ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری
ەەەایبەەی ئەمریکەەەا بەەەوو بەەۆ گفتوگەەەانی ئاشەەەتی ئیرلەنەەدی بەەەاکوور و لە  ٤١١٨ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری
ەایبەەی بارا ئوباما بووە بۆ گفتوگۆکانی ئاشتی رۆێهەاڵەی ناوەڕاست .وەرگێڕ
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بەەە هەەەۆی دیتنەەەی ئەەە و ب ڵگەەە روونانەەە ی كەەە نیشەەەانی د دا عێەەەراق ەەە كی
كۆم ڵكوێی دێی ی ڵكی یۆی ب كارهێناو .
لەەە ١١ی ئەەەادار ،عێەەەراق بەەە ەەە كی كیمیەەەایی هێرشەەەی كەەەرد سەەە ر شەەەاری
ه ڵ بجەەەە كەەەە ئێەەەەران داگیەەەەری كردبەەەەوو و زیەەەەاەر لەەەە دوو هەەەە زا ر كەەەەوردی
س یلی كوشت.
وێنەە ی سەەە یر و سەە م ر ی یەەە ڵكی سەە یل كەەە لەە كەەەاەی ئ نجامەەدانی كەەەاری
رۆێان یانەەەەدا مردبەەەەوون و وشەەەەك ببەەەەوون هەەەە موومانی ه ێانەەەەد .بەەەە اڵ پەەەەێ
ئەەەە رووداو  ،گەەەە لێ بەڵەەەەگە لەەەە د سەەەەتدا بەەەەوو كەەەە نیشەەەەانیدەدا ەوانەەەەایی
ب رهەەەەە مهێنانی ەەەەە كی كیمیەەەەەایی لەەەەە رۆێهەەەەە اڵەی ناو ڕاسەەەەەت رووی لەەەەە
پ ر سەەەە ندن  .ئێمەەەە د زانەەەەیی کە لەەەە سەەەە ر ەای سەەەەاڵی ١٨٩٤وە عێەەەەراق
د سەەەتیكردووە بەەە ەا یكردنەەە و ی ەەە كی كیمیەەەایی و بەەە ه ڵەەە بەەە ەەە كی
كیمیایی هێرشی كرد س ر سوپای یۆی.
ئەەە بڕیارنام یەەە ستایشەەەی سەەە رۆك ر یگەەەان د كەەەان بەەە هەەەۆی ئەەە و ی كەەە
یێەەەەرا ئەەەەە كرد و یەەەەە ی عێرا ەەەەی و ك پێشەەەەەێلكردنی گەەەەە ور و ەایبەەەەە ەی
یاسەەەەەەەایی نێۆن ەەەەەەەە و یی شەەەەەەە رم زار كەەەەەەەرد .پشەەەەەەەكن رانی ن ەەەەەەەە و
یەەەە كگرەوو كان پێشەەەەەتر رایانگ یانەەەەەدوو كەەەە عێەەەەەراق لەەەەە سەەەەەاڵی ، ١٨٩٢
 ١٨٩١و سەەەەە ر ەای  ١٨٩١دێی ئێەەەەەران ەەەەە كی كیمیەەەەەایی بەەەەە كارهێناو .
هەەە ر هێرشەەەەێك لەەە پ یو ندییەەەە دا پێشەەەێلكردنی ز ەەەەی پرۆەۆكەەەەۆلی ١٨٤٤ی
نەەەد سەەەەال پەەەەاش
ێنێ ەەە كەەەە عێەەەەراق واێۆی كەەەردوو  .وادیەەەەار ئێەەەەرانی
د سەەەەەتپێكردنی ەا یكردنەەەەە و كانی عێەەەەەراق  ،لەەەەە ئاسەەەەەتێكی ب رە سەەەەەكتردا
د سەەەەەتی كەەەەەردوو بەەەەە ب رهەەەەە مهێنانی ەەەەە كی كیمیەەەەەایی .بەەەەە گەەەەەوێرەی
راپۆرەەەەە كان ،ئێەەەەران لەەەە ەۆڵەەەە ی هێرشەەەە كیمیاییەەەە كانی عێرا ەەەەدا  ،ەەەە كی
كیمیایی(ل وان ل ه ڵ بج ) ب كار هێناو .
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هەەەە ەا كاەێەەەەك كەەەە هەەەەە ر دوو هەەەە روا ەەەە كی كیمیەەەەایی بەەەەە كاربهێنی ،
م ەرسەەەیی كانی ەەەە كی كیمیەەەەایی لەەەە شەەەە ڕی  ٩سەەەەاڵ ی ك نەەەەداوی ەەەەەارس
زۆرەەەەەر د بێەەەەت .ئێسەەەەتا ئێەەەەران و عێەەەەراق لەەەە کەەەەاەی هێرشەەەەكردن سەەەە ر
شەەەەار كان لەەەە مووشەەەە كی ئاسەەەەایی كەەەە ڵكو رد گرن و ئ گەەەە ر بتەەەەوانی ئەەەە
مووشەەە كان بەەە كەەە و ی كیمیەەەایی ەەەە یار بكەەە ن ر نگەەە یەەە ڵكی سەەە یل لەەە
ناو شار كاندا بكوێن و بریندار بك ن .
پ سەەەەە ندكردنی بڕیارنامەەەەە ی  ٢١٩لەەەەەە ئ نجوومەەەەە نی پیەەەەەران  ،هەەەەەە ڵگری
پەەەە یامێكی بەەەەە هێز بەەەەەۆ ی نەەەە كانی شەەەەە ڕی ك نەەەەەداو .بڕیارنام كەەەەە و ك
نموونەەەە هێرشەەەە كیمیایەەەە كانی عێرا ەەەەی شەەەە رم زار كەەەەردوو و نیگەەەە رانی
یەەەۆی د ربڕیەەەو لەەە بەەە كارهێنانی بەەە رد وامی ەەە كی كیمیەەەایی لەەە یەەە ن
ئێرانەەە و  .د بەەەێ ئ نجوومەەە نی پیەەەران بەەە ەوونەەەدی كەەە ڵكو رگرەی لەەە ەەە كی
كیمیەەەایی ل یەەە ن هەەە ر واڵەێكەەە و بەەەێ جیەەەاوازی شەەە رم زار بكەەەان .هێرشەەە
كیمیاییەەە كانی ئەەە دواییانەەە ی عێەەەەراق سەەە مبولی سەەە رن ك وەنی كۆمەەەە ڵگای
نێون ە و ییەەەە بەەەەۆ ئەەەە و ی بەەەە شەەەەێوازی كەەەەارا رێگەەەە لەەەە راگوازەنەەەە و ی
مەەەەادد ی كیمیەەەەایی و بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی بگرێەەەەت كەەەە ل یەەەە ن
پرۆەۆكۆلی ١٨٤٤ی ێنێ و د غ كراو .
لەەەە كاەێكەەەەدا كەەەە ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بەەەە رد وا بەەەە كارهێنانی ەەەە كی
كیمیەەەایی ل یەەە ن عێرا ەەە و شەەە رم زار كەەەردوو بەەە اڵ ەەە د هەەەید شەەەن
گ مارۆیەەەە كی ن یسەەەەتووەە سەەەە ر ئەەەە و واڵەانەەەە ی كەەەە پرۆەۆكەەەەۆلی ێنێەەەە
پێشێل د ك ن.
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سناەۆر هاڤتفێۆد : 1 6 2
جەنەەەەەەەابی سەەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەەومەن ،زۆر یۆشەەەەەەە اڵە کە پشەەەەەەەتیوانی لەو
بڕیا رنەەەەەەامەیە دەکە کە سەەەەەەناەۆر میشەەەەەەیل یسەەەەەەتوویەەیەڕوو .وێەەەەەەنەی ئەو
گونەەەەدە کوردنشەەەەینانە کە مەەەەانگی ئەەەەاداری رابەەەەردوو لە نەەەەاو کۆیەکانیانەەەەدا بە
گەەەەازی کیمیەەەەایی دەمەەەەار وشەەەەکبوون هەموومەەەەانی هەێانەەەەد و ئە بڕیارنەەەەامەیە
163
دەرەەەێکمەەەەەان بۆدەڕەیسەەەەەێنێت بەەەەەۆ ئەوەی بە شەەەەەێوەیەکی بێهیەنەەەەەەانە
نەەەەەەاڕەزایەەی یۆمەەەەەەان سەەەەەەەبارەن بەو کەەەەەەردەوەیە دەرببەەەەەەڕیی .هیەەەەەەوادار
بڕیارنەەەەەەامەکە بە ەێکەەەەەەەڕای دەنەەەەەەەگ پەسەەەەەەەەند بکرێەەەەەەەت .پەەەەەەەێ ئەوەی
بڕیارنەەەەامەکە بخەەەەەرێتە دەنگەەەەدانەوە ،دەمەوێەەەەەت هەنەەەەد لە بۆ ونەکەەەەەانە لەو
پەیوەندییەدا بخەمەڕوو.
جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،هێرشەەەی گەەەازی دەمەەەار لە کوردسەەەتان دەبەەەێ
لە وار ێەەەوەی شەەەەەڕی هەشەەەت سەەەەاڵەی ئێەەەران و عێرا ەەەەدا سەەەەیر بکرێەەەەت.
کەەەەێ دەەوانێەەەەت ئەو یرۆکەەەەانە لەبیەەەەر بکەەەەان کە باسەەەەی ئەوە دەکەن ئیەەەەران
مێرمنەەەەداڵەکانی بەکارهێنەەەەاوە بەەەەۆ پەەەەاککردنەوەی مەیەەەەدانی مەەەەیی؟  164هەر
 162سەەەناەۆر مەەەار هاڤتفێۆەەەد لە  ١٨١١ەەەەا  ١٨٨١نەەەوێنەری نەەەاو ەی ئوریگەەەۆن بەەەوو لە
ئەنجەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری و لە  ١٨٤٨ەەەا  ١٨١١پارێزگەەاری
ئوریگۆن بوو .سناەۆر هاڤتفێۆد ساڵی  ٤١١١کۆ ی دوایی کرد .وەرگێڕ
 163مەبەسەەتی ملمهنێکەەانی ئەنەەدامانی هەر دوو حیزبەەی کۆمەەاری و دیمەەوکراەە لە ئەنجەەەومەنی
پیراندا .وەرگێڕ
 164مەبەسەەتی ئەوەیە کە لە کەەاەی شەەەڕی ئیەەران و عێرا ەەدا ،سەەەربازانی ئێرانەەی ،بەەەەەایبەن
بەسەەەیجییە مێرمنەەەداڵەکان یۆیەەەان دەیسەەە تەناو مەیەەەدانی مینەەەی عێەەەراق بەەەۆ ئەوەی رێگەەەا بەەەۆ
پێشەەەڕەوی هێزەکەەەانی ئێەەەران بەەەکەنەوە .سەەەەربازەکانی ئێەەەران لە ێێەەەر کەەەاریگەری پرۆپاگەنەەەدای
گەیشتی بە کەربە و ودس ئەو ەیداکاریانە دەکرد .وەرگێڕ
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دوو یەنەەەەەەی ئیەەەەەەران و عێەەەەەەراق کەەەەەەردەوەی دڵڕە انەیەەەەەەان ئەنجامەەەەەەداوە و
یەڵکیان کردووە بە وربانی.
جەنەەەەەەابی سەەەەەە ەرۆکی ئەنجەەەەەەومەن زیەەەەەەاەر لە ملیۆنێەەەەەەڵ کەس لە شەەەەەەەڕە
شەەەەێتانەیەدا گیانیەەەەان لەدەسەەەەتداوە و ێمەەەەارەیەکی زیەەەەاەر برینەەەەدار بەەەەوونە .لە
راسەەەەەتیدا زیەەەەەاەر لە  ١١١جەنەەەەەگ لە جەنگەەەەەی جیهەەەەەانی دووەمەوە روویەەەەەداوە
بەاڵ ئە شەەەەەەڕەی ئیەەەەەران و عێەەەەەراق یوێناویترینیەەەەەان بەەەەەووە .هاوکەەەەەان
لەگەل دەنگەەەەەەەەەەدان بە بڕیارنەەەەەەەەەەام ەیە دەبەەەەەەەەەەێ پشەەەەەەەەەەتیوانی لە هەوڵە
نێونەەەوەیەکەەەەانی بکەیەەەەی بەەەەۆ ئەوەی ئە جەنەەەەگە کۆەاییپێبێەەەەت .یەەەەاڵی
دوەو ئەوەیە کە ئیەەەەەدی نابێەەەەەەت هێرشەەەەەەگەلی وەهەەەەەا( هێەەەەەەرش بە گەەەەەەازی
دەمەەەەار) روو بەەەەدان .یەەەەاڵی کۆەەەەەایی سەەەەەکانە ئەوەیە کە گرنگتەەەەریی بەشەەەەی
ئە بڕیارنەەەەەەامەیە ئەوەیە کە پێەەەەەەداگری لە سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەاری ئەمریکەەەەەەا
دەکەەەەەان هەول بەەەەەدان بەەەەەۆ ئەوەی یەنەکەەەەەان بەەەەەگەن بە رێکەوەنێەەەەەڵ بەەەەەۆ
ئەوەی بەکارهێنەەەەەەەەەەان ،بەرهەمهێنەەەەەەەەەەان ،پەرەپێەەەەەەەەەەدان ،گەەەەەەەەەەوازەنەوە و
بەدەستهێنانی ەکی کیمیایی ەدەیە بکرێت.
سناەۆر پێ :
جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،لە مەەەەاوەی  ١١١سەەەەاڵی رابەەەەردودا کە ەەەەەا
زۆر رێەەەز لە یاسەەەای بەکارنەهێنەەەان ی ەکەەەی کۆمەڵکەەەوێ گیەەەراوە بەاڵ شەەەەڕی
ئێەەەران و عێەەەراق ئەو رێەەەزەی پێشەەەەێلکرد .پەەەاش ئەوەی بەەەارودۆیی سەەەەەربازی
عێەەەەەەراق لە  ١٨٩٤وە رووی لە یراپبەەەەەەوون کەەەەەەرد عێەەەەەەراق رۆێ بەرۆێ زیەەەەەەاەر
ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەکارهێنەەەەا بەەەەۆ لەنەەەەاوبردنی هێزەکەەەەانی ئێەەەەران .بەدایەوە
ەکی کیمیایی بەشێکە لە ئەمباری ە و ەە ەمەنی عێراق.
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ئەمەەەڕۆ عێەەەراق نەەەنیەەەا ەکەەەی کیمیەەەایی دێی ئێەەەران بەکاردێنێەەەت بەڵکەەەوو
دێی یەڵکەەەەی کەەەەوردی نەیەەەەاری یۆیشەەەەی بەکاریەەەەدێنێت .ئەەەەاداری رابەەەەردوو
نەەەەزیکەی  ٤هەزار یەڵکەەەەی سەەەە یل ،لەوانە ێن و منەەەەدال ،پیەەەەاو ،پیرەمێەەەەرد و
پیەەەەەرەێن بەشەەەەەێوەیەکی دڕنەەەەەدانە کەەەەەوێران کاەێەەەەەڵ کە هێزەکەەەەەانی عێەەەەەراق
گونەەەەد ی کوردنشەەەەینی هەڵەبجەیەەەەان کیمیابەەەەاران کەەەەرد .ەەنەەەەانەن سەەەەەرەڕای
ئەوەش کە بەەەەارودۆیی سەەەەەەربازی عێەەەەەراق لە مەەەەەاوەی  ٢مەەەەەانگی رابەەەەەردوودا
باشەەەتر بەەەەووە بەاڵ عێەەەراق درێەەەەرە بە بەکارهێنەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دەدان.
پێشەەەەەەیلکردنی یاسەەەەەەای بەکارنەهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی دەەوانێەەەەەەت
کارەسەەەەەەاەی لێبکەوێەەەەەەتەوە .دەو ڵەەەکەەەەەەان بە ئاسەەەەەەانی دەەەەەەەەەوانی مەوادی
کیمیەەەەایی وەدەسەەەەتبخەن و بەرهەمهێنەەەەان و بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی
کارێکی ئاسانە.
دیپلۆمەەەەەاەە عێرا ییەکەەەەەان داکەەەەەۆکی لە بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە
یەن واڵەەکەیەەەەەەەەانەوە دەکەن و پاسەەەەەەەەاوی ئەوە دەهێنەەەەەەەەنەوە کە شەەەەەەەەەڕی
ئێەەەەران و عێەەەەراق سەەەەەر اوەی کێشەەەەەک ەیە و دەڵەەەەێی بە کۆەاییپێهەەەەاەنی شەەەەەڕ
ئیەەەدی ەکەەەی کیمیەەەەایی بەکارنەەەاهێنی .هەەەید گومەەەەان لەوەدا نیەەەیە کە ئیەەەەران
بەرپرسیاری بەردەوامبوونی شەڕەکەیە.
بڕیارنامەی ٢١٩ی ئەنجومەنی پیران
 بەلەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە کۆمەڵگەەەەەەەەای نێەەەەەەەەونەەەوەیی دانەەەەەەەەی بەمەەرسەەەی ەکەەەی کیمیەەەایی لە شەەەەڕی یەکەمەەەی جیهانیەەەدا نەەەاوە کە ەێیەەەدا بە
هەەەەۆی ەکەەەەی کیمیەەەەایی نەەەەیکە  ٨١هەزار کەس کەەەەوێران و زیەەەەاەر لە ١١١
هەزار کەسی دیکە بریندار بوون.
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 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە پرۆەەەەەەەەۆکی ێنێ ەەەەەەەی  ١٨٤٤بەکارهێنەەەەەەەانیەکی کیمیایی ەدەیە کردووە.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ئەنجەەەەەەەەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەەەەەەەەی نەەەوەیەکگرەوەکەەەەەەەەەان لە  ١٨٩١ ،١٨٩٢و  ١٨٩١پشتڕاسەەەەەەەەەتی کەەەەەەەەەردوەەەوە کە
عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەکارهێنەەەەەاوە و ئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەان بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی لە کەەەەاەی شەەەەەڕی ئیەەەەران و
عێرا دا شەرمەزار کردوە.
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ئەنجەەەەەامی هێرشەەەەەی کیمیەەەەەایی عێەەەەەراق لە١١ی ئەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەدان سەەە یلی کەەەورد لە نەەەاو یەەەاکی عێەەەراق کەەەوێران
و ئەو هێرشەەەەە ەرسەەەەناکبوونی ەکەەەەی کیمیەەەەایی و کاریگەرییەکەەەەانی لەسەەەەەر
یەڵکی س یل ئاشکرا کرد.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا ئەوهێرشەەەەەی عێرا ەەەەی وە پێشەەەەێلکردنی ەەەەەایبەن و یەکهیەەەەیکەرەوەی یاسەەەەای
نێونەەەوەیی ناوزەد کرد.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ئیەەەەەەرانی لە ەەەەەەەۆڵەی عێرا ەەەەەەدا ەکەەەەەەیکیمیەەەەایی بەکارهێنەەەەاوە و بە گەەەەوێرەی زانیارییەکەەەەان لەوانەیە ئیەەەەران ەکەەەەی
کیمیایی بەرهەمهێنابێت.
کەوابوو ئەنجومەنی پیران:
 - ١بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە یەن عێەەەەەراق شەەەەەەرمەزار دەکەەەەەان و
رادەگەیەنێت کە ئە کردەوانە یاسای نێونەەەوەیی پێشێل دەکان.
 - ٤داوا لە عێەەەەەراق دەکەەەەەان بە زووەەەەەەریی کەەەەەان بەەەەەۆ هەمیشەەەەەە کۆەەەەەەایی بە
بەکارهێنانی ەکی کیمیایی بهێنێت.
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 - ٠ستایشەەەەی سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا دەکەەەەان بەەەەۆ هەوڵەکەەەەانی بەەەەۆ
شەەەەەرمەزارکردنی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی عێەەەەراق بەەەەۆ سەەەەە ر یەڵکەەەەی سەەەە یل کە
ئەمدوایانە ئەنجامدراوە.
 - ٢داوا لە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئەمریکەەەەەا دەکەەەەەان هەول بەەەەەدان بەەەەەۆ ئەوەی
هاوپەیمانەکانمەەەەەان هاوکاریمەەەەەان لەگەل بەەەەەکەن بەەەەەۆ ئەوەی رێوشەەەەەوێنەکانی
نەەەەەاردنەدەرەوەی مەوادی کیمیەەەەەایی بەەەەەۆ ئەو واڵەەەەەەانە کە بەەەەەۆ پەرەپێەەەەەدانی
ەکی کیمیایی هەول دەدەن ەوندەر بکرێت.
 - ٤نیگەرانەەەەی یەەەەۆی سەەەەەبارەن بەو زانیاریەەەەانە دەردەبڕێەەەەت کە باسەەەەی ئەوە
دەکەن کە ئیەەەەران ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەکارهێنەەەەاوە و داوا لە سەەەەەرۆ کۆمەەەەار
دەکەەەەەان هەوڵەەەەەی دیپلۆمەەەەەاەیکی پێویسەەەەەت بەەەەەدان بەەەەەۆ ئەوەی پەەەەەێ لەوە
بگرێەەەەت کە ئیەەەەران پەرە بە بەرهەمهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەەەەدان یەەەەان
ەکی کیمیایی بەکاربهێنێت.
 - ١داوا لە سەەەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەەەار دەکەەەەەەەەان هەوڵەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا لە
کۆنفرانسەەەەی ێنێەەەە بەەەەۆ ەککەەەەردن ڕەەەەەر بکەەەەاەەوە بەەەەۆ ئەوەی بەەەەگەن بە
رێکەوەنێەەەەەەەڵ بەەەەەەەۆ ئەوەی بەکارهێنەەەەەەەان ،بەرهەمهێنەەەەەەەان ،پەرەپێەەەەەەەدان،
ئەمبەەەەەەارکردن ،گەەەەەەوازەنەوە و وەدەستخسەەەەەەتنی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی ەدەیە
بکرێت.
***
دەنگەەەەەدان :بڕیارنەەەەەامەکە بە  ٨١ی دەنگەەەەەی ئەرێنەەەەەی و  ٨دەنگەەەەەی بەەەەەێهیەن
پەسەند کرا.
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ەاوەوێكردنی گ اڵڵ كان و بڕیارنام هاوب ش كان بۆ پێشگیری ل ێینۆسایدی کورد
ئ نجووم نی پیران
٩ی ئ یلوولی ١٨٩٩
سناەۆر پێ :165
بەەە ڕێز سەەە رۆكی ئ نجوومەەە ن ،لەەە سەەە ر سەەەنووری ئێەەەران و عێەەەراق هێمەەەا و
نیشەەەەان كانی ەەەەەاوانێكی زۆر گەەەە ور د رد كەەەە وێت .بەەەەۆ جەەەەاری دوو لەەەە
سەەەەە د یەدا دیكتەەەەەەاەۆرێكی دڕنەەەەەەد گەەەەەازی كوشەەەەەەند بەەەەەە كاردێنێت بەەەەەەۆ
ەەەە اڵ ۆكردنی ك مین یەەەە كی ئەەەە ەنیكی جیەەەەاواز .ئەەەە جەەەەار وربانیی كەەەە
ك مین ی كوردی عێرا و ەاوانبار سوپای عێرا .
كەەەورد گرووپێكەەەی ئەەە ەنیكی جیەەەاواز كەەە  ٤١میلیۆنەەە و یەەەاو ن مێرووێكەەەی
كەەەۆن و كولتەەەوورێكی د وڵ م نەەەد  .هەەە ر نەەەەد كەەە گەەە لێ لەەە كورد كەەەەان
ئامانجیەەەەەەەان كوردسەەەەەەەتانێكی سەەەەەەە رب یۆی بەەەەەەە اڵ كەەەەەەەورد ەووشەەەەەەەی
 165کهیبەەەۆرن دۆبەەەۆرد پێەەە یەکەەەێ کە سەەەناەۆرە ناسەەەراو و دەستڕۆیشەەەتووەکانی ئەنجەەەومەنی
پیرانەە ی ئەمریکەەا و یەکەەێ لە کەسەەایەەیە هەرە کاریگەرەکەەانی مێەەرووی ئەمریکەەا و دۆسەەتی کەەەورد
بەەوو .پێەەەل شەەەش یەەەولی یە لە دوای یە لە  ١٨١١ەەەەا  ١٨٨١نەەوێنەری رۆد ئیسەەەلەند بەەەوو لە
سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران لە ئەنجەەومەنی پیەەران و لە  ١٨١٩ەەەا  ١٨٩١سەەەرۆکی کەەۆمیتەی
یاسەەەەەاکان و ئیەەەەەدارە و لە  ١٨٩١ەەەەەەا  ١٨٨٤سەەەەەەرۆکی کەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەدییەکانی دەرەوەی
ئەنجەەومەنی پیەەران بەەوو .پێەەل یەکە سەەناەۆر بەەوو کە هەوڵێەەدا لە رێگەەای بڕیارنەەامەوە پەیوەنەەدیە
بازرگانیەکەەەەانی ئەمریکەەەەا و عێەەەەراق سەەەەنووردار بکەەەەان بە هەەەەۆی کیمیابەەەەارانکردنی کوردەکەەەەان.
هەروەهەەا سەەناەۆر پێەەل بەەوو کە کارئاسەەانی بەەۆ پیتێەەر گەەا لبرێ کەەرد بەەۆ ئەوەی سەەەردانی ئەەاوارە
کوردەکەەانی بادینەەەان بکەەەان کە روویەەەان لە کوردسەەەتانی ەەەەورکیە کردبەەەوو .سەەەناەۆر پێەەە سەەەاڵی
 ٤١١٨کۆ ی دواییکرد .وەرگێڕ
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ار ڕ شەەەەیی كی گەەەە ور بەەەەوو و لەەەە نێەەەەوان عێەەەەراق ،ئێەەەەران  ،ەوركیەەەەا،
سووریا و ی كێتی سۆڤی ەدا پار پار بوو .
ه ر نەەەد كەەە ه ڵسەەەووك وەی عێەەەراق ل گەەە ل ك مینەەە ی كەەەورد لەەە رابەەەردوودا
ەۆزێەەەەك لەەەە ه ڵسەەەەوك وەی دراوسەەەەێكانی باشەەەەتر بەەەەوو بەەەە اڵ بەەەەارودۆیی
نەەەەد سەەەەاڵ ی دواییەەەەدا بەەەەوو بەەەە ن هامەەەە ەی و
كورد كەەەەانی عێەەەەراق لەەەە
كار سەەەان .بەەە د سەەەتپێكردنی شەەە ڕی ئێەەەران و عێەەەراق ،یەەە باەكارانی كەەەورد
لەەەە هەەەە ر دوو واڵن هەەەە لیان بۆر یسەەەەەا ئۆەۆنۆمییەەەە كی بەەەە رەراوانتر (نەەەەە
سەەە رب یۆیی) ب د سەەەت بهێەەەنی  .لەەە عێەەەراق راپەەە ڕینی كەەەورد پێشەەەك وەنی
زۆرەەەەەری بەەەە یەەەەۆو بینەەەەی و كەەەەۆنترۆڵی زۆربەەەە ی ناو ەەەە شەەەەایاویی كانی
بەەەەاكووری رۆێهەەەە اڵەی عێەەەەراق ك وەەەەە د سەەەەتی کەەەەورد .بەەەە هەەەە رحال بەەەە
گەەەەۆڕینی ئاراسەەەەت ی شەەەە ڕ بەەەە ەەەەازانجی عێەەەەراق لەەەە سەەەە ر ەای ئ مسەەەەال،
سەەەەوپای عێەەەەراق هێرشەەەەێكی گەەەە ور ی دێی كەەەەورد ئ نجامەەەەدا .ل گەەەە ل ئەەەە
هێرشەەە دا ،گونەەەد كوردنشەەەین كان لەەە س رانسەەە ری ناو كەەە بەەە دینامیەەەەت
ە ێندران و و گازی ێ هراوی دێی ی ڵك ب كاربرا.
لەەە مەەەانگی ئەەەادار لەەە شەەەارۆ ك ی كوردنشەەەینی ه ڵ بجەەە  ٤ ،هەەە زار سەەە یلی
كەەەورد کیمیابەەەاران کەەەران .لەەە دوای ئاگرب سەەەتی ٤١ی ئەەەاب لەەە نێەەەوان ئێەەەران
و عێەەەەەراق  ،سەەەەەوپای عێەەەەەراق ەەەەە ك و ە مەەەەە نی و پاشەەەەەك وەی گەەەەەاز
كیمیاییەەەەە كانی بەەەەە ەەەەەە واو ەی دێی كورد كەەەەەان بەەەەە كارهێنا .راپۆرەەەەەە كانی
ئاوار كەەەەەەان ب ڵگ یەەەەەە كی حاشەەەەەەاه ڵن گر سەەەەەە بار ن بەەەەەە بەەەەەە كارهێنانی
بەەە رەراوانی گەەەازی كیمیەەەایی .بەەە هەەەۆی ئەەە و ی كەەە ناو ەەە بەەە رووی هەەە موو
بیانییەەە كان دایەەەەراو ئێمەەەە ەەەەە نها د ەەەەوانیی پشەەەەت بەەەە ێمەەەەار ی رێرەیەەەەی
كەەەوێراو و برینەەەدار كان بب سەەەتیی بەەە اڵ روونەەە كەەە ێمار یەەەان د یەەەان هەەە زار
كس.
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هێەەرش بەەۆ سەە ر كەەورد هەە روا كەە باسەەمان كەەرد درێەەر ی ه یەە  .هەەید گومەەان
لەە و دا نییەە كەەە رێێمەەی سەە دا حوسەەەێی بەە نیەەاز ئەەە هێرشەە بكەەان بەەە
دوایەەەەیی رێگا ەەەەار ی كێشەەەە ی كەەەەورد .لەەەە كاەێكەەەەدا كەەەە یەەەە ڵك ەووشەەەەی
نەەەد
گەەەازی كیمیەەەایی د بەەەی  ،جیهەەەان بەەەێ د نگەەە  .ئەەە بەەەێ د نگییەەە
هۆكەەەەاری ه یەەەە  :سەەەە ر او ی زۆری نەەەە وەی عێەەەەراق  ،هێەەەەزی سەەەە ربازی و
هیەەەەوای ەێكنەەەە وونی وەەەەەووێر ه سەەەەتیار كان كەەەە بەەەە ئامەەەەانجی كۆەەەەەایی
پێهینانی ش ڕی ئێران و عێراق ئ نجا د درێت .
بەەە هەەە رحال ئەەە بێد نگییەەە لەەە جێەەەی یەەەۆی دا نییەەە  .نیەەەو سەەە د ل مەەە و
پەەەێ دنیەەەا لەەە ب رامبەەە ر هیتلێەەەردا بەەەێ د نەەەگ بەەەوو  ،ئەەە و بەەەوو هیتلێەەەر
نزیەەەك بەەەوو هەەە موو جوول كەەە كانی ئۆرووپەەەا لەەە نەەەاو بەەە رێت  .ئێمەەە نەەەاەوانیی
ل ب رامب ر ێینۆسایدێكی دیك دا بێ د نگ بیی.
مەەەی ئەەە مڕۆ گ اڵڵەەە یاسەەەای ك ە سەەەلیمی ئ نجوومەەە ن كەەەردوو كەەە هەەە موو
یارم ەییەەە ئابوورییەەە كان بەەەە عێەەەراق د پ ڕێنێەەەت و پێویسەەەەتی بەەە و ه یەەەە
كەەە ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا دێی ئەەە و رزانەەە د نەەەگ بەەەدان كەەە
دامەەەەەەە زراو ئابوورییەەەەەەە نێون ە و ییەەەەەەە كان د یەەەەەەەد ن بەەەەەەە عێەەەەەەەراق و
ناردنەەە د ر و ی نەەە وەی عێەەەراق د غەەە د كەەەان  .ئەەە كرد وانەەە بەەە رد وا
د بێەەەت هەەە ەا كاەێەەەك كەەە عێەەەراق بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەە گەەەازی كیمیەەەایی
پرۆەۆكەەەەەۆلی ١٨٤٤ی ێنێەەەەە پێشەەەەەێل بكەەەەەان و هێەەەەەرش بەەەەەۆ ێینۆسەەەەەایدی
ی ڵكی كورد درێر ی ه بێ.
د گووەرێەەەەت ئێمەەەە كاریگ رییەەەە كی ئەەەە وەۆمان لەەەە سەەەە ر عێەەەەراق نییەەەە ،
ل وان یەەە ئ مەەە راسەەەت بێەەەت بەەە اڵ بەەە بیروبۆ ەەەوونی مەەەی ئێمەەە د بێەەەت لەەە
هەەە موو ك ر سەەەت ی كی ب رد سەەەتمان كەەە ڵك و ربگەەەریی ەەەەا سەەە رنجی ئەەە وان
رابكێشەەەەەیی .رێریمەەەەەی عێەەەەەراق رێێمێكەەەەەی دیكتەەەەەاەۆری دڕند یەەەەە كەەەەە بەەەەە
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ەێپەەەە ڕبوونی سەەەەاڵ ها شەەەە ڕ و نەەەەاكۆكی بەهێەەەەز بەەەەوو  .د ستگواشەەەەتی بەەەە
ەەەە نهایی سیاسەەەە ەی ئەەە رێیمەەەە نەەەاگۆڕی و پێویسەەەەت بەەە زۆەەەەەریی كەەەەان
د ست ب كاربیی.
ك ڵكو رگرەنی زیاد ڕۆیان ی عێراق ل گازی كیمیایی دێی کوردەکان
ئەنجومەنی نوێنەران
٩ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن پیێ : 166
بەەەەە ڕێز سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،د مەەەەە وێت نەەەەەاڕەزایەەی یەەەەەۆ د رببەەەەەڕ
سەەەەەبارەن بە كەەەە ڵكو رگرەنی عێەەەەراق لەەەە گەەەەازی ێ هەەەەراوی دێی ك مینەەەە ی
كەەەەوردی واڵەەەەەی یەەەەۆی .راپۆرەەەەە كان نیشەەەەان د د ن كەەەە عێەەەەراق گەەەەازی
ێ هەەەەراوی دێی ئێەەەەرانی بەەەە كارهێناو  .گەەەەازی ێ هەەەەراوی  ١١سەەەەال پەەەەێ
ل یەەە ن كۆمەەەە ڵگای نێون ە و ییەەە و د یەەەە كەەەرا لەەەە بەەە ر ئەەەە و ی كەەەە
گەەەازی ێ هەەەراوی لەەە جیهەەەانی شارسەەەتانیدا ەەەابلی بەەەول نییەەە  ،هەەە ر بۆیەەە
یەەە ڵكی شارسەەەتانی د بەەەێ لەەە هەەە موو شەەەوێنێك عێەەەراق شەەە رم زار بكەەە ن:
لەەە كەەەۆنگرێ  ،لەەە ئ نجوومەەە نی پیەەەران  ،لەەە كۆشەەەكی سەەەپی  ،لەەە ن ەەەە و
یەەە كگرەوو كان و لەەەە هەەەە ر شەەەەوێنێكی دیكەەە كەەەە د كەەەەر  .پەەەە یامی ئێمەەەە
د بێ روون ،راشكاوان و شێلگیران بێ .
ب كارهێنانی كی كیمیایی ل ش ڕدا ابلی بوول نیی .
 166دۆناڵەەەد پیەەێ  ٩یەەەولی یە لە دوای یە لە  ١٨١٨ەەەا  ١٨٨٠نەەەوێنەری هەرێمەەەی ١٠ی
ئوهەەایۆ بەەوو لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا ل ە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .کۆنگرێسەەمەن
پیێ ساڵی  ٤١١٤کۆ ی دوایی کرد .وەرگێڕ
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ئەو دەوڵەەانە کە ەکی کیمیایی بەکاردێنی دەبێ گۆشەگیر بکرێی
ئ نجووم نی نوێن ران
٨ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن پۆرەێر :
بەەە ڕێز سەەە رۆكی ئ نجوومەەە ن ،عێەەەراق بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەە گەەەازی ێهەەەراوی
"موسەەەەتارد" بەەەەۆ سەەەە ركووەکردنی ك مینەەەە ی كەەەەوردی یەەەەۆی ،هەەەە روا كەەەە
د ەەەەێ زۆرەەەەەر مەەەەاەی مەەەەرۆه پێشەەەەێل د كەەەەان .و زیەەەەری د ر و  ،شەەەەۆڵتز،
كانەەە و
عێرا ەەەی بەەەاش ەێگ یانەەەدوو كەەە درێەەەر دان بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەە
پێشەەەەەێلكردن كانی دیكەەەەە ی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه ی سەەەەەار لەەەەە پ یو ندییەەەەە كانی
ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا و عێراق د دان.
دوایەەەەیی هێرشەەەەی كیمیەەەەایی بێب ز ییانەەەە ی عێەەەەراق نیشەەەەان ی كێشەەەە ی كی زۆر
گەەەە ور ەر  .ئەەەە مڕۆ نیكەەەە  ١٤د وڵەەەە ن ل وانەەەە لیبیەەەەا ،عێەەەەراق ،سەەەەوریا و
كۆریەەەەای بەەەەاكوور ەەەە كی كیمیەەەەایی ب ره مەەەەد هێنی .وادیەەەەار گەەەە لێ لەەەە
167
د وڵەەەەە ەەکان ی سەەەەەار كانی گەەەەەازی موسەەەەەتاردی ەۆسەەەەەنگینز و كلەەەەەۆریی
یەەەان لەەە شەەە ڕی ی كەەە می جیهانیەەەدا لەەە بیر ەەەوەەەوە .پێویسەەەت كۆمەەە ڵگای
كان .
نێون ە و یی ه نگاو بنێت بۆ راو ستاندنی ب وبوون و ی ئ
مەەەەەی و "ئێەەەەەك سەەەەەكێلتۆن"  168داوا لەەەەە كۆبوونەەەەە و ی ٤٩٩١ی كەەەەەۆنگرێ
د كەەەەە یی سیسەەەەەتمێكی نەەەەەو بەەەەەۆ رێگەەەەەرەی لەەەەە پ ر سەەەەە ندنی ەەەەە كی
بەەەایۆلۆجیكی و كیمیەەەایی دابنێەەەت بەەەۆ ئەەە و ی سەەە رنجی راسەەەت ویۆی جیهەەەان
كانەەەە رابكێشەەەەێت .داوا لەەەە
بەەەە ر و ی گرنگبەەەەوونی ب ون بوونەەەە و ی ئەەەە
mustard phosgens and chlorine gas
IKE SKELTON
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ئەەە نەەەدامانی ئ نجوومەەە ن د كەەە لەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای پشەەەتیوانی بكەەە ن .لەەە
هەەە مان كاەەەەدا ئێمەەە د بەەەێ دڵنیەەەابیی كەەە واڵەانێەەەك و ك عێەەەراق كەەە ئەەە
كەەەە د ی كراوانەەەە بەەەە كاردێنی ل گەەەە ل شەەەە رم زاركردنی ەوونەەەەد ل یەەەە ن
كۆمەەەەە ڵگای نێون ەەەەەەە و یی و ئ گەەەەەە ر پێویسەەەەەەت بکەەەەەەان گۆشەەەەەە گیركردن
رووب ڕوو د بن و .

کۆمەڵگای نێونەەەوەیی لە بەرامبەر ێینۆسایدی كورد بێدەنگە
ئ نجووم نی پیران
٨ی ئ یلوولی ١٨٩٩
سناەۆر بۆند : 169
بەەە ڕێز سەەە رۆكی ئ نجوومەەە ن ئەەە و هەەە وال و راپۆرەانەەە كەەە لەەە رۆێانەەە ی
دواییەەەەدا سەەەە بار ن بەەەە بەەەەاكووری عێەەەەراق بیسەەەەتوومان لەەەە راسەەەەتیدا زۆر
ەرسەەەەناكی  .روونەەەە كەەەە د وڵەەەە ەی عێەەەەراق بەەەە شەەەەێوەیەکی سیسەەەەتماەێك ،
شااڵوێڵ بۆ اڵ ۆكردنی ك مین ی كورد ل و واڵەە ب ڕیو د بان .
پەەەەاش واێۆبەەەەوونی ئاگرب سەەەەت لەەەە نێەەەەوان ئێەەەەران و عێەەەەراق لەەەە ٤١ی ئەەەەاب،
سەەەوپای عێەەەراق د سەەەتی ئەەەاو اڵ بەەەوو و د وڵەەە ەی عێەەەراق ئەەە هێەەەز دێی
یەەە ڵكی یەەەۆی بەەە كار دێنێەەەت  .لەەە مەەەاو ی  ٤ح ەتەەە ی رابەەەردوودا  ،ئەەە و
 169کریسەەتۆڤیر سەەامۆئیل کیەەت بۆنەەد لە  ١٨٩١ەەەا  ٤١١١نەەوێنەری هەرێمەەی میسەەوری بەەووە لە
ئەنجەەومەنی پیەەران لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری و لە  ١٨١٠ەەەا  ١٨١١و لە  ١٨٩١ەەەا ١٨٩٤
پارێزگاری میسۆری بووە .وەرگێر
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ئاوارانەە كەەە هاەوون ەەە نێەەەو یەەاكی ەوركیەەەا وەوویانەە پتەەەر لەە هەەە زار كەەەورد
گولەەەەە باران كەەەەەراون و ناو یەەەەە كی بەەەەە رەراوان ك وەووەەەەەەە بەەەەە ر هێرشەەەەەی
كیمیەەەەایی .رێگەەەەا بەەەە هەەەە واڵنێران نادرێەەەەت سەەەە ردانی ناو كەەەە بكەەەەە ن،
هەربۆیەەەە زانیارییەەەە كانمان كر وكەەەەاڵی .بەەەە هەەەە ر حەەەەال م ز نەەەەد د كرێەەەەت
ێمەەەەار ی ئەەەە و ك سەەەەان ی كەەەە بەەەە د سەەەەتی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق كەەەەوێراون
گ یشەەەتوەە د هەەە زار كەەە س و ێمار یەەە كی زۆرەەەەر برینەەەدار بوونەەە  .پتەەەر لەەە
١١١هەەە زار ك سەەەی دیكەەە نا ەەەار كەەەراون پەەە نا بەەەۆ ەوركیەەەا ببەەە ن .ەورگەەەون
ئەەەۆزال ،سەەە رۆك و زیرانەەەی ەوركیەەەا شەەەایانی ستایشەەە ونكەەە ئەەە و ك سەەەان ی
بەەەوول كەەەردوو كەەە لەەە د سەەەتی د وڵەەە ەی عێەەەراق هەەە اڵەوون و لەەە ناو ەەە
سنووریی م ەرسیدار كان دووری یستوون ە و .
ئ مەەە ی كەەە جەەەار نییەەە كەەە رێێمەەەی عێەەەراق گەەەازی ێ هەەەراوی دێی یەەە ڵكی
یەەەەۆی بەەەە كار د هێنێەەەەت .لەەەە رۆێانەەەە ی دواییەەەەدا لەەەە ١١ی ئەەەەادار ،عێەەەەراق
سەەەە دان پیەەەەاو و منەەەەداڵی بەەەەێ گونەەەەاهی لەەەە شەەەەاری ه ڵ بجەەەە كیمیابەەەەاران
كردوو  .وین كانی ئ رووداو ەرسناك جیهانی ه ێاندوو .
بەەەەەە ڕێز سەەەەەە رۆكی ئ نجوومەەەەەەە ن ،یەەەەەە ڵكی شارسەەەەەەتانی لەەەەەەە واڵەە و
س رانسەەە ری جیهەەەان نەەەاەوانی بەەە سەەەانایی بێەەەد نگ بەەەی لەەە كاەێكەەەدا كەەە
ەاوانگەەەە لی ئ ونەەەەد گەورە دێی یەەەە ڵكی بەەەەێ گونەەەەا بەەەە ڕێو د ێت .مەەەەی
لەەە رۆێانەەەە ی دواییەەەەدا نیگەەەە ران بەەەوو لەەەە و ی كەەەە رێبەەەە رانی كۆمەەەە ڵگای
نێون ە و یی ناڕەزایەەی یۆیان ل ب رامب ر ئ ەاوان د رن بڕی .
دوێنەەەەەێ زۆر یۆشەەەەە ال بەەەەەوو كەەەەە سەەەەە رۆكی ەێگ یشەەەەەتووی كۆمیتەەەەە ی
پ یو ندییەەەەەە كانی ئ نجوومەەەەەە نی پیەەەەەەران گ اڵڵەەەەەە یاسەەەەەەای كی ە سەەەەەەلیمی
ئ نجوومەەە نی پیەەەران كەەەردوو كەەە ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا نا ەەەار
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د كەەەەان دێی عێەەەەراق د سەەەەت بەەەە كاربێت .ئ مەەەە گ اڵڵ یەەەە كی باشەەەە و مەەەەی
هیوادار ك هاوكارانە بێ ەیڕۆدانی كان پ س ندی بك ن.
ب هەەە رحال بەەەە بیروبۆ ەەەەوونی مەەەەی پێویسەەەت لەەەە پ یو ندییەەەە دا هەەەە نگاوی
زیەەەاەر هەەە ڵبگیردرێت و دوا لەەە سەەە رۆك كۆمەەەار د كەەە كەەەرد و ی عێەەەراق بەەە
ەوونەەەەدەریی شەەەەێو ئیدانەەەە بكەەەەان و داوا لەەەە هاوپ یمانەەەە كانمان بكەەەەان كەەەە
ئەەەە وانی ئیدانەەەە ی بكەەەە ن .هەروەهەەەەا داوا لەەەە سەەەە رۆك كۆمەەەەار د كەەەە
ئ نجوومەەە نی ئاسایشەەەی ن ەەەەە و یەەە كگرەوو كان هەەەان بەەەەدان سەەە بار ن بەەەە
كۆمەەەە ڵكوێی كەەەەورد لێكۆڵینەەەە و بكەەەەان و كرد و كەەەەانی عێەەەەراق لەەەە ن ەەەەە و
ی كگرەوو كان ئیدان بكرێت.
بەەەۆ نەەەد میی جەەەار لەەە سەەە د ی دا ئێمەەە بینیومانەەە كەەە ه نەەەد مرۆڤكەەەوێ
گروپێكەەەەەەەەی ئەەەەەەەە ەنیكی یەەەەەەەەان ئایینیەەەەەەەەان ەەەەەەەە اڵ ۆ كەەەەەەەەردوو و ك
كۆم ڵكوێییەەەە كانی گروپەەەەی "ئیەەەەدی ئەەەە میی" لەەەە ئوگانەەەەدا  ،170كۆمەەەە ڵكوێی
سەەەێ میلیەەەۆن لەەە هاواڵەیەەەانی یەەەۆی بەەە د سەەەتی " پەەەۆل پەەەۆن"  171و لەەە
 170ئیەەەەەدی ئەمەەەەەیی دادا( )Dada Amin Idiەەرمانەەەەەدەیەکی سەەەەەەربازی بەەەەەەوو کە دوای
کودەەەایەکی سەەەربازی لە سەەەاڵی  ١٨١١بەەوو بە سەەەەرۆ کۆمەەاری ئوگانەەەدا و لە سەەااڵنی سەەەەرۆ
کۆمەەەاری نەەەاوبراودا( ١٨١١ەەەەا  )١٨١٨نەەەزیکەی  ٤٤١هەزار کەس لەو واڵەە گیانیەەەان لە دەسەەەەتدا.
ئیدی ئەمیی ئابی  ٤١١٠لە عەرەبستانی سعودی مرد .وەرگێڕ
171

پۆلپەەۆن( )Pot Polرێەەەبەری کومونیسەەت -مائۆئیسەەەتی یمەەەرە سەەورەکانی واڵەەەەی کەەەامبۆ

بەەوو کە سەەەاڵی  ١٨١١ەەەەا  ١٨١٨سەەەرۆ وەزیرانەەەی کەەەامبۆجی دیموکراەیەەڵ بەەەوو و لە ئەنجەەەامی
سیاسەەەەە ئەەەابوری و کۆمەاڵیەەی ەکانیەەدا نەەەزیکەی دوو ملیەەەۆن و نیەەو کەس واەەەەا %٤١ی یەڵکەەەی
کەەەامبۆ گیانیەەەان لە دەسەەەتدا .لە ١٤ی نیسەەەانی  ١٨٨٩یمەەەرە سەەەورەکان رایانگەیانەەەد پۆلپەەەۆن
رادەسەەەەتی دادگەەەەایەکی نێەەەەونەەەوەیی دەکەن بەاڵ رۆێی دواەەەەەر پۆلپەەەەۆن مەەەەرد و دەنگەەەەۆی ئەوە
ب و بوەوە کە یۆی کوشتووە .وەرگێر
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هەەەە موو یراپتەەەەر كۆمەەەە ڵكوێی  ١میلیەەەەۆن جوول كەەەە بەەەە د سەەەەتی هیتلەەەە ر .
ئێم نابێ بهێۆیی ئ رووداوان دووپان بێت و .
داوا د كەەەە دوای سەەەە كانی مەەەەی ئەەەە دوو وەەەەەار بخرێتەەەە بەەەە ر د سەەەەتی
هاوكەەەارانە :ی كەەە وەەەەاری جەەەیە هۆگل نەەەد  172لەەە ێێەەەر نەەەاوی "بەەە ه ڵەەە دا
مەەەە ی :ئ مەەەە ێینۆسەەەەاید " كەەەە لەەەە ٩ی ئەەەە یلوولی  ١٨٩٩لەەەە رۆێنامەەەە ی
"واشەەەەنگتۆن پۆسەەەەت" دا بەەەە و بوەەەەەە و و ئەەەە وی دیكەەەە وەەەەەاری ویلیەەەەا
سەەەەاەایێر  173لەەەە ێێەەەەر نەەەەاوی "كۆمەەەە ڵكوێی كەەەەورد ب د سەەەەتی عێەەەەەراق
رابو سەەەەەتێنی" كەەەەە لەەەەە ٨ی ئەەەەە یلوولی  ١٨٩٩لەەەەە رۆێنامەەەەە ی "نیۆیەەەەەۆرك
ەایمز"دا ب و بووەە و .
هەروەهەەەەەا داوا دەکە دوو نەەەەەامەی مەسەەەەەعود بەەەەەارزانی ،رێەەەەەبەری پەەەەەارەی
دیمەەەەەوکراەی کوردسەەەەەتانی عێەەەەەراق کە ەەسەەەەەلیە بە ئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی
نەەەوە یەکگرەوەکان کراوە ،بخرێتە بەر دەستی هاوکارانە.
داوا لەەە هاوكەەەارانە د كەەە ئەەە وەەەەار و نامەەەانە بخوێننەەە و و نەەە هێۆی ئەەە
باب ە بك وێت پ راوێز و .

Jim Hoagland

William Safire
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م سعود بارزانی و رێب رای ەی سیاسی ب ر ی كوردستانی عێراق
داواكاریی ك ە سلیە ب ئ نجووم نی ئاسایشی ن ە و ی كگرەوو كان د كەن
لەەە دوای رووداو كەەەانی ئەەە دوایانەەە ی بەەەاكووری عێەەەراق كەەە ەێیەەەدا ەەە كی
كیمیەەەایی لەەە یەەە ن سەەەوپای عێەەەراق دێی یەەە ڵكی سەەە یلی كەەەورد بەەە كاربرا،
بەەەە ڕێز م سەەەەعوود بەەەەارزانی ،سەەەە رۆكی پەەەەارەی دیمەەەەوكراەی كوردسەەەەتان بەەەە
نوێن رایەەەەە ەی یەەەەەە ڵكی كەەەەەورد داواكارییەەەەەە كی ەەسەەەەەلیە بە ئ نجوومەەەەەە نی
ئاسایشی ن ە و ی كگرەوو كان كردوو ك ەێیدا هاەوو :
" ئێمەەەەە داوا لەەەەە ئ نجوومەەەەە نی ئاسەەەەەای د كەەەەە یی یڕیارنامەەەەە كانی ئەەەەە
دواییانەەە ی یەەەۆی جێبەەە جێ بكەەەان سەەە بار ن بەەە هەەە ڵگرەنی هەەە نگاوی یێەەەرا
دێی ئەو دەوڵەەەەەەانە كەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی بەەەە كارد هێنی .ئێمەەەە ه سەەەەت
د كەەە یی پێویسەەەەت جیهەەەەانی شارسەەەەتانی د سەەەەتێو ردان لەەەە باب ەەەەە بكەەەەان
كەەە هەەە ەا ئاسەەەتی ێینۆسەەەاید ووەەەەە پەەەێ و مەەەاەی مرۆڤەەەی پێشەەەێلكردوو .
ئێمەەەە لەەەە كرد و یەەەە زۆر بەەەە داییی كەەەە نموون كەەەە ی بەەەە د گمەەەە ن لەەەە
سەەەە رد می نوێەەەەدا بینەەەەراو  .ئێمەەەە د رك بەەەە و د كەەەە یی كەەەە ئ نجوومەەەە نی
ئاسەەەای د سەەەت و رناداەەەە كاروبەەەاری نەەەاویۆیی واڵەەەەان و دواكەەەاری ئێمەەە
بەەەە هەەەەید شەەەەێو ی ك ئامەەەەانجی سیاسەەەەی لەەەە پشەەەەت و نییەەەە بەەەەە ڵكوو
سەەەەكااڵنام ی ك بەەەە نوێن رایەەەە ەی یەەەە ڵكێكی سەەەە یل كەەەە لەەەە ناود ێەەەەت
ئ گ ر پێ ل هێرشی ئیستای د وڵ ەی عێراق ن گیردرێت.
ئێمەەەە ه سەەەەت د كەەەە یی ئاكەەەەا و لێك وەەەەە كانی ئەەەە سیاسەەەە ە ی عێەەەەراق
ەەەە نها كەەەاری ن كردوەەەەە سەەە ر یەەە ڵكی گەەە مارۆدراوی ئێمەەە و ئ گەەە ر عێەەەراق
هەەە روا بەەەێ هەەەید ناڕ زایەەە ەید ربڕینێك درێەەەر بەەە سیاسەەە ەی یەەەۆی بەەەدان
ل وان یەەەەە ببێتەەەەە نموون یەەەەە ك بەەەەەۆ د وڵ ەەەەەە كانی دیكەەەەە كەەەەە نەەەەەاەوانی
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ناكۆكییەەەەەە كانیان بەەەەەە شەەەەەەێوازی شارسەەەەەەتانی ار سەەەەەە ر بكەەەەەە ن .لەەەەەە
ك شەەەەەوه وای ه سەەەەەتیاری رۆێهەەەەە اڵەی نێو ڕاسەەەەەت و شەەەەەوێن كانی دیكەەەەە ی
جیهانەەەەەدا  ،ل وان یەەەەە ه نەەەەەد لەەەەە د وڵ ەەەەەە كان بێەەەەەد نگی كۆمەەەەە ڵگای
نێون ەەەەەەەەە و یی و ك رێگ پێەەەەەەەەدان بە ئ نجامەەەەەەەەدانی ئەەەەەەەە كرد وانەەەەەەەە
لێكبد ن و .
ئێمەەەە دڵنیەەەەایی( لەەەە بەەەە ر ی ڵك كەەەە مان و ئاشەەەەتی جیهەەەەانی) كەەەە ئەەەە
سەەەەەەكااڵنام ی ی ئێمەەەەەە پشەەەەەەتگو نایرێەەەەەەت و ئ نجوومەەەەەە نی ئاسەەەەەەای
ه ڵد سێت ب جێب جێكردنی ئ ركی یۆی ل و پ یو ندیی دا.
م سعوود بارزانی
س رۆكی پارەی دیموكراەی كوردستان
١ی ئ یلوولی  ،١٨٩٩عێراق
******
رێب رای ەی سیاسی ب ر ی كوردستانی عێراق
كوردستان ،عێراق ١٤ ،ی ئابی ١٨٩٩
ب ڕێزان :
جەەەەەە نابی " یەەەەەەاوێر پرێەەەەەەز دێكۆئیەەەەەەار"  ،سەەەەەەكرەێری گشەەەەەەتی ن ەەەەەەە و
ی كگرەوو كان
ج نابی نوێن ری ی كێتی سۆڤی ن ل ئ نجووم نی ئاسای
جەەەە نابی نوێنەەەە ری ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا لەەەە ئ نجوومەەەە نی
ئاسای
ج نابی نوێن ری ب ریتانیا ل ئ نجووم نی ئاسای
ج نابی نوێن ری كۆماری گ لی یی ل ئ نجووم نی ئاسای
ج نابی نوێن ری ە رانسا ل ئ نجووم نی ئاسای
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باب ن  :پ ر س ندنی ش ڕی ر گ زی عێراق بۆ ێینۆسایدی كورد
ب ڕێزان :
وێەەەەڕای سەەەە و و رێەەەەەز ،ئێمەەەە د مانەەەە وێت سەەەەەپاس و پێزانینەەەەی یۆمەەەەەان
د رببەەەڕیی لەەە ب رامبەەە ر ه وڵەەە اكەەە كانی ئێەەەو بەەەۆ كۆەاییپێهێنەەەانی شەەە ڕی
ئێەەەەران و عێەەەەراق و رزگەەەەەاركردنی یەەەە ڵكی ئەەەەە دوو واڵەە لەەەە كار سەەەەەاە
مرۆڤەەەەەی و مادییەەەەە كانی  ٩سەەەەەاڵی رابەەەەەردوو .هیەەەەەواداریی دادپەەەەە رو ری و
ئاشەەەەتیی كی درێریایەەەەە ن لەەەەە نێەەەەەوان عێەەەەەراق و ئێرانەەەەەدا بێتەەەەە ئەەەەەاراو و
ئەەەەار زووی یەەەە ڵكی عێەەەەراق بەەەەۆ ئەەەەازادی و دیمۆكراسەەەەی و مەەەەاەی مەەەەرۆه
بێت دی .
ئیزنمەەەان پێبەەەد ن ئەەە راسەەەتیی ەان و بیەەەر بهێنینەەە و ( هەەە روا كەەە پێشەەەەتر
و بیەەەری ئێو مەەەان هێناو ەەەە و ) كەەە شەەە ڕێكی دیكەەە دێی كەەەورد لەەە عێەەەراق
ب ڕێو یەەەە كەەەە د وڵ ەەەەە یەەەە ك لەەەە دوای ی كەەەە كانی عێەەەەراق لەەەە سەەەەاڵی
١٨٩١و بەەەە ڕێو ی د بەەەە ن .لەەەە شەەەە ڕ شەەەەۆڤینیی دا كەەەە لەەەە نیسەەەەانی
١٨٩١و شەەەەەێوازی شەەەەە ڕی ێینۆسەەەەەایدی ەەەەەە واوی بەەەەە یەەەەەۆو گرەەەەەەوو ،
سەەەەوپای عێەەەەراق ەەەەە كی جۆراوجەەەەۆری كۆمەەەە ڵكوێ(بەەەەە ەایبەەەە ن ەەەەە كی
كیمیەەەایی) بەەە كاردێنێت هەەە روا كەەە جیهەەەان لەەە ناو ڕاسەەەتی مەەەانگی ئەەەاداری
ئ مسەەەاڵدا بینەەەی .ئێمەەە د مانەەە وێت ئەەە و ش زیەەەاد بكەەە یی كەەە لەەە كاەێكەەەدا
كەەە ئەەە شەەە ڕ درێەەەر ی ه یەەە  ،كارب د سەەەتانی عێەەەراق سیاسەەە ەی ەیەەەرۆر و
سەەەەە ركووەی یەەەەە ڵكی عێەەەەەراق  -كەەەەەورد ،ەەەەە عەەەەە ر ب یەەەەەان ك مینەەەەە
ئ ەنیكییەەەە كانی دیكەەەە  -پەەەە یڕ و د كەەەە ن .د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ئەەەە شەەەە ڕ
یوێناوییەەەە دێی یەەەە ڵكێك بەەەە ڕێو د بەەەەان كەەەە لەەەە ماەەەەە بن ڕ ەییەەەە كانی
یەەەۆی بێبەەە ش كەەەراو و ەەەە نها داوای مەەەاەی ن ەەەە و یی یەەەۆی د كەەەان كەەە بەەە
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گەەەەوێر ی هەەەە موو كۆن انسەەەەیۆن نێون ە و ییەەەە كان و پ یماننامەەەە كانی مەەەەاەی
مرۆه  ،ماەێكی ر وای .
شەەەایانی ئاماێ پێكردنەەە كەەە لەەە كاەێكەەەدا كەەە میەەەدیا نێون ە و ییەەە كان لەەە
زمەەەەانی پسەەەەپۆڕان و شەەەەار زایانی ن ەەەەە و ی كگرەوو كانەەەە و رایانگ یانەەەەدوو
كەەەە هێز كەەەەانی عێەەەەراق لەەەە شەەەە ڕی ك نەەەەداو و دێی یەەەە ڵكی سەەەە یل لەەەە
ه ڵ بجەەەەە و شەەەەەار و گونەەەەەد كانی دیكەەەەە ی كوردسەەەەەتانی عێەەەەەراق ەەەەە كی
كیمیاییەەەان بەەە كارهێناو  ،لەەە هەەە مان كاەەەەدا د وڵەەە ەی عێەەەراق دێی یەەە ڵكی
سەەە یل لەەە گونەەەەد كانی دیكەەە ی كوردسەەەتان ەەەە كی كیمیەەەایی بەەەە كارهێناو .
بەەەەۆ نموونەەەە لەەەە  ٠١و ٠١ی مەەەەانگی ەەەەە موزی ئ مسەەەەال هێز كەەەەانی عێەەەەراق
گونەەەەەد كانی ەەەەەۆمی بالیسەەەەەان ،هیەەەەەران و سەەەەەما لۆی  174ه ڵكەەەەە وەوو لەەەەە
بەەەەاكووری هەەەە ولێریان بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی بۆمبەەەەاران كەەەەردوو  .هێرشەەەەێکی
هاوشەەەێوە لەەە ٤ی ئەەەاب لەەە گونەەەد كانی ئەەەارای ،سەەە رۆ و زاروا  175لەەە نزیكەەەی
سنووری ەوركیا ئ نجامدراو .
لەەە راسەەەتیدا بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی دێی یەەە ڵكی ئێمەەە هەەە ەا كەەەاەی
نوسەەەەینی ئەەەە داواكارییەەەە هەەەە روا ب رد وامەەەە  .وادیەەەەار هەەەەید شەەەەتێك لەەەە
ئێسەەەتا و داهەەەاەوودا نەەەاەوانێ پەەەێ لەەە كەەە ڵكو رگرەنی عێەەەراق لەەە ەەە كی
كیمیەەەەایی دێی یەەەە ڵكی كەەەەورد بگەەەەر  ،م گەەەە ر ئەەەە و ی كەەەە كۆمەەەە ڵگای
جیهەەەانی ،ب ەایبەەە ن ئ نجوومەەە نی ئاسەەەای ه نەەەد هەەە نگاوی جیەەەدیتر لەەە
پ یو ندیی دا ه ڵبگرێت.
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ئێمەەەە لەەەە و بڕوایەەەە دایی كەەەە د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ەاوانگەەەە لێكی گەورەی دێی
كەەەەورد ئ نجامەەەەداو كەەەە د كرێەەەەت و ك ەەەەەاوان دێی مرۆڤایەەەە ەی لەەەە ڵەەەە
بەەەەەدرێت .د وڵەەەەە ەی عێەەەەەراق شەەەەە ڕی ێینۆسەەەەەاید بەەەەە ك ر سەەەەەت گ لێكی
جۆراوجۆر ب ڕێو د بان ،ل وان :
 - ١بەەەەەە كارهێنانی بەەەەەە رەراوانی ەەەەەە كی كیمیەەەەەەایی لەەەەەە ١٢ی نیسەەەەەەانی
١٨٩١و  ،واەەەەەا كاەێەەەەك كەەەە بەەەەۆ ی كەەەە مجار عێەەەەراق گونەەەەد كانی شەەەەێ
و سان  176و د یان گوندی دیك ی كیمیاباران كرد.
 - ٤راگ یانەەەەدنی زۆربەەەە ی گونەەەەد كوردنشەەەەین كان و د وروبەەەە ری شەەەەار كان
و ك ناو ەەەە ی د یەەەە كراو كەەەە ەێیانەەەەدا ەەەەە رمان بەەەە هێەەەەز كەەەەدار كان
دراو ە ل ه موو مرۆه و ە نان ن ئاێ ل و بوون و رێك بك ن.
 - ٠كەەەەاولكردنی زیەەەەاەر لەەەە سەەەەێ هەەەە زار گونەەەەد و شەەەەار و شەەەەارۆ ك و
دووریسەەەەەتن و ی زۆر ملێەەەەەی دانیشەەەەەتوان كانیان .گرووپێەەەەەك لەەەەە ی ڵكەەەەە
ئەەەەەاوار و د ربەەەەەە در بەەەەەۆ بیابانەەەەەە كانی باشەەەەەووری رۆێئەەەەەەاوای عێەەەەەەراق
گوازراون ەەەەە و و لەەەە و لەەەەە ئەردوگەەەەا ب كۆم ڵەەەەە كان لەەەە ه لومەەەەە رجێكی
كۆم اڵی ەی ی كجار دێوار و یراپدا رایانگرەوون .
 ٢ەە سووەاندنی كێۆگ و باخ و دارستان كانی ئ ناو ان .
 - ٤ەونەەەەەدەركردنی گەەەەە مارۆی ئەەەەەابووری ناو ەەەەە د یەەەەە كراو كان بەەەەەە
ئامانجی ئ و ك ێیانی ی ڵك ل و شوێن ل ناوب رن .
 - ١درێر پێەەەدانی سیاسەەە ەی ئ شەەەك نج و لەسەەەەێدارەدانی بەەە كۆمەەە ل كەەەە
ەێیەەەەەدا بەەەەە بیانووگەەەەە لێكی سەەەەەاد و ك پ یو نەەەەەدی سیاسەەەەەی ،ئەەەەەایینی و
ن ە و یی د یان و ه ند جار س دان ك س ،ل وان مندال كوێراون.
Sheikhwassan
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لەەە سەەە روب ندی شەەەااڵوی سەەە ربازی بەەەۆ سەەە ر گونەەەد كوردنشەەەین كان لەەەە
پارێزگاكەەەەانی كەەەە ركووك ،سەەەەلێمانی و هەەەە ولێر لەەەە بەەەە هاری سەەەەاڵی پەەەەار،
كارب د سەەەەتانی حكوومەەەە ن د یەەەەان هەەەە زار بن ماڵەەەە یان دەستبەسەەەەەر كەەەەرد.
پاشەەەەان ب سەەەەەااڵ ووان و منداڵەەەەە كانیان لەەەەە یەەەە ك جیەەەەەا كەەەەەرد و و لەەەەە
ك مپ كانەەەدا رایەەەانگرەی بەەە اڵ پیاو كەەەان بەەەۆ شەەەوێنێكی نادیەەەار راگوازرانەەە و
كەەەە ار نووسەەەەیان نادیەەەەار  .لەەەە هەەەە مان كاەەەەەدا ێنەەەە گ نجەەەە كان بەەەەۆ
شەەەەوێن كانی دیكەەەە راگوازراون ەەەەە و و کۆمەڵێەەەەڵ هەەەە واڵی باسەەەەن كراو لەەەە
بار ی بارودۆیی ێیانیان ب د ستمانگ یشتوو .
ب ڕێز سكرەێری گشتی
ب ڕێزان ئ ندامانی ه میش یی ئ نجووم نی ئاسای
بەەەە ر ی كوردسەەەەتانی عێەەەەەراق كەەەە لەەەە  ١حیەەەەەزب پێكهەەەەاەوو  ،داواەەەەەەان
لێد كان :
 - ١گوشەەەەار بخ نەەەە سەەەە ر عێەەەەراق ەەەەەا د سەەەەتب جێ كۆەەەەەایی بهێنێەەەەت بەەەە
ب كارهێنانی كی كیمایی دێی ی ڵكی كوردستان.
 - ٤د سەەەت بەەە كار بەەەی بەەەۆ ئەەە و ی شەەە ڕی ر گەەە زی ێینۆسەەەاید دێی یەەە ڵكی
ئێمەەەە رابو سەەەەتێت و هەەەە موو كرد و یەەەە ك بەەەەۆ دووریسەەەەتن و  ،ەەەەە عریب و
شەەەەەێواز كانی دیكەەەەەە ی گەەەەەۆڕینی سەەەەەەیمای ن ەەەەەە و یی كوردسەەەەەەتان و و
بنرێەەەت و ئیەەەزن بەەە یەەە ڵكی یەەەۆجێیی كوردسەەەتان بەەەدرێت بگ ڕێنەەە و بەەەۆ
گونەەەەەەد كانی یۆیەەەەەەان و رێگا ار یەەەەەە كی دیمۆكراەیەەەەەەك  ،دادپ رو رانەەەەەە و
ئاشەەەەەتیخوازان بەەەەەەۆ كێشەەەەە ی كەەەەەەورد بدۆزرێتەەەەە و  .رێگەەەەەە مان پێبەەەەەەد ن
بگ ڕێینەەە و بەەەۆ ئەەە و ب ڵێنانەەە ی كەەە كۆم ڵەەە ی گەەە ن دایبەەەوو بەەەۆ پاراسەەەتنی
ماەەەەەە ن ە و ییەەەەە كانی یەەەەە ڵكی كەەەەەورد لەەەەە كەەەەەاەی لكیەەەەەانی باشەەەەەووری
كوردستان ب عێرا و .
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 ٠ەەەەە گوشەەەار بخ نەەە سەەە ر د وڵەەە ەی عێەەەراق ەەەەا رێەەەز لەەە مەەەاەی مەەەرۆه و
ئەەەەەەازادی ەاك ك سەەەەەەی سەەەەەە یلی هاوواڵەیەەەەەەانی عێەەەەەەراق بگرێەەەەەەت بەەەەەەێ
ل بەەەەە ر اوگرەنی ر گەەەەە زیان و سەەەەە رج زیندانییەەەەە سیاسەەەەەیی كان ئەەەەەازاد
بكرێی .
جارێكی دیك رێز و سپاسی ئێم بوول بف رموون
م سەەەەعود بەەەەارزانی ب و كالەەەە ن لەەەە یەەەە ن رێب رایەەەە ەی سیاسەەەەی بەەەە ر ی
كوردستانی عێراق
هاوپێد :
 ١ەەەەەەە لیسەەەەەتی شەەەەەااڵو سەەەەە ربازیی كانی هێز كەەەەەانی عێەەەەەراق لەەەەە نێەەەەەوان
 ١٨٩١/٢/١٤و سەەەەە ر ەای ئەەەەەابی  ١٨٩٩كەەەەە ەێیەەەەەدا كەەەەە ڵك لەەەەە ەەەەە كی
كیمیایی و رگیراو .
 ٤ەەەەە د ەەەی بڕیەەەارێكی د وڵەەە ەی عێەەەراق كەەە ەەەە رمان بەەە هێز كەەەانی د دان
هەەەەە موو مەەەەەرۆه  ،ئەەەەەاێ ل و بوونەەەەە و رێك لەەەەە ناو ەەەەە ی د یەەەەە كراوی
كوردستان ل ناوببەن.
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بارودۆیی کوردستانی عێراق پێویستی بە کردەوەی یێرا هەیە
ئ نجووم نی پیران
٨ی ئ یلوولی ١٨٩٩
سناەۆر پێ :
جەەە نابی سەەە رۆك ،ئەەە مڕۆ ئ نجوومەەە نی پیەەەران گ اڵڵەەە یاسەەەای "پێشەەەەگیری
لەەە ێینۆسەەەایدی  "١٨٩٩ەەەەاوەو د كەەەان كەەە مەەەی دوێنەەەێ ە سەەەلیمە كردبەەەوو
و پشەەەەتیوان سەەەە ر كیی ك ی ،ئ نەەەەدامی هێەەەەرای كۆمیتەەەە ی پ یو ندییەەەە كانی
د ر و ی ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران ،سەەەەناەۆر هێۆمەەەەز بەەەەوو .لەەەە ئ نجوومەەەە نی
پیرانەەەدا وێنەەە ی كەەە بەەەوو كەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای كی ئ و نەەەد گرنەەەگ بەەە
یێراییەەەە ەەەەەاوەوێی بكرێەەەەەت .ب هەەەە رحال بەەەەەارودۆیی كوردسەەەەتانی عێەەەەەراق
پێویسەەەتی بەەە كەەەرد و ی یێەەەرا ه یەەە  .هەەە روا كەەە باسەەەمان كەەەرد سەەەوپای
عێەەەەراق شەەەەااڵوێك بەەەە ڕێو د بەەەەان كەەەە ەەەەە نها د كرێەەەەت و ك ێینۆسەەەەایدی
یەەە ڵكی كەەەەورد شەەەەرۆڤ بكرێەەەەت .گونەەەد كوردنشەەەەین كانی بەەەەاكووری عێەەەەراق
ل گەەەە ل دانیشەەەەتوو كانیان بەەەە دینامیەەەەت د ە ێنرێنەەەە و  .ە نانەەەە ن سەەەەوپای
عێەەەراق لەەە هێرشەەە بەەە رەراوان و كاریگەەە ر كانی بەەەۆ سەەە ر هاوواڵەیەەەانی بەەەێ
پاراستنی كورد گازی ێ هراوی ب كارهێناو .
كەەەەەرد و ی عێەەەەەراق ،ەەەەەەاوان دێی مرۆڤای ەییەەەەە و د بێەەەەەت بەەەەە ەوونەەەەەدەریی
شەەەێو و اڵ بدرێتەەە و  .ئەەە و ئەەەابۆۆ ەیە كەەە ئەەە گ اڵڵەەە یاسەەەای بەەە سەەە ر
عێرا ەەەەدا د یسەەەەە پێنێت ،ورسەەەەە .ویەەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا دێی
ب یشەەەەینی ەەەە رز بەەەە عێەەەەراق د نەەەەگ د دان لەەەە رێكخەەەەراو ئابوریەکەەەەانی
جیهەەەەان .بەەەەۆ واڵەێەەەەك كەەەە  ١١بلیەەەەۆن دۆ ر ەەەە رزار و داوای ەەەە رز لەەەە
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رێكخەەەراو ئەەەابورییە نێون ە و ییەەە كان د كەەەان ەەەەا پەەەار ی شەەە ڕ گران كەەە ی
ل گ ل ئێران دابیی بكان ،ئ ئابۆۆ ەیە ورس .
ئەەەەەە گ اڵڵەەەەەە یاسەەەەەەای هەەەەەە موو کریەەەەەەدیتە ئابوورییەەەەەە كان و گەەەەەەارانتی
کریەەەەدیتەکانی ئەەەە مریكا بەەەە عێەەەەراق د پ ڕێنێەەەەت كەەەە نزیكەەەە ی  ٩١١ملیەەەەۆن
دۆ ر لەەە سەەەاڵدا .گ اڵڵ كەەە هەەە رو ها نەەەاردنی هەەە موو شەەەتێك بەەەۆ عێەەەراق
د یەەە د كەەەان واەەەەا نەەەاردنی ه رشەەەتێڵ كەەە لەەە كەەەۆنترۆڵی رێكخراو كەەەانی
د وڵەەە ەی ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكادا بێەەەت .ئەەە كەەەار یەەەۆی لەەە
یۆیەەەدا رێگەەەر لەەە ەەەوونی ئەەە و پێداویسەەەتییان كەەە عێەەەراق پێویسەەەتی پێیەەە
بەەەەۆ یسەەەەتن كاری پیش سەەەەازی نەەەە ون و بووێاندنەەەە و ی ێێریەەەەانی ئەەەەابووری
كەە لەە ئاكەەەامی شەە ڕدا لەەە كار كەە وەوو  .گ اڵڵەە یاسەەەاك هەە رو ها ه ناردنەەە
د ر و ی ن وەی عێراق د ی د كان.
لەەەە ئاكەەەەامی پ سەەەە ندكرانی ئەەەە گ اڵڵەەەە یاسەەەەای  ،ه نەەەەد لەەەە ب شەەەە
بازرگانییەەەە كانی ئەەەە مریكا ەووشەەەەی ز ر ر د بەەەەی بەاڵ بەەەە هەەەە رحال ئ مەەەە
پ یو نەەەەەدی بەەەەە مەەەەە ر و ێیەەەەەانی سەەەەە دان هەەەەە زار ك سەەەەە و ه یەەەەە و
م سەەەە ل ی كی ئەەەە یه یی زۆر پیەەەەرۆز  .بەەەەۆ ئ نجامەەەەدانی كەەەەاری راسەەەەت و
دروست  ،ی ڵكی ئ مریكا ل رابردوودا ویستووی ەی ب ردیل بدان.
پەەەەاش هۆلۆكاسەەەەت كەەەە پشەەەەتی جوول كەەەە كانی ئۆروپەەەەای شەەەەكاند ،یەەەە ڵك
پێیەەەەانوابوو ەەەە د شەەەەتی وا ئیەەەەدی روونەەەەادان بەەەە اڵ ب دایەەەە و ئەوە دیسەەەەان
لەەەە كوردسەەەەتانی عێەەەەراق روود دان .ئێمەەەە د بێەەەەت هەەەە ر ی لەەەە د سەەەەتمان
دێەەەەەت بیكەەەەە یی بەەەەەۆ ئەەەەە و ی دیكتەەەەەاەۆری عێەەەەەراق بزانێەەەەەت ویەەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا لەەەە ب رامبەەەە ر كۆمەەەە ڵكوێی كەەەەورد بەەەەێ د نەەەەگ
نابێت  ،ئ گ اڵڵ یاسای ئ پ یام د گ ی نێت.
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سناەۆر پرۆكزمایێر :177
بەەەەەە ڕێز سەەەەەە رۆكی ئ نجومەەەەەە ن ،زۆر ستایشەەەەەەی سەەەەەەناەۆری ئ یالەەەەەە ەی
رۆدئیزل نەەەەەەەد  ، 178بەەەەەەە ڕێز " پێەەەەەەە " د كەەەەەەە بەەەەەەەۆ ئەەەەەەە و هەەەەەەە نگاو
د ستپێشەەەەخ ران ی كەەەە سەەەە بار ن بەەەە بەەەەارودۆیی دێواری یەەەە ڵكی كەەەەورد
هەەە ڵیگرەوو  .رێب رایەەە ەی و دووربینەەەی بەەە ڕێز "پێەەە " لەەە بەەەوار دا جێگەەەای
رێز و ستایش .
كەەەەورد یەەەە ڵكێكی لەەەە بیركراون كەەەە لەەەە نەەەەاو سەەەەنووری نەەەەد د وڵەەەە ەێكی
دوێمنەەدا پار ەەە پار ەەە كەەەراون و زلهێز كەەەان بەەۆ ئامەەەانجی یۆیەەەان بەەە كەەەاری
هێنەەەاون و لەەە رۆێئەەەاوادا لۆبیەەەان نییەەە یەەەان لۆبی كەەە یان واز  .هەەە ر بۆیەەە
ماو یەەەەەەەە كی زۆری یایانەەەەەەەەد ەەەەەەەەەا و زار ەەەەەەەەەی د ر و واڵمەەەەەەەەی رووداو
دڵتەزێنەکەەەەانی بەەەەاكووری عێرا ەەەەەی دایەەەە و  .هەەەەە رو ها هۆكەەەەاریكی دیكەەەەە ،
ەەەەەرس لەەەە و بەەەەوو كەەەە باسەەەەكردنی ئەەەە كێشەەەە ی بەەەە ەەەەە واوی هەەەە وڵی
ئاشتی  179ل بار ببان.
لەەەە ناو ڕاسەەەەتی ١٨١١كانەەەەدا سیاسەەەە ەی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا
ئەەە و بەەەوو كەەە پشەەەتیوانی لەەە بزووەنەەە و ی یەەەۆڕاگری كەەەورد بكەەەان لەەە رێگای
دابینكردنەەەەی پێداویسەەەەتی سەەەە ربازی و پێداویسەەەەتیی كانی دیكەەەە بەەەەۆ بەەەە ر ی
 177سەناەۆر ئیەدوارد ویلیەا پرۆکسەمایێر لە سەەاڵی  ١٨١١ەەا  ١٨٩٨نەوێنەری نەاو ەی ویسکۆنسەێی بەەوو
لە ئەنجەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .پرۆکسەەمایێر هەر لە سەەەردەمی
شۆڕشی ئەیلوولەوە دۆستی کەورد بەوو و ەنەد جەار مەسەەلەکانی پەیوەندیەدار بە شۆڕشەی ئەیلەوولی لە
ئەنجەەومەنی پیەەەران یسەەەتەڕوو و لە ئەمریکەەەاش لەگەل مە مسەەتەەا بەەەارزانی دیەەەداری کەەەرد .سەەەناەۆر
پرۆکسمایێر ساڵی  ٤١١٤کۆ ی دوایی کرد .وەرگێڕ

Rhode Island
 179مەبەستی هەوڵەکان بۆ کۆەاییپێهاەنی شەڕی ئێران و عێرا ە .وەرگێڕ
240

178

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

بەەارزانی لەەە رێگەەەای ئێرانەەە و  .پاشەەەان هێنەەەڕی كسەەەینجێر ل گەەە ل شەەەای ئێەەەران
رێككەەە ون كەەە لەەە ئ نجامەەەدا شەەەا سەەەنوور كانی ئێرانەەەی دایسەەەت و یەبەەەاەی
كەەەەورد ه ڵو شەەەەای و و ئەەەە و ی ڵكەەەە كەەەە ئێمەەەە پشەەەەتیوانیمان لێكەەەەردن،
ەێكشکان .
هەەەید بەسەەەەرهاەێڵ ب ەەە د ئەەە و ی كەەە لەەە مەەەاو ی نەەەد سەەە د ی رابەەەردوودا
بەەەە سەەەە ر كەەەەورددا هەەەەاەوو بەەەەۆ زلهێزێەەەەك و ك ئەەەە مریكا نەەەەایۆش نییەەەە .
سۆڤی ەی بۆ كورد باش ن بوو  ،بگر یراپتری بوو .
ئیسەەەەتا د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ن ەەەەە نها دێی هێەەەەز كەەەەدار كان ،بەەەە ڵكوو دێی
گرووپەەەەە سەەەەە یل كان ،گونەەەەەد كان و ئەەەەەاوار كورد كەەەەەان ەەەەە كی كیمیەەەەەایی
بەەەە كارد هێنێت .ئەەەە هێرشەەەە بەەەەە ه وڵەەەەدان بەەەەۆ د ركردنەەەەی یەەەەە ڵك و
دووبەەەار نیشەەەت جێكردنیان لەەە شەەەوێن كانی دیكەەە گ یشەەەتووەە لووەكەەە بەەە
ئامەەەەەانجی لەەەەە نەەەەەاوبردنی كولتەەەەەووری كەەەەەورد و كوشەەەەەتنی سیسەەەەەتماەیكی
ئ ندامانی بن ماڵ ی بارزانی.
بەەەە ڕێز سەەەە رۆكی ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران ،ئ مەەەە ێینۆسەەەەاید  ،ئ مەەەە سەەەەد و
نیەەەەاز بەەەەۆ لەەەە ناوبردنی ەەەەە واو یەەەەان ب شەەەەێك لەەەە گروپێكەەەەی ن ەەەەە و یی -
ئەەە ەنیكی كەەە بەەە دڕنەەەدانەەریی ەەە ك بەەە ڕێو د ێت واەەەەا ەەە كی كیمیەەەایی
كەەە ل شەەەی مەەەرۆه وشەەەك د كەەەان و د یشەەەێوێنێت و مەەەرۆه بەەە مەەە رگێكی
درێریایەەەە ن و بەەەە ێان د كوێێەەەەت و ئ گەەەە ر وربەەەەانیییەکە یۆشەەەەب یت بێەەەەت
كتووپڕ ب گازی د مار د مرێت .
مەەەی لەەە و د ەرسەەەە ئەەە كرد و یەەە ببێتەەە سەەە ر ەای ك بەەەۆ ئەەە و ی ئەەە و
واڵەانەەە ی كەەە لەەە بەەەواری ب رهەەە مهێنانی ەەە ك پێشەەەك وەوون ئەەە جەەەۆر
كەەە هەەە ڵبرێرن .ەكاەەەەان لێد كەەە ئەەە گ ڵەەە یاسەەەای پ سەەە ند بكەەە ن و
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و ێانەەەی یەەە ڵكی

هیەەەوادار كەەە بەەە شەەەێو ی ك لەەە شەەەێو كان بتوانێەەەت ئەەەێ
كورد ك بكاە و .
نەەەازانە کەی ئەەەێمە ەێەەەری وانە دەبەەەیی لە رووداوەکەەەانی ئیتیەەەۆپی یەەەا لیبەەەی یەەەا
بەەەەزووەنەوەی رزگەەەەاریخوازی ەەلەسەەەەتیی یەەەەان زەئیەەەەر ،برونەەەەدی ،سەەەەریهنکا،
پ یەەەەرۆ یەەەەان هەر واڵەێکەەەەی دێەەەەکە کە لەگەل گەەەەروپە یەباەکەەەەارە ناویۆیەکەەەەان
رووبەڕوویە؟
جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،ئەگەر واڵەێەەەەەڵ وە نیکەەەەەاراگۆئە ەکەەەەەی
کیمیەەەەەایی دێی هاوواڵەیەەەەەانی یەەەەەۆی یەەەەەەان واڵەێکەەەەەی دراوسەەەەەێی یەەەەەەۆی
بەکارهێنابەەەەەەا شەەەەەەەپۆڵی ەەەەەەەوڕەیی و نەەەەەەاڕەزایەەی یەڵەەەەەەڵ بە گشەەەەەەتی و
سیاسەەەەەەەەمەدارەکان و د ەوڵەەەکەی یۆمەەەەەەان هەمەەەەەەوو دنیەەەەەەای دادەگەەەەەەرن.
نەەەەابێ سەەەەەرۆ کۆمەەەەار ،وەزارەەەەەەی دەرەوە و بەەەەەەایبەن وەزارەەەەەەی بەرگەەەەری
لە بەرامەەەەەەبەر کردەوەیەکەەەەەەی دڕنەەەەەەدانەی وا بێەەەەەەدەنگ بەەەەەەی ،دەبەەەەەەێ داوا لە
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان و کۆمەڵگەەەەەەەای جیهەەەەەەەانی بکەیەەەەەەەی لەو کەەەەەەەردەویە
بکەەەەەەۆڵنەوە .دەبەەەەەەێ ئەوکەەەەەەاەەش وەجەەەەەەواب بێەەەەەەیی کە ێینوسەەەەەەاید دێی
نەەەوەیە روو دەدان کە دوورە لە ئەمریکەەەەەا یەەەەەان بەەەەەۆ ئەمریکەەەەەا نەەەەەامۆیە و
کەەەەەاریگەری لە سەەەەەەر ێیەەەەەانی رۆێانەی ئەەەەەێمە نیەەەەەیە و یەەەەەۆی نەبەەەەەووە بە
وربەەەەەانی ئە ەکە کیمەەەەەاییە نامرۆڤانەەەەەانە .ەکەەەەەا دەکە ئە گەاڵڵەیاسەەەەەایە
پەسەەەەەەەند بکرێەەەەەەت و هیەەەەەەوادار کە گەاڵڵەیاسەەەەەەاکە ەۆزێەەەەەەڵ لە ئەەەەەەی و
ئازارەک انی گەلی کورد سارێر بکاەەوە.
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سناەۆر هێۆمز : 180
بەەەە ڕێز سەەەە رۆكی ئ نجوومەەەە ن ،ه ەتەەەە ی رابەەەەردوو میلیۆنەەەە ها ئەەەە مریكایی
ئاگەەەاداری ئەەە و شەەەااڵوە ەرسەەەناكانە بەەەوونەوە كەەە د وڵەەە ەی عێەەەراق بەەەۆ لەەە
نەەەەاوبردنی سیسەەەەتماەیكی هاوواڵەیەەەەانی كەەەەەوردی یەەەەۆی ئ نجامیەەەەدا .ئ مەەەەە
ەەەەەەاوان دێی مرۆڤای ەییەەەەە و ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا نابێەەەەەت
بێكەەەار دابنیشەەەێت و بەەەێ د نەەەگ بێەەەت لەەە ب رامبەەە ر ئەەە و ی كەەە روود دان.
بیركردنەەە و لەەە و زۆر ەرسەەەناك كەەە ەەەۆن رێێمێكەەەی زاڵەەەە و رادیكەەەال و ك
رێێمەەەی سەەە دا حوسەەە یی بەەەوونی ه یەەە  .د وڵەەە ەی عێەەەراق زۆربەەە ی جەەەاران
كەەە ڵكی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی و رگرەەەەوو و هەەە زاران كەەەوردی كووشەەەتوو و
ه زاران ك سی دیك ی نا ار كردوو رابکەن بۆ واڵەانی دراوسێ.
ئ مەە بەە هەەید شەەێو ی ك ی كەە مجار نییەە كەە رێێمەەی عێەەراق  -كەە زۆربەەە ی
كەەەە كانی لەەەە سەەەەۆڤی ن د كەەەەڕ  -دێی یەەەە ڵكی سەەەە یلی یەەەەۆی ەەەە كی
كیمیەەەایی بەەە كار دێنێەەەت .لەەە مەەەانگی ئەەەاداری ئ مسەەەال عێەەەراق بەەە ەەە كی
كیمیەەەەەایی هێرشەەەەەی كەەەەەرد سەەەەە ر شەەەەەارێكی كوردنشەەەەەیی .بەەەەە گەەەەەوێر ی
هەەەەەەەە واڵنێر كانی ویەەەەەەەەهیەەە یەەەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەەەە مریكا و راپۆرەەەەەەەەە
جیهانییەەە كان ئەەە هێرشەەە پێەەەنب هەەە زار یەەە ڵكی بەەەێ گونەەەاهی كوشەەەتوو .
راپۆرەەەە ه واڵەەە كان د ڵەەەێی ئەەە هێرشەەە بەەەۆ سەەەزادانی هاوواڵەیەەەانی كەەەوردی
عێەەەراق بەەەوو  .ئ مەەە لەەە كاەێكدایەەە كەەە بەەە هەەە رحال لەەە مەەەانگی رابەەەردوودا
 180جۆزیەە ئالیکسەەاندێر هێۆمەەز پێەەنب یەەولی یە لە دوای یە لە  ١٨١٠ەەەا  ٤١١٠نەەوێنەری
کارۆلینەەای بەەاکوو ر بەەوو لە ئەنجەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری .هێلمەەز
یەکەەەێ لە سەەەەناەۆرە هەرە دەستڕۆیشەەەەتووەکانی ئەمریکەەەا بەەەەوو و لە  ١٨٩١ەەەەەا  ١٨٩١سەەەەەرۆکی
کەەەەۆمیتەی کشەەەەەتوکال و لە  ١٨٨٤ەەەەەەا  ٤١١١سەەەەەرۆکی کەەەەەومیتەی پەیوەنەەەەەدییەکانی دەرەوەی
ئەنجومەنی پیران بوو .سناەۆر هێۆمز ساڵی  ٤١١٩کۆ ی دوایی کرد .وەرگێڕ
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هێرشەەی رێێمەەەی عێەەراق بەەەۆ سەە ر هاوواڵەیەەەانی كەەوردی یەەەۆی ەوونەەدەر بەەەوو .
بەەەە گوێر ی رۆێنامەەەە ی "نیۆیەەەەۆرك ەەەەەایمز " رێێمەەەەی عێەەەەراق لەەەە ئاگرب سەەەەتی
٤١ی ئەەەەاب ل گەەەە ل ئێەەەەران و ك هەەەە لێك كەەەە ڵك و رد گرێەەەەت بەەەەۆ ئەەەە و ی
هێرشێكی س ربازی دێی كورد ئ نجا بدان.
بەەەە ڕێز سەەەە رۆكی ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران ،ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا
نابێەەەت لەەە یەەە ك بێكەەەار دابنیشەەەێت و سەەە یری هێرشەەەی عێەەەراق بەەەۆ سەەە ر
سەەەێ ەەەەا ەەەوار ملیەەەۆن كەەەوردی هەەەاوواڵەی یەەەۆی بكەەەان .یەەە ڵكی ئەەە مریكا
نایانەە وێت ئێمەەە بێەەەد نگ بەەیی .لەەە راسەەەتیدا مەەەی بەە شەەەانازیی و د ڵەەەێە كەەە
كنیسەەەەەەەەی "دۆن"  181كەەەەەەە ی كەەەەەەە کنیسەەەەەەەەی "بابتیسەەەەەەەت"  182لەەەەەەە
"ئالكسەەەاندریا"  183لەەە ویهیەەە ەی" ڤیرجینیەەەا"یەەە  ،ئێسەەەتا پەەە نای بەەە و سەەەێ
كەەەەەورد داو كەەەەە بەەەەەۆ شەەەەەەرمەزارکردنی كرد و كەەەەەانی رێێمەەەەەی عێەەەەەراق
د ستیان ب مانگرەی كردوو .
ئەە گ اڵڵەەە یاسەەەای  -كەە مەەەی شەەەانازی بەەە و د كەە كەەە سەەە رۆكی هێەەەرای
كۆمیتەەەەە ی پ یو ندییەەەەە كانی د ر و پشەەەەەتیوانی لێكەەەەەردوو  -بەەەەە رێێمەەەەەی
نەەەد بەەەە جیەەەەدی سەەەە یری هێرشەەەەی
عێەەەراق نیشەەەەان د دان واڵەەەەەی ئێمەەەە
عێەەەراق بەەەۆ سەەە ر كەەەورد د كەەەان .هەروەهەەەا دڵنیامەەەان د كاەەەە و كەەە دۆ ر
باجەەەە كانی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا و ك یارمەەەە ەی نادرێەەەەت بەەەە
رێێمەەەەی عێەەەەراق .ب ەایبەەەە ن پێویسەەەەت نوێنەەەە رانی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا لەەە هەەە موو رێكخەەەراو ئابووریەکەەەانی جیهەەەان و ك بەەەانكی جیهەەەانی
church Dot
Baptist
Alexandria
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د نەەەەگ بەەەەد ن دێی ب یشەەەەینی هەەەە ر شەەەەن ەەەە رزێك بەەەە عێەەەەراق .ل مەەەە
زیەەەەاەر د بەەەەێ هەەەە موو یارمەەەە ەی ،ەرۆشەەەەتنی ەەەە ك و ە مەەەە نی ،کریەەەەدیتە
ئابوورییەەەەە كان و گەەەەەارانتی کریەەەەەدیتەکان بەەەەە عێەەەەەراق د یەەەەە بكرێەەەەەت و
ناردنەەەە د ر و ی نەەەە وەی عێەەەەراق د یەەەە بكرێەەەەت كەەەە لەەەە  ١ /١٠لەەەە ١١١ی
نەەە وەی هەەەاورد ی ئەەە مریكا پێكەەەد هێنێت .ئەەە ئەەەابۆۆ ەیە بەەە رد وا د بێەەەت
هەەەەە ەا كاەێەەەەەك كەەەەە سەەەەە رۆك كۆمەەەەەار پشتڕاسەەەەەتی بكاەەەەەە و کە عێەەەەەراق
بەەەە كارهێنانی ەەەەە كی كیمیەەەەەایی و شەەەەەااڵوەکانی بەەەەەۆ ێینۆسەەەەەایدی كەەەەەورد
راو ستاندوو .
184
بەەەە ڕێز سەەەە رۆكی ئ نجوومەەەە ن ،داوا د كەەەە وەار كەەەە ی "كارێەەەەل مەەەەۆرەی"
کە ١ی ئەەەە یلوول لەەەە رۆێنامەەەە ی "واشەەەەنگتۆن پۆسەەەەت" بەەەە و بەەەەووەەەوە( کە
باسەەی شەە رن و مەە رجی ب یشەەەینی مەەاەی پ نابەە ری بەەە سەەێ كەەورد د كەەەان
ل یەەە ن ی كەەە كلیسەەەای باپتیسەەەت لەەە ئالكسەەەاندریا) و وەەەەار ب نری كەەە ی
"ویلیەەەا سەەەەاەایێر" كەەە لەەەە ٨ی ئەەە یلوولی  ١٨٩٩لەەەە رۆێنامەەە ی "نیۆیەەەەۆرك
ەایمز"دا ب و بووەە و  ،بخرێت ب رد ستی ئ ندامانی ئ نجووم ن.
***
گ اڵڵ یاسای پشتگیری ل ێینۆسایدی ١٨٩٩
ب شی  : ١ناوی ئ یاسای  ،پشتگیری ل ێینۆسایدی - ١٨٩٩
ب شی  : ٤كۆنگرێ د ڵێت :
 - ١ن ەەەەەە و ی كەەەەەورد گرووپێكەەەەەی ئەەەەە ەنیكی جیەەەەەاواز كەەەەە نزیكەەەەە ی ٤١
میلیۆن و یاو ن مێروویەكی كۆن و میراەێكی كولتووری د وڵ م ند .
Caryle Murphy
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 - ٤سەەەێ ەەەەا ەەەوار میلیەەەۆن كەەەورد هەەەاوواڵەی عێەەەرا ی و لەەە بەەەاكووری ئەەە و
واڵەە نیشت جێی .
 - ٠سەەەەەوپای عێەەەەەراق هێرشەەەەەێكی ئ نجامەەەەەداو بەەەەەۆ ەەەەەۆڵكردنی ناو ەەەەە
كوردنشەەەەەەین كانی عێەەەەەەراق لەەەەەە رێگەەەەەەای كەەەەەەاولكردنی هەەەەەە موو گونەەەەەەد
كوردنشەەەین كان لەەەە زۆربەەە ی ناو ەەەە كانی بەەەەاكووری عێەەەراق و هەەەە رو ها لەەەە
رێگای كوشتنی ی ڵكی س یل .
 - ٢هێمەەەەەا و ب ڵگ نامەەەەە ەایب ەەەەەە كان نیشەەەەەان د دان کە سەەەەەوپای عێەەەەەراق
ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی یەەەە باەكارانی كەەەەورد و هاوواڵەیەەەەانی سەەەە یل بەەەە كار
هێناو و ئێستاش ب كاری د بان.
 - ٤د یەەەەان هەەەە زار كەەەەوردی رزگەەەەاربوو لەەەە هێرشەەەە كانی سەەەەوپای عێەەەەراق
پ نایان بردووەە ەوركیا.
 - ١بەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەایی لەەەە یەەە ن عێەەەەراق پێشەەەێلكردنی یاسەەەەای
نێون ە و یی .
 - ١هێرشەەەەی عێەەەەراق دێی یەەەە ڵكی كەەەەورد ێینۆسەەەەاید كەەەە ەاوانێكەەەە كەەەە
یەەەە ڵكی شارسەەەەتانی لەەەە هەەەە موو شەەەەوێنێك نفر ەەەەەی لێد كەەەە ن و یاسەەەەای
نێون ە و یی د ی ی كردوو .
ب شی  : ٠ئابۆۆ ەکان دێی عێراق
 - ١كارب د سەەەەەتان و نوێنەەەەە رانی ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا لەەەەە
هەەەە موو رێكخەەەەراو ئەەەەابوورییە نێون ە و ییەەەە كان كەەەە ئەەەە مریكا ئ ندامیانەەەە
دێی ب یشینی ه ر شن رزێك ب عێراق د نگ د د ن.
 - ٤ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا نابێەەەەت هەەەەید شەەەەن کریەەەەدیتێکی
ئابووری و گارانتی کریدیت بدان ب عێراق .
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 - ٠نابێەەەت هەەەەید کەەەەااڵیەکی د یەەەە كراو ل یەەەە ن ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئ مریكاو بۆ عێراق بگوازرێت و .
 - ٢نابێەەەەت نەەەە ون و ب ره مەەەەە ن وەییەەەە كانی عێەەەەەراق هەەەەاوردەی ویەەەەەهیەەە
ی كگرەوو كانی ئ مریكا بکرێت.
ب شەەەەی  : ٢اوپۆشەەەەیی كان :سەەەە رۆك كۆمەەەەار د ەوانێەەەەت اوپۆشەەەەی لەەەە
گەەە مارۆكانی ب شەەەی سەەەێ بكەەەان ئ گەەە ر دڵنیابێەەەت و بەەەۆ سەەە رۆكی كەەەۆنگرێ
و سەەەەەە رۆكی كۆمیتەەەەەە ی پ یو ندییەەەەەە كانی د ر و ی ئ نجوومەەەەەە نی پیەەەەەەران
بنووسێت ك :
 ١ەە عێراق ی ڵكی كورد ێینۆساید ناکان.
 - ٤عێەەەەراق ەەەە كی كیمیەەەەایی بەەەەە كارناهێنێت كەەەە ل یەەەە ن پ یماننامەەەەە ی
د یەەەە كراو و گەەەەارانتی جێگەەەەای متمانەەەە ی داو كەەەە ئێەەەەدی
١٨٤٤ی ێنێەەە
كان ك ڵك و رناگرێت.
ل
ب شی  : ٤ستایشكردنی ەوركیا:
كەەەەۆنگرێ ستایشەەەەی د وڵەەەە ەی ەوركیەەەەا د كەەەەان بەەەەۆ داڵەەەەد دانی هەەەە زاران
ئەەەەاوار ی كەەەەورد كەەەە لەەەە ەەەە اڵ ۆكردنەکانی عێەەەەراق هەەەە ڵهاەوون و داوا لەەەە
سەەەە رۆك كۆمەەەەار د كەەەە ان سەەەەپاس و پێزانینەەەەی ئێمەەەە بگ یەنێتەەەە د وڵەەەە ەی
ەوركیا .
ب شی  : ١یارم ەیدان ب ئاوار كورد كان :
كەەەۆنگرێ ه سەەەت د كەەەان كەەە ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا د بێەەەت
یارمەەە ەی بەەە و ئەەەاوار كوردانەەە بەەەدان كەەە پێویسەەەتیان بەەە د وا ود رمەەەان و
یارم ەیی مرۆڤیی كانی دیك ه ی .
ب شی  : ١بۆ ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا :
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داوا لەەەەە و زیەەەەەری د ر و د كرێەەەەەت بەەەەە زووەەەەەەریی كەەەەەان مەسەەەەەەلەی
كەەە ڵكو رگرەنی عێەەەراق لەەە ەەە كی كیمیەەەایی دێی هاوواڵەیەەەانی یەەەۆی  -كەەە
زۆربەەەە یان هەەەەەاوواڵەی سەەەەە یلی بەەەەێ پاراسەەەەەتنی  -ە سەەەەەلیمی ئ نجوومەەەەە نی
ئاسایشەەەەی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بكەەەەان ەەەەەا بەەەە گەەەەوێر ی بڕیارنامەەەە ی
١٤١ی ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا بڕیەەەەەاری گونجەەەەەاو و كاریگەەەەە ر
دێی عێەەەەراق د ربكرێەەەەت بەەەەە هۆی كەەەە ڵكو رگرەنی بەەەەە رد وا لەەەە ەەەەە كی
كیمیایی.
ب شەەەەی  :٩بەەەەە رواری كەەەەەارپێكردن :لەەەە رۆێی پ سەەەەە ندكردنیدا كەەەەەار بەەەەە
بڕیارنام ی د كرێت.
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دەبێت لە ئاکامەکانی ب كارهێنانی كی كیمیایی دێی كورد بترسیی
ئەنجوومەنی نوێنەران
٨ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن گیلمان : 185
جەەەە نابی سەەەە رۆك ،رۆێنامەەەە كانی ئەەەە مڕۆ ئاشەەەەكرایان كەەەەرد کە و زار ەەەەەی
د ر و بەەەەە و ئ نجامەەەەە گ یشەەەەەتوو كەەەەە عێەەەەەراق ەەەەە كی كیمیەەەەەایی دێی
هاوواڵەیەەەەانی سەەەە یلی كەەەەورد و یەەەە باەكار كەەەەدار كانی نەەەەاویۆی عێەەەەراق
ب كارد هێنێت.
ئ گەەە ر پێشەەەتر عێەەەراق ه سەەەتی بەەە و د كەەەرد كەەە كەەەورد م ەرسەەەیی لەەە بەەە ر
ئەە و ی گەەە لێ لەەە كورد كەەانی عێەەەراق هاوپەەە یمانی ئێەەران بەەەوون ئێسەەەتا كەەەاەی
نیگ رانییەەە كی و هەەەا ب سەەە ر ەەەوو وونكەەە عێەەەراق و ئێەەەران ئاگرب سەەەتیان
راگەیانەەەەەەدووە .ب هەەەەەە رحال بەەەەەە كارهێنانی ەەەەەە كی كیمیەەەەەەایی ل یەەەەەە ن
د یەەەە كەەەەراو  .بەەەە ل بەەەە ر اوگرەنی ئەەەە و ی
پ یماننامەەەە ی ١٨٤٤ی ێنێەەەە
كەەەە هاوواڵەیەەەەانی عێەەەەراق ب شەەەەدارییان لەەەە هەەەەید راپ ڕینێكەەەەدا نەەەە كردوو
بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی هاوواڵەیەەەەانی كەەەەورد كاریگەەەە ری جیەەەەدی
د بێت ل س ریان.
مەەەەی ستایشەەەەی حكومەەەە ەی ئەەەە مریكا د كەەەە بەەەە بۆنەەەە ی ئەو راگ یاندننامەەەە
راشەەەەەكاوان یە کە دەریکەەەەەرد و بەەەەە رد وا عێەەەەەراق و ئێرانەەەەەی ئیەەەەەدانە کەەەەەرد
 185بینجەەامیی ئەەارەور گیلمەەان لە  ١٨١٠ەەەا  ٤١١٠لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری ،نەەوێنەری
نیۆیەەۆر بەەوو لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا .گیلمەەان لە  ١٨٨٤ەەەا  ٤١١١سەەەرۆکی کەەۆمیتەی
پەیوەنەەەەەدییە نێونە ەەوەیەکەەەەەانی ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و یەکێەەەەەڵ لە ئەنەەەەەدامە ەەەەەا و
دەستڕۆیشتووەکانی ئەنجومەنی نوێنەران بوو .وەرگێڕ
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كانەەە لەەە شەەەە ڕی ئێەەەران و عێرا ەەەدا .ئێمەەەە
بەەە هۆی كەەە ڵكو رگرەی لەەەە
نابێەەەەت رێگەەەە بەەەە و بەەەەد یی ەەەە كی كۆمەەەە ڵكوێ و ك ەەەە كی كیمیەەەەایی و
مووشەەە ك دوورهاوێر كەەەان ببەەەێ بەەە شەەەتێكی ئاسەەەایی .ە نانەەە ن بیركردنەەە و
كانەەەە بەەەەۆ ئاشەەەەتی و سەەەە امگیری
لەەەە كەەەە ڵكو رگرەنی ئاسەەەەایی لەەەە
جیهەەەەان ەرسەەەەناك  .گەەەە لێ لەەەە واڵەەەەەانی جیهەەەەان  -و ب ەایبەەەە ن رۆێهەەەە اڵەی
ناو ڕاسەەەەەتی ناسەەەەە امگیر  -لەەەەە سەەەەە روب ندی ئەەەەە مبەەەەەاركردنی ئەەەەەە
كانەەە دان  .ئێمەەە نابێەەەت رێگەەە بەەە و بەەەد یی ئەەە ر وەەەە هەەە روا درێەەەر ی
هەەە بێت .ئێمەەە بەەە دڵنیاییەەە و د بێەەەت بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی و هەەە ر
شەەەەن ەەەە كێكی دیكەەەە دێی كەەەەورد ه ڵب سەەەە نگێنیی و هەەەە موو شەەەەن
گوشەەەارێك بخ ینەەەە سەەەە ر د وڵەەە ەی عێەەەەراق ەەەەەا ر ەتەەەاری ئێسەەەەتای یەەەەۆی
بگۆڕێت .
یەەە ڵكی ئەەە مریكا ستایشەەەی د وڵەەە ەی ئەەە مریكا د كەەەان بەەەۆ داڵەەەد دانی ئەەە و
كوردانەەە ی كەەەە لەەەە عێەەەەراق هەەە اڵەوون و هیەەەەوادار ئەەەە مرۆڤدۆسەەەەتیی ەەەەەا
كەەەەەاەی پێویسەەەەەت درێەەەەەر ی هەەەەە بێت .لەپێنەەەەەاو مرۆڤدۆسەەەەەتی و ئاشەەەەەتی و
سەەە امگیری جیهانەەەەدا د وڵەەەە ەی عێەەەەراق د بەەەەێ سیاسەەەە ەی ئێسەەەەتای یەەەەۆی
بگۆڕێت.

250

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

عێراق لە شااڵوی ێینۆسایدی کەمینەی کورددا ،ەکی کیمیایی بەکاردێنێت
ئەنجومەنی پیران
٨ی ئەیلوولی ١٨٩٩
سەەناەۆر ج ەەەان مەککەی ەەەی  :1 8 6جەنەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەومەن ،منەەەی هەەەاوڕا
لەگەل سەەەەەرجە هاوکارەکەەەەانە کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە گەەەەازی کیمیەەەەایی
شەەەەەەمەزار دەکە  .بە بۆ ەەەەەوونی مەەەەەی نابێەەەەەت دێایەەیکردنەەەەەی ئەەەەەێمە لەگەل
زێەەەەدەیوازییە دەمارگرانەکەەەەانی ئێەەەەران لە کەەەەاەی شەەەەەڕی ئیەەەەران و عێەەەەراق و
زاڵبەەەەوونی ئیسەەەەهمی(ئیرانەەەەی بە سەەەەەر نەەەەاو ەدا) پاڵمانپێوەبنێەەەەت ەەەەەا بەو
ئەنجەەەەەامە بگەیەەەەەی کە ئەمریکەەەەەا دەبەەەەەێ کەڵکەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەراق لە گەەەەەازی
کیمیایی پشتگو بخان یان لێیببورێت.
پێمەەەەەوانییە هەەەەەید ئەنەەەەەدامێکی ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران هەبێەەەەەت کە پێیوابێەەەەەت
عێەەەراق مەەەاەی یەەەۆی بەەەووە کە گەەەازی کی میەەەایی بەەەۆ ئامەەەانجگەلی سەەەەربازی
بەکارهێنەەەاوە .جەنەەەگ یەەەۆی لە یۆیەەەدا شەەەتێکی ەرسەەەناکە ەەەی بگەەەان بەوە
 186سەەەناەۆر جەەەان سەەەیدنی مەککەیەەەی لە سەەەاڵی  ١٨٩١ەەەەا ئیسەەەتا نەەەوێنەری ئاریزۆنەەەایە لە
ئەنجەەومەنی پیرانەەەی ئەمریکەەەا لە سەەەەر لیسەەەتی پەەەارەی کۆمەەەاری .مەککەیەەەی لە  ١٨٩٠ەەەەا ١٨٩١
نەەەوێ نەری ئاریزۆنەەەەا بەەەەوو لە ئەنجەەەەومەنی نەەەوێنەران و لە  ١٨٨١ەەەەەا  ٤١١١سەەەەەرۆکی کەەەەۆمیتەی
بازرگەەانی ،زانسەەت و گەەوازەنەوەی ئەنجەەومەنی پیەەران بەەوو .مەککەیەەی لە هەڵبراردنەکەەانی سەەەرۆ
کۆمەەەاری سەەەاڵی  ٤١١٩لە یەن کۆمارییەکەەەانەوە کاندیەەەد کەەەرا بەاڵ لە بەرامەەەبەر بەەەارا ئۆبامەەەادا
شکسەەتیهێنا .مەککە یەەەی ئاشەەەنای بەەەارودۆیی کەەوردە و بەەەەەایبەن لە کەەەاەی شەەەەڕی نەەەاویۆدا ئەو
مەسەەەەلەیەی لە ئەنجەەەەومەنی نوێنەرانەەەدا یسەەەەتەڕوو .مەکەیەەەی وە ارەمەەەەانێکی نیشەەەەتمانی لە
ئەمریکەەا سەەەیر دەکرێەەت ەەونکە لە کەەاەی شەەەڕی ڤیەەنەەا لە  ١٨١١ەەەڕۆکەکەی ەە ەی لێکەەرا و
کەوەە یەەەوارەوە و یۆیشەەەی بە برینەەەداری لە یەن ڤیەەکۆنگەکەەەانەوە بەدیەەەل گیەەەرا و ئەشەەەکەنجە
کرا و سەرەنجا ساڵی  ١٨١٠ئازاد کرا .وەرگێڕ
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کە ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێی ەێیەەەەدا بەکارهێنرابێەەەەت .کاریگەرییەکەەەەانی ەکەەەەی
کیمیەەەەایی دەیەەەەان سەەەەال بەردەوا دەبێەەەەت و دەبێتەهەەەەۆی مەرگەەەەی بەرەبەرە و
بە ئی و ئازاری ئەو کەسە کە ەووشی کیمیایی بووە.
بەهەرحەەەەەەال مەسەەەەەەەەلەی لەوەش ەرسەەەەەەەناکترە ئەوەیە کە عێەەەەەەەراق گەەەەەەەازی
کیمیەەەەایی لەو ناو ەەەەانەی ئێەەەەران بەکارهێنەەەەاوە کە دەیزانەەەەی یەڵکەەەەی سەەەە یلی
ەێەەەەدایە و ئێ سەەەەەتاش لە شەەەەااڵوی ێینوسەەەەەایدی کەمیەەەەنەی کەەەەەوردی یەەەەەۆی
ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەکاردەهێنێەەەەت .پێشەەەەتر بینیمەەەەان کە هە دەوڵەەەکەەەەان و
هە بەەەەزووەنەوە ەکەەەەدار ەکان دەیانەوێەەەەت رۆێبەرۆێ زیەەەەاەر یەڵکەەەەی سەەەەفیل،
لەوانە ێن و منەەەەەدال بەەەەەکەن بە ئامەەەەەانجی هێرشەەەەەە سەەەەەەربازی و کەەەەەردەوە
ەروریسەەەەەەەتیانەکانیان .لەو پەیوەنەەەەەەەدییەدا ئەوەنەەەەەەەدە بەسەەەەەەەە کە بیەەەەەەەر لە
کەەەەەامبۆ  ،نەهەەەەەامەەیە بەردەوامەکەەەەەانی یەڵکەەەەەی لوبنەەەەەان یەەەەەان کەەەەەردەوە
دڵڕە انەکەەەەانی ئێسەەەەتای "برونەەەەدی" بکەیەەەەنەوە بەەەەۆ ئەوەی بەەەەزانیی کە میراەەەەەی
کوشەەەەندەی جەنگەەەەی جیهەەەەەانی دووە لە گەلەەەەێ لە شەەەەوێنەکانی ئە دنیەەەەەایە
187
بەردەوامە.
 187مەبەسەەەتی لە کەەەامبۆ  ،کۆمەڵکەەەوێییەکەی پۆلپەەەۆەە کە پێشەەەتر بەەەاس کەەەرا .مەبەسەەەتی لە
نەهامەەییەکەەەانی یەڵکەەەی لوبنەەەان ئەوەیە کە یەڵەەەڵ بەەەوونەەە وربەەەانی کێشەەەەی ئیسەەەرائیل و
ەەلەسەەەتیی و شەەەەڕی ن ێەەەوان حیزبەەەوڵهی لوبنەەەان و بەەەزووەنەوەی حەمەەەاس لەگەل ئیسەەەرائیل.
مەبەسەەەتی لە کەەەردەوە دڵڕە انەکەەەانی برونەەەدی ئەوەیە کە دوابەدوای کودەەەەای سەەەەربازی پیێەەەر
بۆیۆڤەەا لە واڵەەەەی برونەەەدی لە  ١٨٩١و سیاسەەەەەە سیاسەەەیەکانی نەەەاوبرا ،ناکۆکیەکەەەانی نێەەەوان دوو
عەشەەیرەەی ەوەسەەەی(کە کەمیەەنەی دەسەەەەاڵەدار بەەوون) و عەشەەەیرەەی هۆەەەۆ( کە زۆریەەەنە بەەەوون)
پەرەیسەەەەند و پێکەەەدادانی یوێنەەەاویی ئەو دوو عەشەەەیرەەەی لەەەێکەوەەوە کە لە ئەنجامەەەدا نەەەزیکەی
 ١٤١هەزار کەس کەەەەەەوێران و دەیەەەەەەان هەزار کەس ئەەەەەەەاوارە بەەەەەەوون .ناکۆکیەکەەەەەەەانی ئەو دوو
عەشەەەیرەەە دیسەەەان لە  ١٨٨٠بە هەەەۆی ئەنجامەکەەەانی هەڵبراردنەەەی ئەو واڵەە سەەەەریهەڵدایەوە و
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بەاڵ بەهەرحەەەەەەەال دەسەەەەەەەتپێکردن بە بەکارهێنەەەەەەەانی گەەەەەەەازی کیمیەەەەەەەەایی
رەهەنەەەەەدێکی نەەەەەو و ەرسەەەەەناکتری بە جەنگەەەەەانە بەیشەەەەەیوە .ەە یەەەەەنەوەی
نەەەەەاکۆکییە ئەەنیکەەەەەەی و عەشەەەەەەیرەەیەکان بەەەەەۆ دێمنەەەەەەایەەی و ەونەەەەەەدوەیری
شەەەەتێکە و بەردەوامبەەەەوونی بەکارهێنەەەەانی سیسەەەەتماەیکی ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ
لە جەنەەەەەەەگە ماڵوێرانکەرەکەەەەەەەان شەەەەەەەتێکی دیەەەەەەەکەیە .عێەەەەەەەراق بەەەواوی
دەسەەەەەتیداوەەە ئە رەوەە .سەەەەەەرەڕای ەرەوەێەەەەە و ساەوسەەەەەەوداکانی عێەەەەەراق
بەەەەۆ شەەەەاردنەوەی راسەەەەتیەکان ،وادیەەەەارە روون بەەەەووەەەوە کە هەزاران مرۆڤەەەەی
بێگونەەەەا بەدەسەەەە تی عێەەەەەراق دەکەەەەوێرێی ەەنهەەەەەا بە هەەەەۆی ئەوەی سەەەەەەر بە
کەمینەیەکی ئەەنیکیی.
جەنەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،مەەەەی بەەەەۆ بەەەەووەەە پرسەەەەیار کە ئایەەەەا ئەگەر
ئە وربانیەەەەەانە کەەەەەورد نەبەەەەەان ئەەەەەێمە کەەەەەاری زیاەرمەەەەەان نەدەکەەەەەرد بەەەەەۆ
پاراسەەەەەەتنیان؟ ئەوە راسەەەەەەتە کە کوردەکەەەەەەان لە دنیەەەەەەا ەەریکخەەەەەەراون ،ئەوە
راسەەەەەەتە کە هەنەەەەەەد لە کوردەکەەەەەەان دەسەەەەەەتیانداوە بە شەەەەەەەڕی نەەەەەەاویۆ و
کەەەەەەردەوەی ەروریسەەەەەەتیانە ئەنجەەەەەەا دەدەن و یەڵکەەەەەەی سەەەەەە یلی دیەەەەەەکە
دەکەەەەەوێن  ،188ئەوە راسەەەەەتە کە کوردەکەەەەەان بەەەەەوونەەە داردەسەەەەەتی مێەەەەەروو و
ەەنهەەەەەەا کاەێەەەەەەڵ بەەەەەەایەیی ئیسەەەەەەتراەریکیان بەەەەەەووە کە ئەو واڵەەەەەەەانە کە
کوردەکەەەەان ەێیانەەەەەدا دەێیەەەەەی کوردیەەەەان دێی دەوڵەەەەەەەانی دوێمنەەەەەی یۆیەەەەەان
بەکارهێنابێەەەەت .بەاڵ بەهەرحەەەەەال ئەوە نەەەەابیتە پاسەەەەەاو بەەەەۆ ئەو شەەەەەتانە کە
ۆنەەایی شەەەڕی نەەەاویۆی برونەەدی دەسەەتیپێکرد کە ەەەەا سەەاڵی  ٤١١٤بەردەوا بەەوو .لە ئەنجەەەامی
شەڕی ناویۆی بروندی نزیکەی  ٠١١هەزار کەس گیانیان لەدەستدا .وەرگێڕ
 188لە هەشەەتاکان کەەورد شەەەڕی نەەاویۆی نەکەەردووە ،ەد کەەردەوەی ەروریسەەتی ئەنجەەامنەداوە
و هەەەید یەڵکێکەەەی سەەە یلی دیکەشەەەی نەکوشەەەتووە .وادیەەەارە زانیەەەاری هەڵە بە جەەەان مەککەیەەەی
دراوە .وەرگێڕ
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بەسەەەەر کەەەوردا هەەەاە ووە و نەەەابیتە پاسەەەاوی بەەەۆ ئەوەی ئەەەێمە ئەو راسەەەتیە
پشەەەەەتگو بخەیەەەەەی کە کۆمەڵکەەەەەوێیی( لە هەمەەەەەوو شەەەەەوێنێڵ و لە هەمەەەەەوو
حاڵەەێکەەەەدا) کۆمەڵکەەەەوێییە .جەەەەەگە لەوەش پێویسەەەەتە ئەەەەێمە ەێڕوانینێکەەەەەی
درێریایە نترمەەەەان بەەەەۆ ئەو هەڕەشەەەەە سەەەەتراەریکانە هەبێەەەەت کە بەکارهێنەەەەانی
گەەەەازی کیمیەەەەایی و ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ بەەەەۆ بەرێەوەنەەەەدییەکانمان دروسەەەەتی
دەکان.
ئەوە راسەەەەەەتە کە ئەەەەەەێمە دەبەەەەەەێ لە وار ێەەەەەەوەی پەیوەنەەەەەەدیەکانمان لەگەل
عێەەەەراق بەرێەوەنەەەەدەییە درێریایەنەکانمەەەەان بپەەەەارێزیی و پەەەەێگەی یۆمەەەەان لە
کەنەەەەداو بپەەەەارێزیی یەەەەان لە مەسەەەەەلەی سەەەەە امگیری و گەشەەەەەکردنی واڵەەەەەانی
جیهەەەەەانی سەەەەەێیەمدا بەرێەوەنەەەەەدیەکانمان بپەەەەەارێزیی .ئەگەر لە روانگەیەکەەەەەی
زۆر بەرەەسەەەەکەوە سەەەەەیری مەسەەەەەلەکە بکەیەەەەی ئەەەەێمە دەبەەەەێ پەیوەنەەەەدی
دۆسەەەەەەەەتانەمان لەگەل عێەەەەەەەەراق هەبێەەەەەەەەت و بەرێەوەنەەەەەەەەدیمان لەوەدایە کە
دەوڵەەێەەەەڵ ببێەەەەت بە سەەەەپەرێکی بەهێەەەەز ،سەەەەە ربەیۆ و سەەەەکو ر(عیلمەەەەانی)
لە بەەەەەاکووری کەنەەەەەداو .بەرێەوەنەەەەەدی ئەەەەەێمە لەوەدایە کە عێەەەەەراق ەەشەەەەەویز
بکەیەەەەەەی نەرمونیەەەەەەانتر بێەەەەەەت ،پەیەنەەەەەەدیە بازرگانیەکەەەەەەانی لەگەل رۆێئەەەەەەاوا
پەرەپێبدان و ببێت بە واڵەێکی مودێرن و پێشکەوەوو.
بەاڵ بەهەرحەەەەەال ئەەەەەێمە نەەەەەاەوانیی بە اوبەسەەەەەتی لە حەنەەەەەای ێینۆسەەەەەاید،
پە یوەنەەەەەدییەکی بەردەوا و درێریایەنمەەەەەان لەگەل عێەەەەەراق هەبێەەەەەت .دەبەەەەەێ
یۆمەەەەەان ئامەەەەەادە بکەیەەەەەی لەگەل عێەەەەەراق رووبەڕوو بیەەەەەنەوە هەر کاەێەەەەەڵ کە
عێەەەەراق لە رێ ەەەەکەی نەرمونیەەەەانبوون یەەەەدا ،نابێەەەەت ەەحەمەەەەولی ئەوە بکەیەەەەی
کە عێەەەەراق بگەڕێەەەەتەوە بەەەەۆ پشەەەەتیوانیکردن لە ەروریەەەەز و دەبەەەەێ هەر ەەەەی لە
دەسەەەەتماندایە بەکەەەەاربێنیی بەەەەۆ ئەوەی لە رەوەەەەەی ئێسەەەەتا بەەەەۆ بەکارهێنەەەەانی
گەەەەەازی کیمیەەەەەایی یبەەەەەدەیی .لەپێنەەەەەاو پێگەکەمەەەەەان لە کەنەەەەەداو دەبەەەەەێ دان
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بەوەدا بنێەەەەیی کە عێرا ێکەەەەی بەهێەەەەز و سەەەەەربەیۆ بە هەمەەەەان ئەنەەەەدازە کە
بەەەەەۆ یەەەەەودی عێەەەەەراق گەەەەەرنگە بە هەمەەەەەان ئەنەەەەەدازەش بەەەەەۆ بەرێەوەنەەەەەدیە
ئیسەەەەەەەتراەریکەکانی ئەەەەەەەێمەش گەەەەەەەرنگە .پێویسەەەەەەەتە دان بەوەدا بنەەەەەەەێی کە
کۆەاییپێهەەەەاەنی شەەەەەڕی ئیەەەەەران و عێەەەەراق هەەەەەید یەنگرێکەەەەی رۆێئەەەەەاوای لە
نەەەەەاو ە نەهیشەەەەەەتوەەەوە .بەحەەەەەەرەیی ،کوەیەەەەەەت ،عەمەەەەەەان و عەرەبسەەەەەەتانی
سەەەەەەعودی دۆسەەەەەەتی ئەمریکەەەەەەان بەاڵ ەەەەەەەا رادەیە وازن و نە دەەەەەەەەوانی بە
ەەرمەەەەەی بەەەەەنکە لە نەەەەەاویۆی واڵەەکەیەەەەەان بەەەەەدەن بە ئەەەەەێمە و نە دەەەەەەەوانی
دەوری پاراسەەەەەەتنی نەەەەەەەاو ە وەئەسەەەەەەەتۆ بگەەەەەەەرن کە زیەەەەەەەاەر لە نیەەەەەەەوەی
سەر اوەکانی نەوەی جیهانی ەێدایە.
ئەو ەەەەەەەەاکتۆرە کە دەەوانیەەەەەەەت نەەەەەەەاو ە سەەەەەەەە امگیر بکەەەەەەەان جۆرێەەەەەەەڵ
هاوسەەەەنگییە لە نێەەەەوان ئێەەەەران و عێرا ەەەدا بەەەەۆ ئەوەی پەەەەێ لە زیەەەەادەیوازیی
ئەو دوو دەوڵەەە بە مەبەسەەەەتی زاڵبەەەەوون بەسەەەەەر دراوسەەەەێکانی یەەەەان کەنەەەەداو
بگرێەەەەت .ئەمە بە واەەەەەای ئەوەیە کە ئەەەەێمە دەبەەەەێ کەڵکەەەەوەگرەنی عێەەەەراق لە
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی شەەەەەەرمەزار بکەیەەەەەی بە هەمەەەەەان شەەەەەێوە کە دەمانەوێەەەەەت
لەسەەەەەەەێدارەدانی بەکەەەەەەەۆمەڵی سەەەەەەەەدان هەزار وی ئێرانەەەەەەەی بەدەسەەەەەەەتی
189
یومەینی شەرمەزار بکەیی.
 189ئامەەەەاێە بەوەیە کە لە کۆەەەەەایی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق نەەەەزیکەی  ٠هەزار کەس لە
زنەەەدانیانی سیاسەەەی لە ئەەەاب و ئەیلەەەوولی  ١٨٩٩لە بەنەەەدیخانەکانی ئێەەەران لەسەەەەێدارەدران .ئەو
زینەەەدانیانە سەەەەر بە سەەەەرجە گەەەرو و حیەەەزبە سیاسەەەیەکانی نەیەەەاری کۆمەەەاری ئیسەەەهمی(بە
کوردیشەەەوە) بەەوون بەاڵ زۆربەیەەان سەەەر بە رێکخەەراوی موجاهەەدینی یەل ەەی ئێەەران بەەوون .ەەرمەەی
ێمەەارەیەکی زۆر لەو زنەەدانیانە بە شەەێوەی بەکەەۆمەل لە گۆڕسەەتانی یەەاوەران لە رۆێهەاڵەەەی ەەەاران
کران بە ێێر یاکەوە .وەرگێڕ
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کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کی میەەەەایی هەوڵەکەەەەانی واڵەەەەەانی دیەەەەکەی
یێراەەەەر کەەەەردووە بەەەەۆ ئەوەی ئەنبەەەەاری گەورەی ئە جەەەەۆرە ەکەەەەانە دروسەەەەت
بەەەەەکەن .ئیەەەەەران ا کەەەەەانە یەریکەەەەەی بەرهەمهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەاییە،
سەەەەوریەش بە هەمەەەەان شەەەەێوە یەریەەەەکە .ئەگەر ئەەەەێمە ئەمەەەەڕۆ رێەەەەگە بەوە
بەەەەدەیی کە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان بەکارببرێەەەەت بەدڵنیەەەەاییەوە لە
سەەەەااڵنی داهەەەەاەووش دێی ئیسەەەەرائیل یەەەەان عەرەبسەەەەتانی سەەەەعودی و کەمەەەەکە
دێی هێزەکەەەەانی یۆمەەەەان لە شەەەەەڕە سەەەەووکترەکاندا بەکاردەبردرێەەەەت .ئەەەەێمە
بەردەوا ئامەەەەەەاێە بەوە دەکەیەەەەەەی کە دنیەەەەەەا کەەەەەەارێکی هەڵەی کەەەەەەردووە کە
رێگەەەەای بەوەداوە ێاپەەەەۆن گەەەەازی کیمیەەەەایی دێی ینیەکەەەەان  190بەکارببەەەەان
یەەەان ئیتا لیەەەا گەەەازی کیمیەەەایی دێی ئیتیوپیەەەا بەکەەەار ببەەەان  191یەەەان ئاڵمانیەەەا
 190ئامەەاێە بەوەیە کە لە کەەاەی جەنگەەی جیهەەانی دوو لە میەەانەی شەەەڕی ێاپەەۆن و ەەیی لە
کۆەەەایی سەەاڵی  ١٨٢٠ێاپەەۆن ەکەەی کیمیەەایی دێی یەڵکەەی شەەاری انگەەدای ەەیی بەکارهێنەەا و
لە ئەنجامەەدا نەەزیکەی  ٠١١هەزار کەس گیانیەەان لە دەسەەتدا .لە کەەاەی جەنگەەی دووەمەەی جیهانیەەدا
ێاپۆن ەند جار ەکی کیمیایی دێی یی بەکارهێنا .وەرگێڕ
 191لە میەەانەی داگیرکرانەەی واڵەەەی ئیتیەەۆپی لە یەن ئیتالیەەاوە لە  ١٨٠٤هێزەکەەانی ئیتالیەەا بە
ەەرمەەانی موسەەولینی بە ەەەڕۆکە مەزرا و نەەاو ە کشەەتوکاڵیەکانی ئەو واڵەەیەەان کیمیابەەاران کەەرد و
لە ئەنجامەەەەدا ێمەەەەارەیەکی زۆر لە یەڵەەەەڵ گیانیەەەەەان لەدەسەەەەتدا و بەشەەەەێڵ لەو واڵەە ەوشەەەەەی
وشکەساڵی بوو .وەرگێر
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هێەەەزی هەوایەەەی بەکاربێنێەەەت بەەەۆ لەنەەەاوبردنی یەڵکەەەی سەەە یلی گورنیکەەەا  192و
193
نی یل ەمبیرلیی یەڵکی کسلۆڤاکیا پشتگو بخان.

 192لە میەەەانەی شەەەەڕی نەەەاویۆی ئیسەەەپانیا لە ٤١ی نیسەەەانی  ١٨٠١ەڕۆکەکەەەانی ئاڵمانیەەەا و
ئیتالیەەەا هێرشەەەیان کردەسەەەەر شەەەاری گویرنیکەەەای ئیسەەەپانیا و لە ئەنجامەەەدا نەەەزیکەی هەزار کەس
لە دانیشتوانی ئەو شارە کوێران .وەرگێر
 193ئامەەەەەاێە بەوەیە کە دوابەدوای واێۆبەەەەەوونی پەیمانەەەەەامەی مەەەەەونی لە  ،١٨٠٩نی یەەەەەل
یمبیەەەەرلیی ،سەەەەەەرۆ وەزیرانەەەەەی بریتانیەەەەا بەوە رازی بەەەەەوو کە کسەەەەەلۆڤاکی ببخشەەەەەرێت بە
ئاڵمانیای بی رێبەرایەەی هیتلەر .وەرگێڕ
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نابێت لە بەرامبەر کیمیابارانی کوردەکان بێدەنگ بیی
ئ نجووم نی پیران
١٤ی ئ یلوولی ١٨٩٩
سناەۆر گۆر : 194
جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،بەەەەە گەەەەەوێر ی راپۆرەەەەەە ەێروە سەەەەە ل و
ب ڵگ م نەەەەەد كان ،د وڵەەەەە ەی عێەەەەەەراق ئێسەەەەەتا هەەەەە ول د دان رێگا ەەەەەەار ی
كۆەەەەایی بەەە سەەە ر یەەە ڵكی كەەەورددا بسەەە پێنێت .پتەەەر لەەە  ١١١هەەە زار كەەەورد
پێشەەەەتر لەەەە د سەەەەتی سەەەەوپای عێەەەەراق هەەەە ڵه اەوون و سەەەەنووری ەوركیایەەەەان
ب زانەەەەەدوو  .نزیكەەەەە ی  ٤١هەەەەە زار كەەەەەورد لەەەەە و ناو ەەەەە د ی كراوانەەەەە دا
ك وەوون ەەەەە داو كەەەە د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ە رمانیەەەەداو كەەەە س نابێەەەەت ەێیەەەەدا
بریەەەت .ئێسەەەەتا ئەەە ی ڵكەەەە بوون ەەەە ئامەەەەانجی ئۆپەراسەەەیۆنێكی(شەەەەااڵوی)
سەەە ربازی كەەە بەەە گوێر ی گەەە لێ لەەە راپۆرەەەە كان ەەە كی كیمیەەەایی ەێیەەەدا
ب كارد برێت.
ئ گەەەە ر جیهەەەەان ن یەەەە وێت واڵمەەەەی ئەەەە كرد وانەەەە بداەەەەە و  ،نا ەەەەار د بەەەەیی
ل گەەە ل كرد و یەەەە كی دڵڕە ەەەانەی ب كۆمەەەە ل رووبەەە ڕوو بینەەەە و بەەە د سەەەەتی
د وڵەەەەە ەێك كەەەەە كرد و كەەەەەانی ،شەەەەە ر ەەەەەەی مرۆڤایەەەەە ەی و شارسەەەەەتانیی ن
ل كەەە دار د كەەەان .لەەە كاە نەەە دا نابێەەەت بێەەەد نگ بەەەیی .ئەەە و د وڵ ەانەەە ی كەەە
 194ئەەالبێرن ئارنۆڵەەد گەەۆر سەەاڵی  ١٨٩٤ەەەا  ١٨٨نەەوێنەری ەنێسەەی بەەوو لە ئەنجەەومەنی پیرانەەی
ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .لە سەەاڵی  ١٨١١ەەەا  ١٨٩٤نەەوێنەری ەنیسەەی بەەوو
لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەران و لە  ١٨٨٠ەەەا  ٤١١١جێگەەری سەەەرۆ کۆمەەاری ئەمریکەەا بەەوو .ئەەال گەەۆر
لە هەڵبرارنەکەەەانی سەەەەرۆ کۆمەەەاری سەەەاڵی  ٤١١١لە یەن دیموکراەەکەەەانەوە کاندیەەەد کەەەرا بەاڵ
هەڵبرارنەکەی بە جۆر بوش دۆڕاند .وەرگێڕ
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كرد وانەەەە ن و د نەەەەگ ناكەەەە ن ،د بەەەەی بەەەە شەەەە ریكی ئەەەە

ئاگەەەەاداری ئەەەە
كرد وان .
ه ەتەەەە ی رابەەەەردوو ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا سەەەە ر نجا بێەەەەد نگی
شەەەكاند و بەەەوو بەەەە نموونەەە ی و اڵمەەەەی جیهەەەان بەەەە ەاوانەەە ب رد وامەەەە كانی
هێز كانی عێراق دێی مرۆڤای ەی ،ل وان ب كارهێنانی كی كیمیایی.
سەەەپاس بەەەۆ سەەەناەۆر "پێەەە " و ئ نجوومەەە نی پیەەەران ب بۆنەەە ی پ سەەە ندكردنی
ئەەەەە گ ڵ یاسەەەەەای كەەەەە ئامەەەەەانجی پ ڕانەەەەەی یارم ەییەەەەە كانی ویەەەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئ مریكایەەە بەەە عێەەەراق و كۆەاییپێهێنانەەە بەەە كڕینەەەی نەەە وەی
عێراق ل ی ن ئ مریكاوە.
ئ مەەە ەەەە نها سەەە ر ەای ك و بەەە س نییەەە  .بەەەۆ گ یشەەەتی بەەە ئەەە نجا ئیمەەە
د بێەەەت بیەەەروڕای جیهەەەانی هەەەان بەەەد یی داوا لەەە عێەەەراق بكەەەان د سەەەت لەەە
بەەەەە كارهێنانی ەەەەەە كی كیمیەەەەەایی هەەەەەە ڵگرێت و ئیەەەەەزن بەەەەەە پشەەەەەەكێن ر
نێون ە و ییەەەە كان بەەەەدان لێكۆڵینەەەە و بكەەەە ن سەەەە بار ن بەەەە بەەەە كارهێنانی
ەەەە كی كیمیەەەەایی و ل گەەەە ل كورد كەەەەانی دانیشەەەەتووی واڵەەەەەی عێەەەەراق بەەەە
گەەەەەوێر ی م رجەەەەەە كانی م نشەەەەەەووری ن ەەەەەە و یەەەەەە كگرەوو كان و یاسەەەەەەای
نێون ەەەەە و یی ه ڵسەەەەوك ن بكەەەەان .بەەەەۆ گ یشەەەەتی بەەەە ئامانجەەەە مەەەەی ئەەەە
كرد و ەایب ەان پێشنیار د ك :
 - ١د وڵەەەە ەی ئێمەەەە د سەەەەتب جێ راگ یاندننام یەەەە ك د ربكەەەەان كەەەە ەێیەەەەدا
هێما و ب ڵگ كانی یۆی ب ەێروە س لی بخاە ڕوو.
 - ٤ئێمەەە د بێەەەت داوا لەەە ئ نجوومەەە نی ئاسەەەای بكەەە یی بەەە زووەەەەریی كەەەان
لێپرسەەەەین و لەەەە مەسەەەەەلەیە بكەەەەان كەەەە ئایەەەەا عێەەەەراق لەەەە سەەەە روب ندی
جێب جێكردنی سیاس ەی ێینۆسایددایە یا نا .
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 - ٠ئێمەەەەە د بەەەەەێ داوا لەەەەە هاوپ یمانەەەەە كانمان بكەەەەە یی(كەەەەە ه نەەەەەدێكیان
شەەە ریكی بازرگەەەانی عێەەەرا ی یەەەان ەەە ك و ە مەەە نی بەەەۆ دابەەەیی د كەەە ن) كەەە
یوازیاری ئ و بی ك عێراق ل ب رامب ر ئ ەاوان و اڵمد ر بێت.
 - ٢ئێمەەەەەە د بێەەەەەەت راسەەەەەەت ویۆ دێی بێەەەەەەد نگی د وڵەەەەەە ەانی ئ نەەەەەەدامی
"بزووەنەەەەە و ی بەەەەەێهیەن"  195رابو سەەەەەتیی و داوایەەەەەان لێبكەەەەە یی بێەەەەەەد نگ
ن بی.
 - ٤ئێمەەە د بێەەەت بەەە هەەە مان شەەەێو داوا لەەە یەەە كێتی سەەەۆڤی ن بكەەە یی كەەە
بەەەەەەێ د نەەەەەەگ نەەەەەە بێت .هاوەەەەەەە ریببوونی ب رێ و ندییەەەەەە كانی ویەەەەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا و یەەە كێتی سەەەەۆڤی ن ئەەەە پ یامەەە بەەەە رێبەەەە رانی
عێراق د دان ك د بێت سیاس ەی یۆیان بگۆڕن .
 - ١ئێمەەە د بێەەەت بەەە و واڵەانەەە ی كەەە پ یماننامەەە ی ێنێ یەەەان واێۆ كەەەردوو (
سەەەە بار ن بەەەە د غەەەە بوونی بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی) رابگ یەەەە نیی
كەەە بێەەەد نگبوون لەەە ب رامبەەە ر ەەەەاوانێكی و هەەەا ئەەە پ یماننام یەەە د كەەەان
ب پ یماننام ی كی مردوو و بێ ك ڵك .
 - ١ئێمەەەە د بەەەەەێ یێراەەەەەەربیی لەەەە دابینكردنەەەەەی پێداویسەەەەەتیی كانی ئەەەەەاوار
كورد كەەەان لەەە ەوركیەەەا و ئەەە و رێكخراوانەەە ی كەەە یارمەەە ەی ئەەە وان د د ن ،لەەە
وانەەەە ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان و یەەەەودی د وڵەەەە ەی ەوركیەەەەا .ئێمەەەە د بێەەەەت
لەوە دڵنیەەەەەابیی كەەەەە پێداویسەەەەەتیی كانی ئاوارەکەەەەەان دابەەەەەیی د كرێەەەەەت .بەەەەەۆ
 195بەەەەەەزووەنەوەی بەەەەەەێهیەن ( )movement nonalignedلە سەەەەەەاڵی  ١٨١١بە ئامەەەەەەانجی
یەکگرەنەەەی ئەو واڵەەەەانەی کە سەەەەر بە هی کەەەا لە بلەەەۆکی رۆێهەاڵن و رۆێئەەەاوا نەبەەەوون دامەزرا و
یەکە کۆنفرانسەەەەی لە شەەەەەاری بلگەەەەەراد لە یوگسەەەەهڤی بەڕێوە ەەەەەوو .ئەو بەەەەەزووەنەوەیە زیەەەەەاەر
بەرەو ی دێایەەیکردنەەەی ئەمریکەەەا دەشەەەکایەوە و ا کیەکەەەانی پەەەاش روویەەەانی بلەەەۆکی رۆێهەاڵن
لە  ١٨٨١رووی لە کزی کرد .ئێستا  ١١٩واڵن ئەندامی ئەو بزووەنەوەیەن .وەرگێڕ
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راپ ڕانەەەەدنی ئەەەە كارانەەەە  ،ه نەەەەد هەەەە نگاوی ەایبەەەە ن ه یەەەە كەەەە ئێمەەەە
د ەوانێی ل و پ یو ندیی دا ه ڵیبگریی  ،و ك:
 - ١د بەەەەەی ئ نجوومەەەەە نی پیەەەەەران داوا لەەەەە و زیەەەەەری د ر و بكەەەەەان لەەەەە
زانیاریی كانی ب ر د ستی بۆ ئ م ب ست ك ڵكو ربگرێت.
 - ٤پێشەەەەنیار د كەەەەە هەەەەە ر دوو حیەەەەزب  196لەەەەە رێگەەەەەای رێب ر كانیانەەەەە و
كاربكەەە ن بەەەۆ پێكهێنەەەانی دامەەە زراو ی ئەەەاڵوگۆڕی زانیەەەاری بەەەۆ كۆبوونەەە و و
شەەەەەەرۆڤ كردنی زانیارییەەەەەە كان بەەەەەە نوێن رایەەەەەە ەی ل یەەەەەە ن ئ نجوومەەەەەە نی
پیران و .
 - ٠ئێمەەەەە د ەەەەەەوانیی لەەەەە رێگەەەەەای بەەەەەاڵوێزی ەوركیەەەەەا لەەەەە ویەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا سەەەەپاس و پێزانیینەەەەی یۆمەەەەان رابگ یەەەە نیی بەەەە
د وڵەەەە ەی ەوركیەەەەا بەەەەۆ ئەەەە و ی ەەەەەا ئێسەەەەتا ئەەەە و ی لەەەە د سەەەەتی هەەەەاەوو
كردوویەەە ەی بەەەۆ ئەەەاوار كورد كەەەان و ئاگاداریەەەان بك ینەەە و كەەە ئ نجوومەەە نی
پیران ئاماد ی پێداویستیی مادیی كانی ئ ئاواران دابیی بكان.
 - ٢ئێمەەەەە د بێەەەەەت لەەەەەە رێگەەەەەای بەەەەەاڵوێزی سەەەەەەۆڤی ن لەەەەە ویەەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا داوا لەەەە سەەەەۆڤی ن بكەەەە یی كەەەە بەەەەۆ شەەەە رم زار
كردنەەەەی ر ەتەەەەاری عێەەەەراق بەەەە گشەەەەتی ،پ یو سەەەەت بێەەەەت بەەەە ویەەەەهیەەە
ی كگرەوو كانی ئ مریكا .
 - ٤ئێمەەەە د ەەەەەوانیی و د بێەەەەت داوا لەەەە و رێكخراوانەەەە بكەەەە یی كەەەە شەەەە ریكی
بازرگەەەەانی عێەەەەرا ی و پشەەەەتیوانی لێد كەەەە ن و شەەەەتوم كی بەەەەۆ دابەەەەیی د كەەەە ن
ك بێ ه ڵوێست ن بی و د ستڕۆیشتوویی یۆیان ب كار بهێنی.
 - ١ئێمەەەە د بێەەەەت لەەەە و دڵنیەەەەابیی كەەەە یەەەە ڵكی ئەەەە مریكا هۆشەەەەیار بێەەەەت
سەبارەن بەو شتان ك روود دان .
196

م ب ستی هەر دوو حیزبی كۆماری و دیموكراەی ئەمریکایە .و رگێڕ
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بەەەەۆ گ یشەەەەتی بەەەە ئامانجەەەە ئێمەەەە ن ەەەەە نها د ەەەەەوانیی لەەەە سەەەە ر او كانی
یۆمەەەەەان كەەەەەە ڵكو ربگریی بەەەەەە ڵكوو د بێەەەەەەت داوا لەەەەەە دوو پاڵێوراو كەەەەەەانی
س رۆك كۆماری  197بك یی ل پ یو ندیی دا ه ڵوێست بگرن.
بەەە ڕێز جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئەەە بەەەێ باكییەەە ی عێەەەراق شەەەتێکی
مەەە ع وول نییەەە  .رێبەەە رانی عێەەەراق ئاگەەەاداری بەەەارودۆیی جیهەەەانی و د زانەەەی
كەەەە ب رێ و ندییەەەە م زنەەەە كانی ئەەەە وان بەەەە ەوونەەەەدەربوونی بیەەەەروڕای گشەەەەتی
د ك وێتەەە نەەەەاو م ەرسەەەی .هەەەە ر بۆیەەە ئێمەەەە د ەەەەوانیی لەەەە ئاكەەەامی ئەەەە
رووداوان ك ڵكو ربگریی ئ گ ر بیروڕای گشتی به ێێنیی.

 197پاڵێوراوەکەەەانی هەڵبراردنەەی سەەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەەا لە  ١٨٩٩بریتیبەەەوون لە جەەەۆر
بوشەەی بەەەاو (سەەەر بە حیزبەەەی کۆمەەاری) و مایکێەەەل دۆکەەاکی (سەەەەر بە حیزبەەی دیمەەەوکران) و
سەرەنجا جۆر بوش هەڵبراردنەکەی بردەوە .وەرگێڕ
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جیهانی شارستانی ناەوانێت ەەحەمولی کیمیابارانی کوردەکان بکان
ئ نجووم نی نوێن ران
١٠ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن پیێ :
جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،د مەەەەە وێت ستایشەەەەەی و زیەەەەەری د ر و ،
بەەەە ڕێز شەەەەووڵتز ،حكوومەەەەە ەی ر یگەەەەان و ئ نجوومەەەەە نی پیرانەەەەی ئەەەەە مریكا
بكەەە بەەە بۆنەەە ی ئەەە و ه نگاوانەەە ی كەەە ئەەە دواییانەەە هەەە ڵیانگرەوو بەەەۆ
نەەەد
سەەە رنجپێدان بەەە كەەە ڵكو رگرەنی عێەەەراق لەەە گەەەازی كیمیەەەایی .مەەەی لەەە
مانەەەگ ل م وبەەە ر ەەەەا ئێسەەەتا رۆێ بەەە رۆێ دڵتەەە نگتر د بەەەە بەەە بیسەەەتنی ئەەە و
راپۆرەەەەەە متمان پێكراوانەەەەە كەەەەە د ڵەەەەەێی عێەەەەەراق لەەەەە مەەەەەاو ی شەەەەە ڕی
درێریایەەەەەەە نی ئێەەەەەەەران و عێرا ەەەەەەەدا  ،ەەەەەەە كی كیمیەەەەەەەایی دێی ئێەەەەەەەران
بەەە كارهێناو  .مەەەی پێمەەەوایە كەەە ب شەەەی زۆری جیهەەەانی شارسەەەتانی ب ەایبەەە ن
ویەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا بەەەەەێ ه ڵوێسەەەەت بەەەەەوو و كەەەەەاری زۆر
كەەەەە می كەەەەەردوو بەەەەەۆ شەەەەە رم زاركردن و ه نگاوهەەەەە ڵگرەی دێی زیەەەەەاد ڕۆیی
عێەەەەراق و كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە گەەەەازی ێ هەەەەراوی كەەەە لەەەە مەەەەاو ی  ١١سەەەەاڵی
رابردوودا د ی كراو و ش رم زار كراو .
شەەەە ڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق بەەەە ئاگرب سەەەەت كۆەاییپێهەەەەاەوو  ،نیكەەەە جەەەەار
كۆەەەەەایی پێهەەەەاەوو  .كەەەە وابوو راپۆرەەەەە كان سەەەە بار ن بەەەە كەەەە ڵكو رگرەنی
نەەەەد رۆێ و
عێەەەەراق لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی سەەەە ربازانی ئێەەەەران لەەەە
ه ەتەەە ی پەەەێ ئاگرب سەەەەت ،پ یو ندییەەە كی ئەەە وەۆی بەەەە ئێسەەەتاو نییەەەە و
ئێسەەەەتا هەەەەید دووێمنای ەییەەەە ك لەەەە نێەەەەوان عێەەەەراق و ئێرانەەەەدا نییەەەە  .بەەەە اڵ
كتەەەەووپڕ پەەەەاش ئەەەە و ی كەەەە بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی ئێەەەەران
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كۆەاییپێهەەەەەەاەوو  ،عێەەەەەەراق شەەەەەە ڕێكی د سەەەەەەتپێكردوو دێی ه نەەەەەەد لەەەەەە
یەەەە ڵكی واڵەەەەەی یەەەەۆی كەەەە كەەەەوردن و لەەەە بەەەەاكووری عێرا ەەەەدا نیشەەەەت جێی.
زیەەەەاد رۆیی نییەەەە ئ گەەەە ر بۆێەەەەیی عێەەەەراق هەەەە ول د دان بەەەەۆ لەەەەە ناوبردنی
ی ڵكی كورد ل و واڵەە.
ئ مەەەە سەەەە ر ەای كی یراپەەەە  ،زۆر جەەەەاران ێینۆسەەەەاید شەەەە رم زار د كرێەەەەت
بەەە اڵ لەەە هەەە موو شەەەت یراپتەەەر ئ و یەەە كەەە عێەەەراق بەەەۆ ێینۆسەەەاید گەەەازی
ێ هەەەەەراوی بەەەەەە كارد بان .لەەەەەە دوو ه ەتەەەەە ی رابەەەەەەردوودا ێمار یەەەەەە كی زۆر
راپەەەەۆرەی متمانەەەە پێكراو بەەەە و بوون ەەەەەە و و ئێسەەەەتاش ب ود بێتەەەە و كەەەەە
باسەەەی كەەە ڵكو رگرەنی عێەەەراق لەەە گەەەازی ێ هەەەراوی د كەەە ن .مەەەی كۆمەەە ڵێك
لەەەەە وەار كەەەەەانی رۆێنامەەەەە كان و گۆڤار كەەەەەانی ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی
ئ مریكا ه ی کە لەو پ یو ندیی دا ب وکراونەەەوە.
جیهەەەەانی شارسەەەەتانی ناەوانێەەەەت ە حەەەە موولی بەەەە كارهێنانی گەەەەازی ێ هەەەەراوی
بكەەەەان دێی ئێرانییەەەەە كان یەەەەا كورد كەەەەەان یەەەەەا ه رك سەەەەێكی دیكەەەەە  .مەەەەەی
یۆشەەەە ال بەەەەوو كەەەە ه ەتەەەە ی رابەەەەردوو ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران یاسەەەەای كی
پ سەەەەە ند كەەەەەرد بەەەەەۆ پ ڕانەەەەەدنی  ٩١١میلیەەەەەۆن دۆ ر کریەەەەەدیتی ویەەەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا بەەە عێەەەراق بەەە ئامەەەانجی دەربڕینەەەی نەەەاڕەزایەەی لە
بەرامەەەبەر بەەە كارهێنانی گەەەازی ێ هەەەراوی .ه ڵمەەە ەێك لەەە ئەنجەەەومەنی پیەەەران
ل یەەەەە ن بەەەەە ڕێز " نتەەەەەۆس" ،نەەەەەوێنەری ئ یالەەەەە ەی كالیفۆڕنیەەەەەا و بەەەەە ڕێز
" پەەەەۆرەێر" ،نەەەەوێنەری ئ یالەەەە ەی ئیلینەەەەۆیز بەەەەۆ ئەەەە م ب سەەەەت بەەەە ڕێو وو.
د مەەەەە وێت ستایشەەەەەیان بكەەەەە بەەەەەۆ كار كەەەەە یان و هیەەەەەوادار كۆمیتەەەەە ی
پ یو ندییەەەە كانی دەرەوەی کەەەەەۆنگرێ و ەێكەەەەەڕای كەەەەەۆنگرێ بەەەەە زووەەەەەەریی
كەەەان ئەەە یاسەەەای بەەە رز بك نەەە و و ئێمەەە پ سەەە ندی بكەەە یی و بینێەەەریی بەەەۆ
س رۆك كۆمار.
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لەەە هەەە مان كاەەەەدا ستایشەەەی و زیەەەری د ر و  ،بەەە ڕێز شەەەووڵتز د كەەە بەەەۆ
ئەو لێدوانەەەەە زۆر ب هێز كەەەەە ی کە پێنجشەەەەە م یەەەەەا هەەەەە ینی رابەەەەەردوو دای.
داواكەەەار ئەەە و و سەەە رۆك كۆمەەەار ر یگەەەان بەەە دوای ئەەە و كەەەار دا ب ەەەی لەەە
ن ەەەەە و یەەەە گرەوو كان لەەەە رێگەەەەای نەەەەاردنی ەیمێكەەەەی پشەەەەكنینی ن ەەەەە و
یەەە كگرەوو كان بەەەۆ عێەەەراق بەەەۆ ئەەە و ی بەەە ەەەە واوی دڵنیەەەابی لەەە و ی كەەە
گەەەازی ێ هەەەراوی دێی كەەەدارانی كەەەورد بەەە كارهەەەاەوو و ئ گەەە ر شەەەتێكی وا
سەەەەە لمێندرا  ،داوا لەەەەە و زیەەەەەری د ر و و سەەەەە رۆك كۆمەەەەەار د كەەەەە كەەەەە
ەوونەەەدەریی ه ڵوێسەەەتی مەەەوومكیی لەەە ن ەەەە و یەەە كگرەوو كان بگەەەرنەبەر بەەەۆ
دانەەەەانی ئەەەەابۆۆ ەیەکی نەەەەد ی نەەەە و زۆر كاریگەەەە ر دێی عێەەەەراق  .ئێمەەەە
نا ەەەاریی ئەەە و روون بك ینەەە و كەەە گەەەازی ێ هەەەراوی هەەەید جێگایەەە كی لەەە
جیهەەەانی شارسەەەتانیدا نییەەە و د وڵەەە ەی عێەەەراق یەەەان هەەە ر د وڵەەە ەێكی دیكەەە
كەەە ەەە كی كیمیەەەەایی بەەە كارد هێنێت د بەەەێ ەەەەاو ڕوانی دێكەەەرد و ی ەونەەەەد
و یێرای جیهانی شارستانی بێت.
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عێراق بە ەکی کیمیایی کورد ێینۆساید دەکان
ئ نجووم نی نوێن ران
١٠ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن هۆی ر : 198
وەارێەەەك لەەە رۆێنامەەە ی "واشەەەنگتۆن پۆسەەەت" لەەە ٩ی ئەەە یلوولی  ١٨٩٩لەەە
ێێەەەر نەەەاوی "ب ه ڵەەە دا مەەە ی  ،ئ مەەە ێینۆسەەەاید " لەەە یەەە ن جەەەیە هۆگل نەەەد
و وەەەەارێكی دیكەەە لەەە ێێەەەر نەەەاوی "كۆمەەە ڵكوێی كەەەورد لەەە سەەە ر د سەەەتی
عێەەەراق رابوەسەەەتێنی" لەەە ٤ی ئەەە یلوولی  ١٨٩٩لەەە نووسەەەینی ڤیلیەەەا سەەەاڤێر
لەەە رۆێنامەەە ی "نیۆیەەەۆرك ەەەەایمز"دا بەەە و بوو ەەەە و كەەە داوا د كەەە بخرێتەەە
ب رد ستی ئ ندامانی ئ نجووم ن .ه ردوو وەارەکە جێگای متمان ن.
ێینۆسەەەاید لەەە یەەە ن هێەەەز كەەەدار كانی سەەە رۆك كۆمەەەاری عێەەەراق  ،سەەە دا
حوسەەەەەەە یی دێی یەەەەەەە ڵكی كەەەەەەەوردی دانیشەەەەەەەتوی بەەەەەەەاكووری عێەەەەەەەراق
بەەەە ڕێو د ێت .ئێمەەەە نەەەەاەوانیی لەەەە ب رامبەەەە ر ئەەەە كۆم ڵكوێییەەەە كەەەەە
ئامەەەەانجێكی ل پشەەەەت بەەەەێ ه ڵوێسەەەەت بەەەەیی .بەەەەێ ه ڵوێسەەەەتی ئێمەەەە لەەەە
رابەەەەردوودا رێگەەەەای بەەەەۆ ئەەەە و یەەەەۆش كەەەەردوو كەەەە دیكتەەەەاەۆر دڵڕ ەەەە كان
میلیۆنەەە ها كەەەە س بكەەەەوێن و بەەەێ ه ڵوێسەەەەتی لەەەە ئ مڕۆشەەەدا رێگەەەەا یەەەەۆش
د كەەەان بەەەۆ ئەەە و ی ێمار یەەە كی یەەە كجار زۆری دیكەەە بكەەەوێرێی .ئاگرب سەەەتی
شەەە ڕی ك نەەەداو ،كۆەەەەایی بەەە جەنگێەەەڵ هێنەەەا كەەە سەەە دان هەەە زار ك سەەەی
 198ستینی هامیلتۆن هۆیێر لە سالی  ١٨٩١ەا ئیستا نوێنەری هەرێمی ٤ی مریلەندە لە ئەنجومەنی
نوێنەرانی ئەمریک ا لە سەر لیستی پارەی دیموکران .هۆیێر لە  ٤١١١ەا  ٤١١١ئەندامی لێرنەی
سەرۆکایەەی زۆرینەی ئەنجومەنی نوێنەران بوو و لە  ١٨٩٨ەا  ١٨٨٤سەرۆکی کۆمیتەی کاروباری
واڵەانی ناو ەی ەە از بوو لە ئەنجومەنی نوێنەران .وەرگێڕ
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كەەەەرد وربەەەەانی و ئێمەەەە نابێەەەەت بهێۆەەەەیی لەەەە ئاگرب سەەەەت و ك هەەەە لێك
كەەەەەەە ڵكو ربگیردرێت بەەەەەەەۆ د سەەەەەەەتپێكردن و ی یەەەەەەەوێنڕێری .بەەەەەەە كارهێنانی
سیسەەەەتماەیكی ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی یەەەە ڵكی سەەەە یل كەەەە متر لەەەە مێەەەەروودا
روویەەەداو و ئ گەەەە ر د مانەەەە وێت لەەەە داهەەەەاەوودا بێڕێزییەەەە كی هاوشەەەەێو بەەەە
مرۆڤای ەی ن كرێت د بێت ب ەووندەریی شێو واڵمی بدرێت و .

عێراق کوردەکان کیمیاباران دەکان ونکە نەەەوەیەکی جیاوازن
ئ نجووم نی نوێن ران
١٠ی ئ یلوولی ١٨٩٩
کۆنگرێسمەن باەز:
سەەەەە ر ڕای ئاگرب سەەەەەتی ٤١ی ئەەەەەابی  ١٨٩٩لەەەەە نێەەەەەوان ئێەەەەەران و عێەەەەەراق،
سەەەەەەەە ر او سەەەەەەەەیخۆڕیی كانی ویەەەەەەەەهیەەە یەەەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەەەە مریكا
پشتڕاسەەەەەتیان كردوەەەەەەە و كەەەەە عێەەەەەراق ەەەەە كی كیمیەەەەەایی دێی ك مینەەەەە ی
كەەەورد بەەە كارهێناو  .ئ مەەە كرد و یەەە كی دڕندان یەەە كەەە ئاكەەەا و لێك وەەەە ی
جیدی ب دواو د بێت.
بەەەەەە كارهێنانی ەەەەەە كی كیمیەەەەەەایی ل یەەەەەە ن پرۆەۆكەەەەەەۆلی ١٨٤٤ی ێنێەەەەەە
د یەەە كەەەراو ەەەونکە لەەە شەەە ڕی ی كەەە می جیهانیەەەدا سەەە ربازەكان بەەە
كانەەە كەەەوێران و برینەەەەدار بەەەوون .پەەەەاش ئەەە و ش هەەەەید د وڵەەە ەێك بەەەە
كانەەەەە و رنەەەە گرەوو بەەەە اڵ سەەەە لمێندراو كەەەەە
رێر یەەەە كەەەە ڵكی لەەەە
كانەەەەە ی و ك ئامرازێەەەەەك بەەەەە كارهیناو بەەەەەۆ
د وڵەەەەە ەی عێەەەەەراق ئەەەەە
سەەەە ركووەی راپەەەە ڕینی ك مینەەەە ی كەەەەورد .ەاوانەەەە كان دێ بەەەە سەەەەێ و نیەەەەو
267

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

میلیەەەەۆن ك سەەەە كەەەە بەەەەۆ ئۆەۆنەەەەۆمی یەەەە بان د كەەەە ن و بیرهێنەەەە ری ئەەەە و
كەەەەرد و ەرسەەەەناكان ی كەەەە جیهەەەەان لەەەە كەەەەاەی هۆلۆكاسەەەەتی جوول ك كانەەەەدا
بینەەی .ئێمەە نابێەەت رێگەە بەەد یی جەەارێكی دیكەە د وڵەە ەێك هەە ول بەەدان بەەەۆ
لەەە ناوبردنی ەیزیكیەەەی گرووپێەەەك مەەەەرۆه .ه ربۆیەەە مەەەی بڕیارنام ی كەەە لەەەە
كەەەەەەۆنگرێ بەەەەەە نەەەەەەاوی بڕیەەەەەەاری  ٤٠٤١ئامەەەەەەاد كردوو كەەەەەە نیگەەەەەە رانی
د رد بڕێەەەت ب نیسەەەب ن بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی لەەە یەەە ن د وڵەەە ەی
عێەەەەراق دێی كەەەەەورد و داوا لەەەە عێەەەەەراق د كەەەەەان بەەەە زوو ەریی كەەەەەان و بەەەەەۆ
ه میش ب كارهێنانی كی كیمیایی رابگرێت .
ن ەەەەەە و ی كەەەەەورد گرووپێكەەەەەی جیەەەەەاوازی ئەەەەە ەنیكی  ٤١میلیەەەەەۆن ك سەەەەەیی .
دامەزرانەەەی كۆمەەەاری ەوركیەەەا لەەە سەەەاڵی  ١٨٤٤كۆەەەەایی بەەە هیەەەوای كەەەورد بەەەۆ
دامەەەە زرانی واڵەێكەەەەی سەەەە رب یۆ بەەەە نەەەەاوی كوردسەەەەتان هێنەەەەا و ئێسەەەەتا
كورد كەەەەان لەەەە ەوركیەەەەا ئێەەەەران ،عێەەەەراق ،سەەەەووریا  ،یەەەە كێتی سەەەەۆڤی ن و
لوبنەەەەان نیشەەەەت جێی .لەەەە ئاكەەەەامی هێرشەەەەی كیمیاییەەەەدا  ١١١هەەەە زار كەەەەوردی
عێەەەراق ئەەە دواییانەەە هەەە اڵەوون بەەەۆ ەوركیەەەا .بەەە كارهێنانی ەەە كی كیمیەەەایی
ل یەەەە ن عێەەەەراق دێی یەەەە ڵكی كەەەەورد  ،ەەەەەاوانی ێینۆسەەەەاید و پێشەەەەێلكردنی
ەەەە واوی یاسەەەای نێون ە و ییەەە  .داوا لەەە هاوكەەەارانە د كەەە پشەەەتیوانی لەەە
بڕیارنام ی بك ن.
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ئەنجومەنی نوێنەران نەیهێشت گوشار بخرێتە سەر عێراق بۆ ئەوەی کوردەکان
کیمیاباران نەکان
ئەنجومەنی پیران
١٢ی ئەیلوولی ١٨٩٩
سەەەناەۆر میشەەەەێل :جەنەەەەاب ی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،مەەەەی دەمەوێەەەەت جەەەەارێکی
دیەەەکە کەڵکەەەوەرگرەنی عێەەەراق لە ەکەەەی کیمیەەەایی شەەەەرمەزار بەەەکە  .عێەەەراق
لە ئەنجەەەەەەامی بەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی درێەەەەەەرە بە پێشەەەەەەێلکردنی
هەمە یەنەی یاسەەەەەەای نێەەەەەەونەەەوەیی و پرەنسەەەەەەیپە بنەڕەەیەکەەەەەەانی مەەەەەەاەی
مرۆه دەدان.
لە  ٤٢ی حەەەەەوزەیران ،ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەە ران بە ەێکەەەەەڕا روانگەکەەەەەانی یەەەەەەۆی
سەەەەەەبارەن بە پێشەەەەەێلکرانی مەەەەەەاەی مەەەەەرۆه لە یەن عێەەەەەرا ەوە دەربەەەەەەڕی.
ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بە پەسەەەەەندکردنی بڕیارنەەەەامەی  ٢١٩کە مەەەەی پێشەەەەنیار
کردبەەەەوو ،بە ەێکەەەەڕای دەنەەەەگ کەڵکەەەەوەرگرەنی عێەەەەراق لە ەکەەەەی کیمیەەەەایی
شەەەەەرمەزار کەەەەرد و پێەەەەداگری لە سەەەەەر ئیەەەەدارەی ئەمریکەەەەا کەەەەرد لە رێگەەەەای
دیپلۆمەەەەەاەیکەوە گوشەەەەەار بخەەەەەاەە سەەەەەەر عێەەەەەراق بەەەەەۆ ئەوەی پەەەەەێ لە
بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە داهەەەەەاەودا بگرێەەەەەت .ئەو بڕیارنەەەەەامەیە
دوابەدوای ئەوە پەسەەەەەەند کەەەەەرا کە جیهەەەەەان بەڵەەەەەگە و شەەەەەەواهیدەکانی ئەوەی
بە ەەەاوی یەەەۆی بینەەەی کە عێەەەراق گەەەازی موسەەەتارد و گەەەازی دەمەەەاری دێی
یەڵکەەەەی سەەەە یلی کەەەەورد لە شەەەەاری هەڵەبەەەەجە کە ئێەەەەران داگیەەەەری کردبەەەەوو،
بەکارهێناوە.
هێرشەەەەەکەی ئەەەەادار کە لە ئەنجامیەەەەدا هەزاران کەس کەەەەوێران ،بەشەەەەێڵ بەەەەوو
لە نمەەەەەەەونە بەرەراوانترەکەەەەەەەانی بەکارهێنەەەەەەەانی ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی(لە یەن
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عێەەەەەرا ەوە) کە لەمێربەەەەەوو(لە یەن کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەییەوە) پشەەەەەتگو
یرابەەەەەەەەەوو .نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەەان لە  ١٨٩١ ،١٨٩٢و دیسەەەەەەەەەان لە ١٨٩١
بەو ئەنجەەەەەەەامە گەیشەەەەەەەت کە عێەەەەەەەراق ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی دێی ئیەەەەەەەران
بەکارهێناوە بەاڵ کۆمەڵگای نێونەەەوەیی هی ی نەکرد.
ئاکەەەەا و ئەنجامەکەەەەانی کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە کە بە کەەەەامیرا ەۆمەەەەارکرابوو
پێشەەەەی لەوە گەەەەرن کە کەەەەردەوە دڵڕە انەکەەەەانی عێەەەەراق پشەەەەتگو بخرێەەەەت.
ئەو بەڵگەەەەانە کە نکوڵیەەەەەان لێنەدەکەەەەەرا کەەەەۆمەڵەی گە نەەەەەی نا ەەەەەار کەەەەەرد
بەەەەەەکەونە جموجەەەەەەۆل .جێگەەەەەەای داخ و پەێارەیە کە ەەەەەەەوڕەیی ئەنجەەەەەەومەنی
پیەەەەران لەو کەەەەردەوەیەی عێەەەەراق بەرەەەەەراوان نەبەەەەوەوە ەەەەونکە ئەنجەەەەومەنی
نەەەەەوێنەران ئەو دەرەەەەی لەبەەەەەەاربرد بەەەەەۆ ئەوەی گوشەەەەەەارێکی نێەەەەەەونەەەوەیی
کەەەەاریگەر بخرێتەسەەەەەر عێەەەەراق .لە کاەێکەەەەدا کە بەرپرسەەەەیارێتی کۆمەڵکەەەەوێی
یەڵکەەەەی سەەەە یلی بەەەەێ گونەەەەا ەەنهەەەەا و ەەنهەەەەا لە ئەسەەەەتۆی عێەەەەرا ە بەاڵ
کۆمەڵگەەەای نێەەەونەەەوەیی نەیتەەەوانی بە شەەەێوەیەکی بەهێەەەز کەەەار بکەەەان بەەەۆ
ئەوەی عێەەەەەراق نا ەەەەەار بکەەەەەان ئیەەەەەدی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەکارنەهێنبێەەەەەت.
جیهەەەان کردەوەکەەەانی عێەەەراق پشەەەتگو دەیسەەەت و ەەنهەەەا هیەەەوای دەدەبەەەڕی
کە شەڕی ئیران و عێراق کۆەاییپێبێت.
ئاگربەسەەەەتی کەنەەەەداو دەرەەەەەەەی رەیسەەەەاند بەەەەۆ عێەەەەراق بەەەەۆ ئەوەی ەکە
کۆمەڵکوێەکەەەەانی دێی هاواڵەیەەەەانی یەەەەەۆی بەکاربێنێەەەەت .هێزەکەەەەانی رێیمەەەەەی
عێەەەەەراق لە هەڵمەەەەەەەی ێینۆسەەەەەایدی کوردەکەەەەەانی عێەەەەەراق کە  ٠ملیەەەەەۆن
کەسەەەەەەەەی ،بە هەزاران کو ردیەەەەەەەەەان کوشەەەەەەەەەت و  ٤١هەزار ەەەەەەەەەەا  ١١١هەزار
کوردیەەەەەان نا ەەەەەار کەەەەەرد لە واڵەەەەەەی یۆیەەەەەان رابەەەەەکەن .کەەەەەوا ەەەەەەوڕەیی و
ناڕەزایەەیەەەەدەربڕینی کۆمەڵکەەەەای نێەەەەونەەەوەیی؟ کەەەەوا ئیەەەەرادە و یواسەەەەت بەەەەۆ
کەەەەەەارکردن دێی ئە کۆمەڵکەەەەەەوێییە؟ بڕیارنەەەەەەامەکەی ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران
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کۆەەەەایی بە سەەەەەرجە کریەەەدیت و گەەەەارانتی کریەەەدیتەکانی ئەمریکەەەەا بە عێەەەەراق
دەهێنەەەەەەەەا و داوای لە ئەمریکەەەەەەەەا دەکەەەەەەەەرد دێ بە بەیشەەەەەەەەینی ەرز لە یەن
رێکخەەەەراوە بازرگانیەکەەەەانی جیهەەەەان بە عێەەەەراق دەنەەەەگ بەەەەدان و هەنەەەەاردەکردنی
نەوەەەەەی عێرا ەەەەی ەدەیە دەکەەەەرد .ئەو ئابۆۆ ەەەەانە ەەنهەەەەا کاەێەەەەڵ دەبەەەەردرا
کە عێەەەەراق کۆەەەەەایی بە بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی و شەەەەااڵوەکەی بەەەەۆ
ێینۆسایدی کوردەکان هێنابایا.
بە یۆشەەەەەییەوە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار رەیگەەەەەان هێرشەەەەەەکەی هەڵەبەەەەەجەی وە
پێشەەەەێلکردنی ەەەەەایبەن و یەکهیەەەەیکەرەوەی یاسەەەەای نێەەەەونەەەوەیی شەەەەەرمەزار
کەەەەەەرد و شەەەەەەەولتز ،وەزیەەەەەەری دەرەوە هێرشەەەەەەەە کیمیاییەکەەەەەەەانی ئە دوایەی
عێرا ەەەەی وە کردەوەیەکەەەەی پاسەەەەاوهەڵنەگر و بێزلێکەەەەراو نەەەە اوزەد کەەەەرد و بە
دەوڵەەەەەەەەی عێرا ەەەەەەی ون کە بەردەوامبەەەەەەوونی ئەو هێرشەەەەەەانە یەسەەەەەەەار لە
پەیوەنەەەەەەدیەکانی ئەمریکەەەەەەا و عێەەەەەەراق دەدان .ئێسەەەەەەتا کەەەەەەەاەی ئەوەیە ئەو
سەەەەەانە بکرێەەەەەت بە بەڵەەەەەگە ،کەەەەەاەی ئەوەیە کە هەڵمەەێکەەەەەی نێەەەەەونەەەوەیی
بەڕێبخرێەەەەت بەەەەەۆ سەرزەنشەەەەتکردنی عێەەەەەراق ،کەەەەاەی ئەوەیە کە دەوڵەەەکەەەەەان
رێوشەەەەەوین ی یاسەەەەەایی و ئەیه ەەەەەی بگەەەەەرنەبەر دێی بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی
کیمیایی.
مەەەەی پشەەەەتیوانی لە هەوڵەکەەەەانی دەوڵەەەەەەی ئەمریکەەەەا دەکە بەەەەۆ راوەسەەەەتاندنی
بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە یەن عێەەەەرا ەوە بەاڵ ەەنهەەەەەا دەرکردنەەەەەی
راگەیانەەەەەەدنامە بەس نیەەەەەەیە .پەەەەەەێ هەمەەەەەەوو شەەەەەەتێڵ کەس گەەەەەەو لەو
راگەیانەەەەەەدنامەیە ناگرێەەەەەەت .لەمێربەەەەەەوو دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق نکەەەەەەوڵی لە
کیمیابەەەەەەارانکردنی هێزەکەەەەەەانی ئێەەەەەەران دەکەەەەەەرد و ئێسەەەەەەتاش نکەەەەەەوڵی لە
بەکارهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان دەکەەەەان سەەەەەەرەڕای ئەوەی
کە شەەەەەەپۆلی ئەەەەەاوارە کوردەکەەەەەان شەەەەەایەەییانداوە و ئاسەەەەەەوارەکانی ەکەەەەەی
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کیمیاییەەەەان بە سەەەەەر شەەەەەی یۆیەەەەانەوە نیشەەەەانداوە و سەەەەە رەڕای بەەەەوونی ئەو
بەڵگەەەەەەەانە کە ەنەەەەەەەاعەەی بە وەزارەەەەەەەەەی دەرەوەی یۆمەەەەەەەان هێنەەەەەەەاوە کە
عێراق ئەو کارەی کردووە.
جەەەەەگە لەوەش ەەنهەەەەەا سیاسەەەەەەەی دەرکردنەەەەەی راگەیانەەەەەدننامە نابێەەەەەت بە
سەەەەەزادانی عێەەەەەراق بەهەەەەەۆی ئەوەی هەزاران یەڵکەەەەەی سەەەەە یلی بەو ەکەەەەەانە
کوشەەەەتتوە کە لەمێەەەەرە رێکەوەننەەەەامە نێونەەەوەیەکەەەەان ەدەیەیەەەەان کەەەەردووە.
ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران داوای لە دەوڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا کەەەەەرد ئەو مەسەەەەەەلەیە لە
ئەنجەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان بخەەەەەەاەەڕوو و داوا بکەەەەەەان
رێوشەەەەوینی کەەەەاریگەر دێی عێەەەەراق بگیەەەەردرێتەبەر .مەسەەەەەلەیەکی ئەوەنەەەەدە
گرنەەەەگ کە بەەەەوەەە مەەەەایەی نیگەرانەەەەی کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەویی دەبەەەەەێ لە
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان بخەەەەەەەرێتەڕوو .نەەەەەەەیکە دەبەەەەەەەێ ئەو ەەەەەەەەاوانە(وە
ێینۆسەەەەەاید) نەەەەەاوزەد بکرێەەەەەەت و عێەەەەەراق بەرپرسەەەەەیارەەییەکەی وەئەسەەەەەەتۆ
بگرێت.
هیەەەەوادار سەەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئیسەەەەەتا و داهەەەەاەووی ئەمریکەەەەەا و سەەەەەەرجە
رێبەرانەەەەی واڵەەەەەان بە زووەەەەەریی کەەەەان لەپێنەەەەاو کەڵکەەەەوەرنەگرەی لە ەکەەەەی
کیمیەەەەەایی پەەەەەێکەوە وەەەەەەووێر بەەەەەکەن .ئەنجامەەەەەدانی کەەەەەردەوەی یێەەەەەرا لەو
پەیوەنەەەەەەەدییەدا هی کاەێەەەەەەەڵ بە ەد ئیسەەەەەەەتا پێویسەەەەەەەت و روون نەبەەەەەەەووە
ەەەونکە وێەەەنەی ئەو یەڵەەەکە سەەە یلە بەەەێ گونەەەاهە کە بەدەسەەەتی دەوڵەەەەەی
یۆیانەوە کیمیاباران کراون ،هاوار دەکان ی کارەساەێڵ روویداوە.

272

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

دیواری بێدەنگی ارەنووسی کوردە کیمیابارانکراوەکانی ەەنیوە
ئەنجومەنی پیران
١ی ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
سەەەەەناەۆر گەەەەەەۆر :جەنەەەەەەابی سەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەومەن ،دیەەەەەەوا ری بێەەەەەەدەنگی
ارەنووسەەەەەی ئەو ەنەەەەەد هە زار کەەەەەوردەی ەەنیەەەەەوە کە بەدەسەەەەەتی هێەەەەەزە
ەکەەەەەدارەکانی عێەەەەەراق گیریەەەەەان یەەەەەواردوە و ئەوانەی کە ئەەەەەاوارەی ەەەەەەورکیە
بەەەەوونە .هەمەەەەوو ئانوسەەەەاەێڵ ئەگەری ئەوە لە ئەەەەارادایە کە کولتەەەەووری کەەەەورد
لەو نەەەەەاو ەیە بەهەەەەەۆی ب وەپێکردنەەەەەی یەڵەەەەەڵ ەاڵ ەەەەەۆ بکرێەەەەەت ەەەەەونکە
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی بەەەەۆ سەەەەەپاندنی رێگا ەەەەارەی کۆەەەەەایی
بەسەر کوردەکاندا بەکاردێنێت.
لە راسەەەتیدا هەەەەید شەەەڵ و گومانێەەەەڵ لەوەدا نیەەەیە کە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی
کوردەکەەەەەان بەکەەەەەە ارهێنراوە کەوابەەەەەەوو پرسەەەەەەیارەکە ئەوە نەەەەەەیە کە ەکەەەەەەی
کیمیەەەەایی بەکارهەەەەاەووە یەەەەان نەەەەا بەڵکەەەەوو ئەوەیە کە ئامەەەەاری کوێراوەکەەەەان
سەەەەەەەەەدان کەسەەەەەەەەە یەەەەەەەەان هەزاران کەس یەەەەەەەەان دەیەەەەەەەەان هەزار کەس؟
شارسەەەەەەتانییەن کە هەمیشەەەەەەە لە عێرا ەەەەەەدا واز بەەەەەەووە ئێسەەەەەەتا بە ەەواوی
بەرەو لەنەەەەەەەەەەاو وون دە ێەەەەەەەەەەەت .یەمخۆریەکەەەەەەەەەەەانی ئەو دەوڵەەە درۆیە و
ەرمێسکی ەیمساح رشتنە.
ەەەەەاوەڕوان دەکرێەەەەەت عێەەەەەراق لەو رەەتەەەەەارانە دووربکەوێەەەەەتەوە ەەەەەونکە ئەو
واڵەە بەسەەەەر ئیرانەەەەدا سەەەەەرکەوەووە ،ەەەەونکە پەەەەارەی نەوەەەەەی هەیە ،ەەەەونکە
دەبەەەەەەێ کەەەەەەاری زۆر بکرێەەەەەەت بەەەەەەۆ بووێانەەەەەەدنەوەی ئەەەەەەابووری عێەەەەەەراق و
ئەەەەەاوادانکردنەوەی ئاسەەەەەەوارەکانی شەەەەەەڕ لە عێەەەەەراق و ەەیەەەەەارکردنی هیەەەەەزە
ەکەەەەدارەکانی .عێەەەەراق پێشەەەەتر بەەەەێ هەەەەید سەەەەزادانێڵ ەکەەەەی کیمیەەەەایی
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بەکارهێنەەەەاوە بەەەەۆ ەێکشەەەەکاندنی ورەی سەەەەوپای ئێەەەەران و یەڵکەەەەی سەەەە یل.
دەوڵەەەەەی ئەمریکەەەا عێرا ەەەی شەەەەەرمەزار کەەەردووە بەاڵ هەنگاوەکەەەانی دواەەەەەری
ئەمریکا لەو پەیوەندیەدا دیار نیی.
هەمومەەەەەەەان دێی بەکارهێنەەەەەەەانی ە کەەەەەەەی کیمیەەەەەەەاییی لە یەن عێەەەەەەەرا ەوە.
یۆشەەەەبەیتانە کەەەەەۆنگرێ لەمێەەەەەرە هەول بەەەەەۆ ئەوە دەدان ئەەەەەابۆۆ ە بەسەەەەەەر
عێرا ەەەەەەەەەدا بسەەەەەەەەەەپێنێت .لەوانەیە پاشەەەەەەەەەان ئیەەەەەەەەەدارەی ئەمریکەەەەەەەەەا بە
دێایەەیکەەەەەەردنەکەی لەگەل گەاڵلە یاسەەەەەەاکانی کۆنگرێسەەەەەەدا ب ێەەەەەەتەوە .مەەەەەەی
رێەەەەز بەەەەۆ ئەو یواسەەەەتەی ئیەەەەدارەی ئەمریکەەەەا هەیە کە دەیەوێەەەەت لەرێگەەەەای
دیپلۆماسەەەەی و ەەشەەەەوی کردنی عێەەەەراق لەپێنەەەەاو ئەو ئامەەەەانجەدا کەەەەار بکەەەەان
بەاڵ پێمەەەەەەوایە کە نەرمونیەەەەەەانی نوانەەەەەەدن لە بەەەەەەارودۆیەدا ئەنجەەەەەەامێکی
ئەوەەەەەەۆی نابێەەەەەت و ئەەەەەێمە ەەەەەەا ئێسەەەەەتا زۆر بە سەەەەەەبرەوە ئەو رەەتەەەەەارەی
عێرا مان ەەحەمول کردووە.
جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،بە بەەەەڕوای مەەەەی ئەگەر رێەەەەگە بەوە بەەەەدەیی
ئە بەەەابەەە پشەەەتگو بخرێەەەت دەوڵەەەکەەەان هەەەان دەدرێەەەی ەکەەەی کیمیەەەایی
وەدەسەەەەتبخەن یەەەەان بەکەەەەاریبێنی ەەەەونکە پێیەەەەانوایە کە بە هەمەەەەان شەەەەێوە
هەەەەەەید شەەەەەەتێڵ دێی دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەراق نەکەەەەەەراوە هی ەەەەەەی دێی ئەوان
ناکرێەەەەەت .ئە بەەەەەارودۆیە ەەەەەەا یکردنەوەیەکی گرنگەەەەەی یواسەەەەەت و ئیەەەەەرادە و
ەوانەەەەایی واڵەەەەەانە بەەەەۆ ئەوەی ئەرکەەەەی یۆیەەەەان جێبەجەەەەێ بەەەەکەن و ئەوەش
ەەنهەەەا پەیوەنەەەەدی بە مەسەەەەەلەی ئەیەەەەه ەوە نیەەەەیە بەڵکەەەەوو پەیوەندیشەەەەی بە
مەسەلەی ئاسایشی هاوبەشی هەموو ئەو واڵەانەوە هەیە.
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بەرێەوەندی بازرگانی ناهێۆێت ئابۆۆ ە بسەپێندرێت بەسەر عێرا دا
ئەنجومەنی پیران
١٤ی ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
سەەەەەناەۆر پێەەەەە  :جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،کاەێەەەەەڵ رێیمێەەەەەڵ بە
شەەەەەێوەیەکی زۆر ێەەەەەزەون ەەەەەەاوان ئەنجەەەەەا دەدان کۆمەڵگەەەەەای جیهەەەەەانی بە
شەەەەەەەێوەیەکی بەرەەەەەەەەراوان باسەەەەەەەی دەکەەەەەەەان و شەەەەەەەەرمەزاری دەکەەەەەەەان.
بەکارهێنەەەەەانی گەەەەەازی کیمیەەەەەایی دێی کوردەکەەەەەانی هەەەەەاوواڵەی یەەەەەۆی لە یەن
عێەەەرا ەوە ەەەەەاوانێکی وەهەەەەایە .بەاڵ گەەەۆڕینی ئاراسەەەەتەی هەسەەەەتی ەەەەەۆڕەیی و
نەەەەەاڕەزایەەی یۆمەەەەەان بەرەو ی کەەەەەاری بەکەەەەەردەوە دێوارەەەەەەر بەەەەەووە .لە ٨ی
ئەیلەەەەوول ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران گەاڵڵەیاسەەەەایەکی پەسەەەەەند کەەەەرد بەەەەۆ ئەوەی
ئەەەەابۆۆ ەیەکی ڕوپەەەەڕ بەسەەەەەر عێرا ەەەەدا بسەەەەەپێنێت و ئەوە یەکە جەەەەار بەەەەوو
لە مەەەەەەاوە دەیەەەەەەان سەەەەەەاڵی رابەەەەەەردوودا کە ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران داوای
ئابلۆ ەدانی واڵەێکی دەکرد.
دوێنەەەەی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بەەەەۆ جەەەەاری سەەەەێیە دەنگیەەەەدا بە سەەەەەپاندنی
ئەەەەەابلۆ ە بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا .بەهەرحەەەەەال ئەمجەەەەەارە ئابلۆ ەکەەەەەان بە هەەەەەۆی
گوشەەەەەاری ەونەەەەەدی ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و بەرێەوەنەەەەەدیەکانی کەەەەەۆمەڵێکی
زۆر لە بازرگانەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لەبەەەەەەەاربرا .زۆر بەدایەوە گەاڵڵەیاسەەەەەەەاکەی
ئابۆۆ ەکەەەەەەان واز کەەەەەەرا بەاڵ بەبۆ ەەەەەەونی مەەەەەەی گەاڵڵەیاسەەەەەەاکەی دوێنەەەەەەێ
کەەەەەاریگەری یەەەەەۆی هەیە و دەبێتەهەەەەەۆی ئەوەی عێەەەەەراق و واڵەەەەەەانی دیەەەەەکە
جارێکی دیکە بیر لە ەکی کیمیایی نەکەنەوە.
ئەمەەەەەەەەڕۆ بیسەەەەەەەەەتمان کە وەزارەەەەەەەەەەەی دەرەوە ەەنەەەەەەەەەانەن دێی ئە گەاڵڵە
یاسەەەەەایەیە بەەەەەۆ سەەەەەەپاند نی کۆمەڵێەەەەەڵ ئەەەەەابۆۆ ەی سەەەەەەرەەایی بەسەەەەەەر
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عێرا ەەەەەەدا .لەوانەیە هۆکەەەەەەەارەکەی ئەوەبێەەەەەەت کە باوەڕیەەەەەەەان بە سەەەەەەەەکەی
وەزیەەەەری دەرەوەی عێەەەەراق ،ەەەەەاریز عەزیەەەەز کەەەەردووە کە بەڵینەەەەی بە شەەەەولتز،
وەزیەەەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەەا داوە کە عێەەەەەەەەراق ەکەەەەەەەەی کیمیەەەەەەەەایی
بەکارناهێنێەەەەەەەەەەەەەەت .بەدایەوە ئە بەڵیەەەەەەەەەەەەەەنەی عێەەەەەەەەەەەەەەراق لەگەل ئەو
بانگەشەیەشەەەەدا هاوکەەەەان بەەەەوو کە عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەان
بەکارنەهێنەەەەاوە ،لەکاەێکەەەەدا کە ئەوە راسەەەەت نیەەەەیە .ئایەەەەا ئەەەەێمە بەڕاسەەەەتی
ەەەەەەاوەروانی ئەوە دەکەیەەەەەەەی کە کیمیابەەەەەەارانکردنی هەزاران کەس پشەەەەەەەتگو
بخرێەەەەت لەسەەەەەر بنەمەەەەای دڵنیاییەەەەدانەوەیەکی عێەەەەراق کە راسەەەەتی نەەەەیە و
درۆیە.
مەەەەەەەی وە کارمەنەەەەەەەدێکی پێشەەەەەەەووی وەزارەەەەەەەەەی دەرەوە لەگەل ئەو حەز و
یوڵیەەەەەایەی وەزارەەەەەەەەی دەرەوەدا بەەەەەەۆ ئەوەی پەیوەنەەەەەەدی باشەەەەەەمان لەگەل
عێرا ەەەەدا هەبێەەەەەت .عێەەەەراق واڵەیکەەەەەی دەوڵەمەنەەەەدە و لە رووی ئیسەەەەەتراەریەوە
واڵەیکەەەەی گەەەەرنگە و کەەەەاری زۆر کەەەەراوە بەەەەۆ ئەوەی پەیوەنەەەەدییەکانی ئەمریکەەەەا
و عێەەەەراق نەەەەو بکەەەەرێتەوە .بەاڵ بەهەرحەەەەال هەنەەەەد کەەەەردەوە هەیە کە لە
دەرەوەی بەەەەەەازنەی واڵەە شارسەەەەەەتانیەکاندایە .ئەگەر ئەەەەەەێمە ئامەەەەەەادەنەبیی(بە
رێگەەەەەای سیاسەەەەەی) وەاڵمەەەەەی کەڵکەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەراق لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی
بدەینەوە ،ئایا ئامادەیی بە کردەوە وەاڵمی بدەینەوە ؟
جەەەەەیە هۆگهنەەەەەد سەەەەەتونێکی زۆر جەەەەەوانی دەربەەەەەارەی ئەو مەسەەەەەەلەیە لە لە
ێمەەەەارەی ئەمەەەەڕۆی رۆێنەەەەامەی "واشەەەەینگتۆن پۆسەەەەت" دا نووسەەەەیوە لە ێێەەەەر
نەەەەاوی " پشەەەەوویە بەەەەۆ عێەەەەراق" .هۆگهنەەەەد لە کۆەەەەەایی سەەەەەکانیدا دەڵێەەەەت
سەەەەرۆ کۆمەەەار رەیگەەەان نابێەەەت ئابۆۆ ەکەەەان لە سەەەەر عێەەەراق ڤیتەەەۆ بکەەەان و
ببێت بە یەنێڵ کە دێی بەرپەر دانەوەی شەیتانە.
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و سەەەەەەەرنجی هاوکەەەەەەارانە

مەەەەەەی لە نەەەەەەایی دڵ ەوە لەگەل ئە هەسەەەەەەتەدا
بەرەو ی ئە وەارەی جیە هۆگهند رادەکێشە.
جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،داوا دەکە ئە وەەەەەارە بخەەەەرێتەبەر دەسەەەەتی
هاوکارانە.

گەاڵڵە یاسای  ٤٤٤١بۆ سەپاندنی ئابۆۆ ە بەسەر عێرا دا
ئەنجومەنی نوێنەران
٤١ی ەشرینی یەکەمی ١٨٩٩
کۆنگرێسەەەەەەمەن ەاسەەەەەەێل  :199جەنەەەەەەابی سەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەومەن ،داوا دەکە
کەەەەەەارە ئاسەەەەەەەاییەکانی ئەنجەەەەەەومەن رابگیردرێەەەەەەەت و دەنەەەەەەگ بەەەەەەەدرێت بە
گەاڵڵەیاسەەەەەای  ٤٤٤١بەەەەەۆ ئەەەەەابۆۆ ەدانی عێەەەەەراق بەهەەەەەۆی کەڵکەەەەەوەرگرەی لە
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی کە بەشەەەەەێکە لە یاسەەەەەای بەرەنگەەەەەاربوونەوەی ەروریزمەەەەەی
نێەەەەەونەەەوەیی و رە ەەەەەاوکردنی ئاسایشەەەەەی نەەەوەیەەەەەی و بەرێەوەنەەەەەەدیەکانی
سیاسەەەەەەەەی دەرەوەی ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا .ئەمە دە ەەەەەەی
گەاڵڵەیاساکەیە :
 199دانت ەاسێل لە  ١٨٤٤ەا  ١٨٨٠نوێنەری هەرێمی  ١٤ ،٢و ١٤ی ەلۆریدا بوو لە ئەنجومەنی
ن وێنەرانی ئەمریکا لە سەر لیستی پارەی دیموکران و لە  ١٨٩٢ەا  ١٨٨٠سەرۆکی کومیتەی کاروباری
دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بوو .ەاسێل لە ٤٨ی ەشرینی یەکەمی  ١٨٨٩میدالیای ئازادی سەرۆ
کۆماری ئەمریکای لە یەن بیل کلینتۆنەوە پێبەیشرا و لە ٤٩ی ەشرینی دووەمی  ١٨٨٩کۆ ی دو ایی
کرد .وەرگێڕ
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گەاڵلەیاسای ٤٤٤١
نەەەەاوی ئە گەاڵڵەیاسەەەەایە بەەەەریتییە لە " اکسەەەەازی لە یاسەەەەای دێە ەروریەەەەز
و ئاسایشەەەەەی نەەەوەیەەەەەی  ١٨٨٩بەەەەەۆ ئەەەەەابۆۆ ەدانی عێەەەەەراق بە هەەەەەۆی ئەوەی
ەکی کیمیایی بەکارهێناوە".
بڕگەی  : ٤١٤ئەنجامەکان و ئامانجەکانی ئە گەاڵڵە یاسایە :
ال  -ئەنجامەکان
ئەنجەەەەەەومەنی پیەەەەەەران و ئەنجەەەەەەومەنی نەەەەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەەەا بەو ئەنجەەەەەەامە
گەیشتوون کە:
 - ١یەڵکەەەەەی کەەەەەورد گروپێکەەەەەی جیەەەەەاوازی ئەەنیکەەەەەی  ٤١ملیەەەەەۆن کەسەەەەەی
پێکەەەەدەهێنی و مێروویەکەەەەی کەەەەۆن و کەوناریەەەەان هەیە و میراەێکەەەەی کولتەەەەوری
دەوڵەمەندیان هەیە.
 - ٤سەەەێ ەەەەا ەەەوار ملیەەەۆن کەەەورد هەەەاوواڵەی عێەەەرا ی و لە بەەەاکوری ئەو واڵەە
دەێیی.
 - ٠سەەەەەوپای عێەەەەەراق شەەەەەااڵوێکی سەەەەەەربازی دێی نەەەەەاو ە کوردنشەەەەەینەکانی
عێەەەەەەەراق ئەنجامەەەەەەەداوە و گونەەەەەەەدە کوردنشەەەەەەەینەکانی بەەەەەەەاکوری عێرا ەەەەەەەی
کاولکردووە.
 - ٢کۆمە ڵێەەەەەەەڵ بەڵەەەەەەەگەی بەر ەەەەەەەاو لەبەردەسەەەەەەەتدایە کە نیشەەەەەەەان دەدان
سەەەەوپای عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی پێشەەەەمەرگە کوردەکەەەەان و یەڵکەەەەی
س یلی بێ ەکی کورد بەکارهێناوە.
 - ٤بە کەەەەەەردەوانە و کردەوەکەەەەەەانی دیەەەەەەکە دێی کوردەکەەەەەەان ،عێەەەەەەراق ئەرکە
نێونەەەوەیەکانی یۆی سەبارەن بە ماەی مرۆه پێشێلکردووە.
 - ١دەیەەەە ان هەزار لەو کەەەەوردانە کە لە شەەەەااڵوەکانی عێەەەەراق رزگاریەەەەان بەەەەووە
پەنایان بردوەەە ەورکیا.
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 - ١ەنەەەەەەەەد ەیمێکەەەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەان ئەوەیەەەەەەەەان پشتڕاسەەەەەەەەت
کەەەەردوەەەوە کە عێەەەەەراق لە کەەەەاەی شەەەەەەڕ لەگەل ئێرانەەەەدا ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی
بەکارهێناوە.
 - ٩بەکارهێنەەەەەەەانی ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی لە یەن عێەەەەەەەرا ەوە پێشەەەەەەەێلکردنی
یەکهییکەرەوەی یاسای نێونەەەوەییە.
ب  -ئامانجەکان :
ئامەەەەەانجی ئە بڕیارنەەەەەامەیە ئەوەیە کە ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا
کۆمەڵێەەەڵ ئەەەابۆۆ ە بخاەەسەەەەر عێەەەراق ەەەونکە یاسەەەای نێەەەونەەەوەیی پێشەەەێل
کردووە و ەکی کیمیایی بەکارهێناوە.
 سەپاندنی ئابۆۆ ە سەرەەاییەکان بەسەر عێرا دا: - ١دەوڵەەەەەی ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەەا نابێەەەت هەەەەید جەەەەۆرە ە و
ەە ەمەنیە بفرۆشێت بە عێراق.
 - ٤نابێەەەەت مەەەەۆڵەن بەەەەۆ ئەوە دەربکرێەەەەەت کە هەەەەید جەەەەۆرە ەە ەمەنییەکەەەەەی
ئەمریکایی هەناردەی عێراق بکرێت.
 - ٠دەسەەەەەەەەەەاڵەەکانی بەەەەەەەەەڕگەی  ١ی یاسەەەەەەەەەای هەنەەەەەەەەەاردەکردنی ١٨١٨
بەکارببردرێەەەەەەت بەەەەەەەۆ ئەوەی هەنەەەەەەەاردەکردنی هەر ەشەەەەەەەنە کەەەەەەەااڵ یەەەەەەەا
ەەکنولەەەەۆێییە بەەەەۆ عێەەەەراق ەدەیە بکرێەەەەت کە بەەەەڕگەی ١ی بەشەەەەی ٤ی ئەو
یاسایە دەگرێتەوە.
 - ٢نابێەەەەەت مەەەەەۆڵەن بەەەەەۆ ئەوە دەربکرێەەەەەت کە هەەەەەید ەشەەەەەنە مەوادێکەەەەەی
کیمیەەەەەایی هەنەەەەەاردەی عێەەەەەراق بکرێەەەەەت کە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئەمریکەەەەەا
پێیوابێەەەەەەت عێەەەەەەراق دەەوانێەەەەەەت بەەەەەەۆ ب ەرهەمهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی
بەکاریبێنێت.
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 - ٤ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا دەبەەەەەەێ دێی ئەوە رابوەسەەەەەەتێت کە
ەرز یەەەەان یەەەەارمەەی مەەەەادی یەەەەان یەەەەارمەەی ەەکنیکەەەەی لە یەن رێکخەەەەراوە
ئابوریی ەکەەەەەانی جیهەەەەەانەوە بەەەەەدرێت بە عێەەەەەراق بەگەەەەەوێرەی بەشەەەەەەی ١١١ی
یاسای ا کی رێکخراوە ئابورییەکانی جیهانەوە
 - ١ئە شەەەەەەەەەەەەەرەومەرجانە لە رۆێی یەکەمەەەەەەەەەەەەی پەسەەەەەەەەەەەەەندکرانی ئە
گەاڵڵەیاسەیە کاری پێدەکرێت.
بڕگەی  : ٤١٤شەر ەومەرجەکانی سڕینەوەی ئابۆۆ ەکان :
ال  -رێزگرەنی عێراق لە یاسا نێونەەەوەییەکان
ەەەەا ٠١ی کەەەانوونی یەکەمەەەی  ١٨٩٩سەەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەەا پەەەاش راوێەەەر
لەگەل کەەەەەۆنگرێ دەبەەەەەێ ئەەەەەابۆۆ ەی گونجەەەەەاوی زیەەەەەاەر بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا
بسەەەەەپێنێت .مەرجەەەەەی نەسەەەەەەپاندنی ئەەەەەابۆۆ ەی زیەەەەەاەر بە سەەەەەەر عێرا ەەەەەدا
ئەوەیە کە سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەار پشتڕاسەەەەەەتی بکەەەەەەاەەوە و بەەەەەەۆ سەەەەەەەرۆکی
ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و سەەەەەەرۆکی کەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەدییەکانی دەرەوەی
ئەنجومەنی پیران بنووسێت کە:
 - ١دەوڵەەەەەەەەەی عێەەەەەەەراق ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی بەکارناهێنێەەەەەەەت و یاسەەەەەەەا
نێونەەەوەییەکەەەەەەەەەەان پێشەەەەەەەەەەێل ناکەەەەەەەەەەان لەوانە پرۆەۆکەەەەەەەەەەۆلی ١٨٤٤ی
ێنێەەەە ( دەربەەەەەارەی ەدەیەبەەەەەوونی کەڵکەەەەەوەرگرەی لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی لە
شەەەەەەەڕدا) و مەەەەەەادەی ٠ی کۆن انسەەەەەەیۆنەکانی ١٨٢٨ی ێنێەەەەەە (دەربەەەەەەارەی
پاراستنی وربانیانی شەڕ) .
 - ٤دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق گەەەەارانتی جێگەەەەای متمەەەەانەی داوە کە ئیەەەەدی ەکەەەەی
کیمیایی بەکارناهێنێت و یاسای نێونەەەوەیی پێشێل ناکان.
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 - ٠دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق دەیەوێەەەەت رێگەەەەا بەوە بەەەەدان کە پشەەەەکنەرانی نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەان یەەەەان پشەەەەکنەرە بەەەەێهیەنە نێونەەەوەیەکەەەەانی دیەەەەکە سەەەەەردانی
ئەو واڵەە بکەن.
ب  -رێزگرەنەەەەەی دەوڵەەەەەەەی عێەەەەەراق لە مەەەەەاەی مەەەەەرۆه  ،بە ەەەەەەایبەن مەەەەەاەی
کەمینەی کورد
ەەەەا ٠١ی کەەەانوونی یەکەمەەەی  ١٨٩٩سەەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەەا بەەەۆ سەەەەرۆکی
ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و سەەەەەەرۆکی کەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەدییەکانی دەرەوەی
ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بنووسەەەەێت کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق رێەەەەز لە جاڕنەەەەامەی
نێەەەەونەەەوەیی مەەەەاەی مەەەەرۆه ،بەەەەەەایبەن مەەەەاەی کەمیەەەەنەی کەەەەورد دەگرێەەەەت.
ئە نووسەەەەراوەیەی سەەەەەرۆ کۆمەەەەار دەبەەەەێ راپەەەەۆرەێکی لەگەڵەەەەدا بێەەەەت کە
ەێیدا ئاماێە بە وردەکاریانە کرابێت:
 - ١سەەەەەرجە زانیاریەکەەەەەان دەربەەەەارەی ئەوە کە عێەەەەەراق رێەەەەز لە جاڕنەەەەەامەی
نێونەەەوەیی ماەی مرۆه دەگرێت.
 - ٤راپەەەەەەۆرەێکی ورد دەربەەەەەەارەی شەەەەەەێوەی هەڵسەەەەەەوکەوەی عێەەەەەەراق لەگەل
کەمیەەەەەنەی کەەەەەورد  ،لەوانە وردەکاریەکەەەەەەانی کوشەەەەەتنی یەڵکەەەەەی سەەەەەە یل و
ۆڵکردنی ناو ە کوردنشینەکان.
 - ٠هەڵسەەەەەەەەنگاندێڵ دەربەەەەەەەارەی ئەوەی کە ئایەەەەەەەا عێەەەەەەەراق لە بەرامەەەەەەەبەر
پێشێلکرانی جاڕنامەی نێونەەەوەیی ماەی مرۆه بەرپرسیارە یان نا؟
 - ٢راپۆرەێەەەەەڵ دەربەەەەەەارەی ئەو هەنگەەەەەەاوانە کە ویەەەەەەهیەیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی
ئە مریکەەەا هەڵیگرەەەەەوە بەەەەۆ ئەوەی دەوڵەەەەەەی عێەەەراق ەەشەەەەویز بکەەەەان رێەەەەز لە
جاڕنامەی نێونەەەوەیی ماەی مرۆه بگرێت.
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 ٤راپۆرەێەەەەەەڵ دەربەەەەەەارەی ئەو هەنگەەەەەەاوانە کە ویەەەەەەهیەیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی
ئەمریکەەەەا هەڵیگرەەەەەوە بەەەەۆ ئەوەی پەەەەێ لەوە بگرێەەەەت کە دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق
ماەی مرۆه ،بەەایبەن ماەی کەمینەی کورد پێشێل بکان.
بڕگەی  : ٤١١کردەوەکانی دەوڵەەی ەورکیە
 - ١کەەەەەەۆنگرێ داوا لە دەوڵەەەەەەەەەی ەەەەەەەورکیە دەکەەەەەەەان لەگەل پشەەەەەەەکنەرانی
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان یەەەەەەان پشەەەەەەکنەرانی دیەەەەەەکە هاوکەەەەەەاری بکەەەەەەان کە
دەربەەەەەەارەی کەڵکەەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەەراق لە ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی لێکەەەەەەۆڵینەوە
دەکەن.
 - ٤ستایشەەەەی دەوڵەەەەەەی ەورکیەەەەا دەکەەەەان بە هەەەەۆی بڕیەەەەارە مرۆڤدۆسەەەەانەکەی
بۆ وەرگرەنی هەزاران ئاوارەی کورد کە لە عێراق هەاڵەوون.
بڕگەی  : ٤١١کردەوە ەند یەنەکان
ال  -کردەوەکانی نەەەوە یەکگرەوەکان:
کەەەەەۆنگرێ داوا لە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئەمریکەەەەەا دەکەەەەەان ئەو مەسەەەەەەلەیە
بخاەەبەردەسەەەەەەتی سەەەەەەکرەێری گشەەەەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان بەەەەەەۆ ئەوەی
مەسەەەەەەلەی کەڵکەەەەەوەرگرەنی عێەەەەەراق لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هاواڵەیەەەەەانی
یەەەەەۆی کە زۆربەیەەەەەان یەڵکەەەەەی سەەەەە یلی بەەەەەێ گونەەەەەاهی ،لە ئەنجەەەەەومەنی
ئاسایشی نەەەوە یەکگرەوەکان ەاوەو بکرێت.
 - ٤داوا بکەەەەەەان بە گەەەەەەوێرەی بڕیارنەەەەەەامەی  ١٤١ی ئەنجەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەی
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان ،رێوشەەەەەەەوێنی گونجەەەەەەەاو و کەەەەەەەاریگەر دێی عێەەەەەەەراق
بگیردرێتەبەر بەهۆی ئەوەی بەردەوا ەکی کیمیایی بەکارهێناوە.
ب  -کردەوە ەند یەنەکانی دیکە:
 - ١کەەەەەەەۆنگرێ داوا لە سەەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەەاری ئەمریکەەەەەەەا دەکەەەەەەەان بەەەەەەەۆ
وەدەسەەەەەتهێنانی هاوکەەەەەەاری هەمەەەەەەوو یەنەکەەەەەەان هەول بەەەەەەدان بەەەەەەۆ ئەوەی
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ئەەەابۆۆ ە بسەەەەپێندرێت بەسەەەەر عێرا ەەەدا و گوشەەەار بخەەەرێتە سەەەەر عێەەەراق بەەەۆ
ئەوەی کۆەایی بە بەکارهێنانی ەکی کیمیایی بهێنێت.
 - ٤کەەەەۆنگرێ هەروەهەەەەا داوا لە سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا دەکەەەەان بەەەەەۆ
وەدەسەەەەتهێنانی هاوکەەەەاری هەمەەەەوو یەنەکەەەەان هەول بەەەەدان بەەەەۆ ئەوی عێەەەەراق
ماەی کەمینەی کورد لەعێراق بەەەرمی بناسێت.
 - ٠کەەەەۆنگرێ هەسەەەەت دەکەەەەان کە و یەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا دەبەەەەێ
بەشەەەەەەداری لە هەوڵە ەنەەەەەەد یەنەکەەەەەەان بکەەەەەەان و هاوکەەەەەەاری لەگەل ئەو
هەواڵنە بکەەەەەەان بەەەەەەۆ ئەوەی یەەەەەەارمەەی ئەو ئەەەەەەاوارە کەەەەەەوردانە بەەەەەەدرێت کە
پێوێستیان بە دەواودەرمان و یارمەەیە مرۆڤدۆستەکانی دیکە هەیە.
بڕگەی  : ٤١٩هەناردەکردنی کااڵ ەایبەەەکانی ئەم ریکا بۆ عێراق
سیاسەەەەەەەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا ئەوەیە کە هەنەەەەەاردەکردنی
ئەو کەەەەەااڵ و ەەکنۆڵەەەەەۆێییە بەەەەەۆ عێەەەەەراق ەدەیە بکەەەەەان کە یەەەەەارمەەی بە
بەهێزبەەەەوونی ەوانەەەەایی سەەەەەربازی عێەەەەراق دەدان .سەەەەەرۆ کۆمەەەەار دەبەەەەێ بە
گەەەەەەەوێرەی بەەەەەەەڕگەی  ١ی یاسەەەەەەەەای هەنەەەەەەەاردەکردنی  ١٨١٨هەنەەەەەەەەاردنی
هە ر ەشەەەەەنە کەەەەە ااڵ یەەەەەان ەەکنۆلەەەەەۆێیە بەەەەەۆ عێەەەەەراق ەدەیە بکەەەەەان کە
نریەکەی زیاەر لە  ٤١ملیۆن دو رە.
ب ەەەڕگەی  : ٤١٨بەرواری ک ەەەارپێکردن بە گەاڵڵەیاس ەەەایە  :شەەەەرەومەرجەکانی
ئە گەاڵڵەیاسایە ەا ٠١ی حوزەیرانی  ١٨٨١جێبەجێ دەکرێت.

283

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

كورد ئەنفالکراوەکان ل بارودۆیێکی نالەباردا دەێیی
ئ نجووم نی نوێن ران
٤٩ی حوز یرانی ١٨٨١
کۆنگرێسمەن جان ئێدوارد پۆرەێر:
ئەەەێ و ێانەەەی ئەەەاوار كورد كەەەان لەەە ەوركیەەەا هەەە روا ب رد وامەەە  .ئەەە و دوو
سەەەاڵ  ١١هەەە زار كەەەورد لەەە ەرسەەەی كەەە كیمیاییەەە كانی سەەە دا حوسەەە یی
هەەە اڵەوون و ب دایەەە و ر ەتەەەاری ەوركیەەەاش ل گەەە ڵیان لەەە ر ەتەەەاری عێەەەراق
زۆر باشەەەەتر نییەەەە  .راپۆرەەەەە ه واڵیەەەە كان نیشەەەەان د د ن كەەەە بەەەەەارودۆیی
ئوردوگەەەەەای ئەەەەەاوار كورد كەەەەەان یەەەەەراپە ،پێداویسەەەەەتیی سەەەەە ر كیی كانیان
دابەەەیی ناكرێەەەت  ،هەەە لی كەەەاركردن بەەەۆ كورد كەەەان نییەەە  ،گۆشەەە گیر كەەەراون و
بەەە هەەەەۆی ئەەەە و ی كارب د سەەەتانی ەوركیەەەەا مەەەەاەی پ نابەەە ریان نەەەە داو بەەەە
كورد كان  ،ل بارودۆیێكی زۆر نال باردا د ێیی.
ه وڵەەە نێون ە و ییەەە كان بەەەۆ دروسەەەتكردنی یەەەانوو بەەەۆ ئاوار كەەەان لەەە یەەە ن
ەوركیەەەەاو ر ن كراو ەەەەە و  .وادیەەەەار ئەەەەۆزال ،سەەەە رۆك کۆمەەەەاری ەەەەەورکیە
د یەەە وێت كورد كەەەان بگ ڕێنەەە و بەەەۆ عێەەەراق  .ئ گەەە ر شەەەتێكی وا روو بەەەدان
بێگومان ل گ ل ئازار و ئ زی ەی زۆرەر رووب ڕوو د بن و .
ئاوار كەەەەەەان لەەەەەە ەوركیەەەەەەا د بەەەەەەێ د سەەەەەەتیان بگەەەەەەان بەەەەەە رێكخەەەەەەراو
نێون ە و ییەەە كانی ئاوار كەەەەان و بەەەە شەەەێوازی گونجەەەەاو بپەەەەارێزرێی .هەەەە رو ها
ئێمەەە د بێەەەت پێەەەداگری بكەەە یی لەەە سەەە ر ئەەە و ی عێەەەراق  ،ئێەەەران و ەوركیەەەا
ب ە واوی رێز ل ماەی هاوواڵەیی كورد كانیان بگرن .
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هەڵسوکەوەی ەورکیە لەگەل کوردە ئەنفالکراوەکان شەرمەزار دەکەیی
ئ نجووم نی پیران
١٤ی ە موزی ١٨٨١
سناەۆر دیكۆنیسنی :200
مەەەەی د مەەەە وێت نیگەەەە رانی یەەەەۆ د رببەەەەڕ سەەەەەبارەن بە ر ەتەەەەاری ەوركیەەەەا
ل گەەە ل  ٠١هەەە زار كەەەەوردی ئەەەاوار ی عێەەەەراق كەەە لەەەە باشەەەووری رۆێهەەەە اڵەی
ەوركیەەەا د ێیەەەی .ئەەە ی ڵكەەە ار ڕشەەە پێشەەەتر لەەە سەەە ر د سەەەتی سەەە دا
حوسەەە یی ئەەەێ و ئەەەازاری زۆریەەەەان بینیەەەو  .سەەە دا كیمیابەەەارانی كەەەەردوون،
كوشەەەەەتوونی و ئ وانەەەەە ی كەەەەە لەەەەە كەەەەەاولكردنی گونەەەەەد كان و یانوو كەەەەەان
رزگاریەەەەەەەەان بەەەەەەەەوو  ،دووریسەەەەەەەەتوو ە و  .بە هەەەەەەەەۆی ئەوەی ل یەەەەەەەە ن
میدیاكانەەەە و سەەەەە رنجی كەەەە می پێەەەەەدراو  ،كەەەە متر ك سەەەەەێك لەەەەە د ر و ی
كۆمەەەە ڵگای كوردسەەەەتان د زانێەەەەت لەەەە ناو ەەەە د ستپێڕان گ یشەەەەتوو دا ەەەەی
روو د دان .بەەەەەە دایەەەەەە و ئەەەەەە ر ەتەەەەەەار دزێەەەەەەو ب رد وامەەەەەە (كەەەەەە
سەەەەووكای ەیی بەەەە هەەەە موو مرۆڤایەەەە ەی) ەەەەونکە ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
 200دینیەەەز ویبیسەەەتێر دیکۆنسەەەینی لە سەەەاڵی  ١٨١١ەەەەا  ١٨٨٤نەەەوێنەری ئاریزۆنەەەا بەەەوو لە
ئەنجەەومەنی پیەەران لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .سەەناەۆر دیکۆنسەەینی لە  ١٨٩٩ەەەا ١٨٨٠
سەەەەەرۆکی کومیسەەەەیۆنی هلیسەەەەینکی و لە  ١٨٨٠ەەەەەا  ١٨٨٤سەەەەەرۆکی کەەەەۆمیتەی هەواڵگەەەەری
ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بەەەەوو .لە ١١ی گەەەەواڵنی  ١٨٨٠کومیسەەەەیۆنی هلیسەەەەینکی بە سەەەەەرۆکایەەی
دیکۆنسەەینی ،دۆکتەەۆر بەرهە سەەاڵەح ،دۆکتەەۆر نەجمەدیەەی کەریەەە ،ئەحەەمەد ەەەور و لەیەەه زانەەای
بانگهێشەەەتی کەەەۆنگرێ کەەەرد بەەەۆ ەەەەاوەوێکردنی بەەەارودۆیی کەەەورد لە عێەەەراق و ەەەەورکیە .سەەەناەۆر
دیکۆنسەەەینی یەکەەەێ لەو سەەەناەۆرانە بەەەوو کە دەوڵەەەەەی ەەەەورکیە بانگەشەەەەی ئەوەی دەکەەەرد لەگەل
پەیوەندی هەیە .وەرگێڕ
ئامانجی کوردەکان هاویەمە و لەگەل
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ئەەە مریكا و د وڵەەە ەانی دیكەەە ی رۆێئەەەاوا نەەەاەوانی گوشەەەار بخ نەەە سەەە ر رێێمەەەی
س ر ڕۆی عێراق.
پەەاش ئەەە و ی هەەە زاران كەەەورد بەەە د سەەتی سەەە رباز كانی عێەەەراق بەەە كۆمەەە ل
كەەەەوێران ،هەەەە زاران كەەەە س هەەەە اڵەی و پەەەە نایان بەەەەۆ ەوركیەەەەا بەەەەرد بەەەە اڵ
ب هەەە رحال لەەە ەوركیەەەاش ل گەەە ل كۆمەەە ڵێك كێشەەە ی نەەەو بەەە ر وڕوو بوونەەە ،
د وڵەەەەە ەی ەوركیەەەەەا ئەەەەە وانی و ك پ نابەەەەە ر بەەەەە ەەەەەە رمی ن ناسەەەەەی و و ك
رێبەەەوار نەەەاوز دی كەەەردن .ئەەە ر ەتەەەار بەەەوو هەەەۆی ئەەە و كەەە ئاوارەکەەەان لەەە
كۆمەەە ڵێك یارمەەە ەی مرۆڤانەەە بێبەەە ش بەەەی .ئێسەەەتاش پەەەاش سەەەێ سەەەال ئەەە
رێبوارانەەەە لەەەە ئوردوگاکەەەەەانی باشەەەەووری ەوركیەەەەەا نیشەەەەت جێی و د وڵەەەەە ەی
ەوركیەەەەا درێەەەەر بەەەە ه وڵەەەە كانی د دان ەەەەەا و ك نیشەەەەت جێبووی كەەەەاەی لەەەە
بارودۆیێکی دێواردا بیانهێۆێت و .
201
سەەە ردانی یەەە كێ لەەە
مەەەانگی ئەەەابی رابەەەردوو مەەەی و سەەەناەۆر لەەەوەینبێر
سەەەێ ئوردوگانەمەەەان كەەەرد كەەە ب نیسەەەب ن ك مپەەە كانی دیكەەە بارودۆی كەەە ی
باشەەەتر بەەەوو ٠١ ،ەەەەا  ٢١كەەە س لەەە شەەەۆ ی كی سەەەێ ێووریەەەدا بەەەوون  ،دۆیەەەی
پەەەاك و یەەەاوێنی یەەەرا بەەەوو و ئاوار كەەەان ن یانەەەد ەوانی كەەەار بكەەە ن .جەەەگە
لەوەش د وڵەەەەە ن ن ید هێشەەەەەت منداڵەەەەە كەەەەەورد ئاوار كەەەەەان بەەەەە شەەەەەێوازی
ەەەە رمی پەەە رو رد ببیەەەنی و مانەەەدوویی و بەەەێ هیەەەوایی ب نیسەەەب ن داهەەەاەوو ،
ك شەەەەەوه وای سەەەەە ركوون و بەەەەەێ د نگەەەەەی و بێەەەەەزاری بەەەەە سەەەەە ریاندا زال
كردبوو.
 201ەرانڵ رالێ لوەێنبێر ساڵی  ١٨٩٤ەا  ٤١١١نوێنەری نیۆجێرسی بوو لە ئەنجومەنی پیران لە
سەر لیستی پارەی دیموکران و دیسان لە  ٤١١٠هەڵبرێردرایەوە و ئێستا بەەەمەنترئ یی ئەندامی
ئەنجومەنی پیرانە .وەرگێڕ
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ئەەە دواییانەەە د وڵەەە ەی ەوركیەەەا پ یماننام كەەە ی یەەەۆی ل گەەە ل كۆمیسەەەۆنی
بەەەەااڵی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بەەەەۆ پ نابەەەە ران ( )UNHCRه ڵو شەەەەاند و
كەەە بەەە گەەەوێر ی ئەەە و د وڵەەە ەی ەوركیەەەا د بەەەوو بەەە پ ناگەەە ی ه میشەەە یی
هەەە زاران ئەەەاوار  .د وڵەەە ەانی س رانسەەەە ری جیهەەەان پار یەەەان ەەەە ریان كەەەەرد
بەەەەەۆ جێبەەەەە جێكردنی پەەەەەرۆێ ی نیشەەەەەت جێبوونی ئاوار كەەەەەان لەەەەە یەەەەەە ن
 UNHCRو د وڵەەەەەە ەی ەوركیەەەەەەاوە  .كەەەەەەۆنگرێ  ٤١میلیەەەەەەۆن دو ری بەەەەەەۆ
ئەەەە م ب سەەەەت ەەەەە ریان كەەەەرد و و زار ەەەەەی د ر و د ورێكەەەەی گرینەەەەەگ و
جێگەەەای ستایشەەەی بینەەەی لەەە دابینكردنەەەی هاوكەەەاری د وڵەەە ەانی دیكەەە لەەە
بوار دا.
زێەەەەەد باری ه ڵو شەەەەەاندن و ی پرۆێ كەەەەە کە هەەەەەید پاسەەەەەاوێكی ەەەەەە رمی لە
پشەەەەەتەوە نەبەەەەەوو ،د وڵەەەەە ەی ەوركیەەەەەا هەەەەە رو ها ن یهێشەەەەەتوو یارم ەییەەەەە
نێون ە وییەەەە كان بەەەە كارببردرێت بەەەەۆ باشەەەەتركردنی بەەەەارودۆیی ئوردوگاکەەەەان.
مەسەەەەلەی لەەە و یراپتەەەر ئ و یەەە كەەە لەەە سەەە ر ەای ئ مسەەەاڵ و د وڵەەە ەی
ەوركیەەەەا هەەەەاەوو ۆی دیپلۆماەەەەە كانی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا و
كارم ندانی UNHCRی بۆ ئوردوگاکان سنووردار كردوو .
كارب د سەەەەتانی ەوركیەەەەا د ڵەەەەێی كەەەەورد كەەەەانی عێەەەەراق لەەەە لێبوردن كەەەە ی
سەەەە دا حوسەەەە یی كەەەەە ڵكو ربگرن و بگ ڕێنەەەە و بەەەەەۆ عێەەەەراق  .ئاوار كەەەەەان
د ڵەەەەەێی د وڵەەەەە ەی ەوركیەەەەەەا یارم ەییەەەەە نێون ە و ییەەەەەە كان نەەەەەادان بەەەەەە
ئوردوگاکەەەەان بەەەەۆ ئەەەە و ی ئاوار كەەەەان نا ەەەەار بەەەەی بگ ڕێنەەەە و بەەەەۆ عێەەەەراق.
گروپەەەەە كانی داكۆكیكەەەەەەاری مەەەەەاەی مەەەەەەرۆه كەەەەە ئاگەەەەەەاداری بەەەەەەارودۆیی
ئوردوگاکەەەەەانی  ،نیگەەەەە رانی یۆیەەەەەان د ربڕیەەەەەو ب نیسەەەەەب ن گ ڕاندنەەەەە و ی
زۆر ملێەەەی ئاوار كەەەەان بەەەەۆ عێەەەەراق  .ئ گەەەە ر ئەەەە ئاوارانەەەە بگ ڕێنەەەە و بەەەەۆ
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عێەەەەراق ،م ەرسەەەەی ئەەەە و زۆر جیدییەەەە كەەەە ەووشەەەەی ار نووسەەەەی بەەەەرا و
یوشك كانیان بی ك كوێراون یان ل مال و زێدی یۆیان د ركراون.
مەەەەی مەەەەانگی ئەەەەابی پێشەەەەوو سەەەەەردانی ەوركیەەەەا کەەەەرد .ەوركیەەەەا پشەەەەتیوانی
بەەە هێزی ئێم یەەەە و پ یو نەەەەدی و ب رێ و نەەەدی دوو ی نەەەە مان پێكەەەە و ه یەەەە
و دۆسەەەەتای ەیی ل مێرین كەەەە مان لەەەە گەەەە ل ئەەەە وان بەەەە رز د نەەەەریێنە .بەەەە
درێرایەەەەی سەەەە د كان ەوركیەەەەا( هەەەە رو ك ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا)
پ ناگایەەە كی ئەەە می بەەەوو بەەەۆ میلیۆنەەە ها ئەەەاوار  .لەەە راسەەەتیدا سەەەاڵی ١٨٨٤
د بێەەەت بەەە پانسەەە د میی سەەەاڵیادی پێكهەەەاەنی كۆمەەە ڵگای جوول كەەە كان لەەە
ەوركیەەەا كەەە لەەە د سەەەتی ئەەەازار و ئ زیەەە ەی ئەەەایینی لەەە ئیسەەەپانیا هەەە اڵەبوون.
بەاڵ د وڵەەەە ەی ەوركیەەەەا لەەەە ب رامبەەەە ر هەەەە ر شەەەەتێكدا كەەەە پ یو نەەەەدی بەەەە
كورد كەەەەەانی دانیشەەەەەتووی باشەەەەەووری رۆێهەەەەە اڵەی ئەەەەە و واڵەەو هەەەەە بێت،
كۆم ڵێك حیساباەی گرینگی سیاسی و ئاسایشی ه ی .
ب هەەەە رحال كرد و كەەەەانی د وڵەەەە ەەەەەی ەوركیەەەەا ب نیسەەەەب ن ئەەەەاوار كەەەەورد
عێرا یەەەە كان پیشەەەەاند ری جۆرێەەەەك ه سەەەەتیاربوون كەەەە ەەەەە نها ناكۆكیەەەە كانی
ناو ەەە ەونەەەەدەر د كەەەان .داوا لەەەە د وڵەەە ەی ەوركیەەەەا د كەەە بەەەە ر ەتەەەەاری
یەەەۆی ل گەەە ل ئاوار كانەەەدا ب ێتەەە و و هەەە ر ی لەەە د سەەەت دێەەەت بیكەەەان بەەەۆ
ئەەە و ی پێشەەەوازی لەەە ئاوارانەەە بكەەەان و بهێۆێەەەت لەەە ئەەەازادی و ه لەەە كانی
202
واڵەی ەوركیا ێر و ربگرن.

 202کا هەل و ئازادی؟ ئەو کاەە ەەنانەن  ٤١ملیۆن کوردی هاوواڵەی یودی ەورکیە لە سەرجە
ماەەکانیان بێبەش کرابوون و لە رووی کولتووری ،ئابووری و سیاسییەوە بە ەوندەریی شێوە سەرکون
دەکران .وەرگێڕ
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کوردەکان بە هۆی ئەوە کیمیاباران دەکرێی کە داوای ماەی یۆیان دەکەن
ئەنجوومەنی نوێنەران
١١ی ئ یلوولی ١٨٨١
کۆنگرێسمەن پۆرەێر :
هەەەە موومان ئاگەەەەاداری ئەەەە و م ەرسەەەەی یی كەەەە لەەەە ئەەەە نجامی داگیركردنەەەەی
نایاسەەەایی كوێەەەت ب د سەەەتی عێەەەراق بەەە سەەە ر سەەە امگیری ئەەەابووری جیهانەەەدا
سەەەەە پاو  .بەەەەە اڵ رێیمەەەەەی سەەەەەە ركووەك ری سەەەەە دا بە هەمەەەەەان رێەەەەەەرە
ه ڕ ش ی بۆ س ر میلیۆن ها ك س ك ل ك نداوی ەارس د ێیی.
لەەە كەەەاەی بەەەە د سەەە اڵەگ یشەەەەتنی سەەە دا حوسەەەە یی لەەە سەەەەاڵی ١٨١٨و ،
كورد كەەەان  -كەەە گەورەەەەەریی ك مینەەە ی عێەەەرا ی  -بەەە ەەەەاوانی ئەەە و ی كەەە
داوای بەەە ە رمیناسەەەینی شوناسەەەی ئەەە ەنیكیی جیەەەاوازی یۆیەەەان د كەەە ن بەەە
دڕندانەەەە ەریی شەەەەێو سەەەە ركوون كەەەەراون .لەەەە مەەەەاو ی ٤سەەەەاڵی رابەەەەردوودا
سەەە دان منەەەدال  -كەەە دایەەەك و باوكیەەەان ەەەا كی سیاسەەەی بوونەەە -د سەەەتگیر
و ئ شەەەەەك نج كەەەەەراون ،سەەەەە دان هەەەەە زار كەەەەەورد لەەەەە شەەەەەوێن كانی دیكەەەەە
نیشەەت جێ كەەەراون و بەەۆ ئەەە و ی بەە و بەەە كۆمەە ڵگەەەای كەەورد بكرێەەەت سەەە دان
گونەەەد كەەەاول كەەەراون  ،هەەە زاران كەەە س لەەە ئەەە نجامی هێرشەەەی كیمیەەەایی بەەەۆ
سەەە ر یەەە ڵكی سەەە یلی كەەەورد كەەەوێران و ه ر شەەەن د نگەەەی ناڕ زای ەییەەە ك
ب ەووندەریی شێو س ركوون كراو .
ئێمەەە نابێەەەت ەەەاو لەەە سەەە كانی سەەە دا بكەەە یی( ونكەەە هەەەید متمان یەەە ك
بەەە سەەە كانی ناكرێەەەت) بەەە ڵكوو د بێەەەت ەەەاو لەەە كرد و كەەەانی بكەەە یی .بەەە
ل بەەەەەە ر او گرەنەەەەەەی كارنامەەەەەە ی ر شەەەەەەی مەەەەەەاەی مرۆڤەەەەەەی سەەەەەە دا دێی
هاوواڵەیەەەانی یەەەۆی ،ئەەە و ئەەە ركی ئێم یەەە كەەە ئاسایشەەەی هاوواڵەیەەەانی بیەەەانی
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كەەە لەەە كوێەەەت بەەە بارمتەەە گیەەەراون و هاوواڵەیەەەانی كوێەەەت و واڵەەەەانی دراوسەەەێ
بپارێزیی.

س دا حوس یی ،كورد و ێینۆساید
ئ نجووم نی پیران
١١ی ئاداری ١٨٨٤

سناەۆر دۆل : 203
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئەەە ه ەت یەەە ەەەوار میی سەەەاڵیادی یەەە كێ
لەەەەە دزێەەەەەوەریی رووداو كەەەەەانی سەەەەە د ی بیسەەەەەت م  .لەەەەە ١٩- ١١ی ئەەەەەاداری
 ١٨٩٩هێەەەەەز كەەەەەدار كانی سەەەەە دا حوسەەەەە یی هەەەەە زاران ێن ،منەەەەەدال و
پیر مێردیەەەان لەەەە شەەەەارۆ ك ی ه ڵ بجەەەە كوشەەەت  .ئەەەە كۆم ڵكوێییەەەە بەەەە
ەەە كی كیمیەەەایی ئ نجامەەەدرا ،هەەە مان ەەە كی كیمیەەەایی كەەە ئەەە مڕۆ ن ەەەە و
ی كگرەوو كان ب شوێنیدا د گڕێت ل عێرا دا .
لەەەە و كاەەەەە ێز ونەەەە ی  ١٨٩٩ەەەەەا ئێسەەەەتا سەەەە دا و هێز كەەەەانی گەەەەاردی
كۆمەەەەەاری بەەەەە رد وا بەەەەە ەەەەە كی كیمیەەەەەایی هێرشەەەەەیان كردوو ە سەەەەە ر
 203رۆبێەەەرن جۆزیەەە دۆل سەەەاڵی  ١٨١١ەەەەا  ١٨١٨نەەەوێنەری کەەەانزاس بەەەوو لە ئەنجەەەومەنی
نەەەوێنەران و لە  ١٨١٨ەەەەا  ١٨٨١نەەەوێنەری کەەەانزاس بەەەوو لە ئەنجەەەومەنی پیەەەران لەسەەەەر لیسەەەتی
پەەارەی کۆمەەاری  .لە  ١٨٩١ەەەەا  ١٨٨٤رێەەبەری کەمیەەنەی ئەنجەەەومەنی پیەەران و لە لە  ١٨٨٤ەەەەا
 ١٨٨١رێەەەەبەری زۆریەەەەنەی کۆماریخوازەکەەەەانی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بەەەەوو .لە  ١٨١١ەەەەەا ١٨١٠
سەەەەەرۆکی کەەەەۆمیتەی کۆماریخوازەکەەەەان و لە  ١٨٩١ەەەەەا  ١٨٩٤سەەەەەرۆکی کەەەەۆمیتەی ئەەەەابووری
ئەنجەەەومەنی پیەەەران بەەەوو .جۆزیەەە دۆل لە هەڵبراردنەکەەەانی سەەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەەا لە ١٨٨١
کاندیدی پارەی کۆماری بوو بەاڵ هەڵبراردنەکەی بە بیل کلینتۆن دۆڕاند .وەرگێر
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كورد كەەەەان لەەەە بەەەەاكووری عێەەەەراق و یەەەە ڵكیان بەەەە كۆمەەەە ل ل سەەەەێدار داو و
ب ه موو شێوازێكی وێنان كراو ئ شك نج یانی کردووە .
ئەەەە كەەەەەرد و دڕند یەەەەە زۆر جەەەەەار لەەەەە ە ل ەزیۆنەەەەە كانی جیهانەەەەەدا بەەەەە و
بوو ەەەە و بەەە اڵ ئێمەەە بەەە یێرایەەەی لەەە بیەەەری د كەەە یی .هەەە ر ئەەە مانگەەە
ب رنامەەەەەە ی ە لەەەەەە ەزیۆنی " ١١یولەەەەەە ك"  204كەەەەەە نزیكەەەەەە ی  ١١میلیەەەەەەۆن
ئەەەەە مریكایی سەەەەە یری د كەەەەەان ،دوایەەەەەیی كەەەەەرد و دڕنەەەەەدانەکانی هێز كەەەەەانی
سەەەە دا حوسەەەە ینی دێ بەەەە یەەەە ڵكی كەەەەورد نیشەەەەاندا .وادیەەەەار سەەەە رباز
عێرا ییەەە كان كەەەرد و كۆم ڵكوێییەەە كانی یۆیەەەان بەەە كەەەامێرا ەۆمەەەار د كەەە ن
ەەەەا یەەە اڵن بكەەەرێی .ئەەە وێنەەەانە ل گەەە ل هەەە زاران پەەە ڕ ب ڵگ نامەەە ی دیكەەە
د ستی ب س ردا گیراو  ،ئ وێنان ەرسناك و دڵت زێنی .
هێشەەەەتا لەەەە واشەەەەنگتۆن هەەەەید باسەەەەێك نییەەەە بەەەەۆ ئەەەە و ی ئەەەە كەەەەرد و
ب رد وامانەەەەە بەەەەە ێینۆسەەەەەاید بناسەەەەەرێی ،ە نانەەەەە ن ئێسەەەەەتاش ویەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا و هێەەەەز رۆێئاواییەەەەە كان سەەەە رنجی یۆیەەەەان لەەەەە
سەەەە ر ەەەەە كنۆلۆێیا و كاریانەەەە كانی ب رهەەەە مهێنانی كەەەە كۆمەەەە ڵكوێ كانی
سەە دا ەەەڕ كردوو ەەەە و نەەە ئەەە و ی ڵكەە كەەە بوون ەەەە وربەەەانی(و ل وان یەەە
دیسەەەان لەەە داهاەوویەەە كی نزیكەەەدا ببنەەە و وربەەەانی) كەەە كۆمەەە ڵكوێ كانی
س دا .
ه ەتەەەەەە ی رابەەەەەەردوو راپۆرەەەەەەە ه واڵییەەەەەە كان ه ڵوێسەەەەەەتی ل یۆبایانەەەەەە و
بێباكانەەەە ی جێگەەەەری سەەەە رۆك و زیرانەەەەی عێرا یەەەەان بەەەە و كەەەەرد و كەەەە بەەەە
204بەرنەەەەامەی  ١١یەەەولە ( )Minutes 60 programبەرنەەەەامەیەکی سەەەەەرکەوەووی کانەەەەاڵی
CBSی ئەمریکەەەایە کە لە سەەەاڵی  ١٨١٩ەەەەا ئێسەەەتا بەەە و دەکەەەرێتەوە و یەکەەەێ لە پربینەرەەەەریی
بەرنامە ەەلەڤزیۆنیەکانە لە سەراسەری ئەمریکادا .وەرگێڕ
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ن ەەەەەە و یەەەەە كگرەوو كەەەەەانی وەەەەەەوو سەەەەە دا حوسەەەەە یی دیەەەەەاری د كەەەەەان
پشەەەەكن رانی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بەەەەۆ دۆزینەەەە و ی ەەەە كی كۆمەەەە ڵكوێ
د ەوانی س ردانی كو بك ن و س ردانی كو ن ك ن .
ئێسەەەەتا كۆمەەەە ڵێك گوشەەەەار ل یەەەە ن بریتانیەەەەا و ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەەە مریكا لەئەەەەارادایە بەەەەۆ ئ نجامەەەەەدانی ه نەەەەد كەەەەرد و ی سەەەەە ربازی دێی
عێراق.

ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجە :كورد كان هاوپ یمانی ئێم ن دێی س دا حوسەیی
ئ نجووم نی پیران
١١ی ئاداری ١٨٨٤
سناەۆر دیكۆنسینی :
جەەەەە نابی سەەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،زۆر پێشەەەەەەتر لەەەەە و ی كەەەەەە كەەەەەەرد و
دڕنەەەەدانەکانی سەەەە دا بەەەە شەەەەێوازێكی بەەەە رەراوان ریسەەەەوا بكەەەەر  ،رێیمەەەە
د ڕند كەەەە ی سەەەە دا شەەەەااڵوێكی بەەەەۆ ەەەە اڵ ۆكردنی كورد كەەەەانی دانیشەەەەتوی
بەەەەاكووری عێەەەەراق ئ نجامەەەەدا .گونەەەەد كان یەەەەاپوور كەەەەران ،هەەەە زاران كەەەە س
كوێران و د یان ه زار ك س نا ار بوون ل زێدی یۆیان ئاوار ببی.
ئەەە مڕۆ ەەەوار میی سەەەاڵیادی كرد و یەەە كی دڕندان یەەە كەەە جیهەەەانی ه ێانەەەد
و ەەەەاكتیكی ەیەەەرۆری دڕنەەەدانەی سەەە دامی ئاشەەەكرا كەەەرد كەەە هەەە موومان بەەەاش
ئاگەەەەەادارینی .ەەەەەوار سەەەەەال پەەەەەێ دیكتەەەەەاەۆری عێەەەەەراق دێی گوندنشەەەەەین
كورد كەەەەان ەەەە كی كیمیەەەەایی بەەەە كارهێنا و هەەەە زا ران ێن ،پیەەەەاو و منەەەەداڵی
كوشت .
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جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،وێنەەەە زینەەەەدوو كانی ئەەەە كۆم ڵكوێییەەەە
هەەەەەە موو ك سەەەەەەێك د هەەەەەە ێێنێت  ،ب ەایبەەەەەە ن ئ وانەەەەەە ی كەەەەەە وێنەەەەەە ی
وربانییەەەە كانیانی سەەەە ر شەەەە ام كان و نێەەەەو ماڵەەەە كانیان بینیەەەەو  .ەەەەە رمی
بن ماڵەەەەە كان وشەەەەەك بەەەەەوو و ك وەووەەەەەەە سەەەەە ری ك و سەەەەە ر ڕای ئەەەەە
ب ڵگ نامەەە حاشەەەا لێن كراوانەەە رێیمەەەی عێەەەراق ەەەەا ئێسەەەتا دانەەەی بەەە كرد و
دزێو كەەەانی یۆیەەەدا نەەە ناو  .ە نانەەە ن ئێسەەەتاش رێیمەەەی سەەە دا لەەە رێگەەەای
ەونەەەەدەركردنی گەەەە مارۆ ئابوورییەەەەە كان و گوشەەەەاری سەەەەە ربازی درێەەەەر بەەەەە
ه وڵ كانی د دان بۆ ل ناوبردنی كورد كان .
یواسەەەەتی سەەەە دا بەەەەۆ بەەەە كارهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی بەەەەۆ ەەەە اڵ ۆكردنی
هاوواڵەیەەەانی یەەەەۆی نیشەەەاند دان سەەەە دا بەەەۆ راگرەنەەەەی د سەەە اڵەی دزێەەەەوی
یەەەەۆی لەەەە ئ نجامەەەەدانی هەەەەید كرد و یەەەە كی زاڵمانەەەە د سەەەەت ناپارێزێەەەەت.
كورد كەەەەانی بەەەەاكووری عێەەەەراق د یانەەەە وێت مەەەەانگی داهەەەەاەوو هەەەە ڵبراردنێك
بەەە ڕێو ببەەە ن و ویەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا د بەەەێ پشەەەتیوانی لەەەە
ه وڵەەەە بكەەەەان بەەەەۆ سەەەەپاندنی دیمۆكراسەەەەی لەەەە واڵەێەەەەك كەەەە لەەەە مێر
ئازادییەەە كانی لەەەێز ون كەەەراو  .ەەەوار سەەەال پەەەێ جیهەەەان بەەەێ د نەەەگ بەەەوو و
لەە راسەەەتیدا لەەە كەەاەی هێرشەەە كیمیای كانەەەدا بەە رد وا پشەەەتیوانی لەەە سەەە دا
د كرد.
جەەەەەە نابی سەەەەەە رۆك ی ئەنجەەەەەەومەن ،ئێمەەەەەە ئێسەەەەەەتا د زانەەەەەەیی كورد كەەەەەەان
هاوپەەەە یمانی سرووشەەەەتی ئێمەەەە ن دێی سەەەە دا و شەەەەایانی ئەەەە و ن لە رووی
سیاسەەەەەەەەەی و ئەەەەەەەەە یه ییەوە پشەەەەەەەەەتیوانیان لێەەەەەەەەەبکەیی و یارمەەەەەەەەە ەی
مرۆڤدۆسەەەەتان یان بەەەەد یی .ئەەەە سەەەەاڵیاد دزێەەەەوە د بەەەەێ ببەەەەێ بەەەە یەەەەاڵی
پشەەەەتیوانی ئەەەە مریكا بەەەەۆ زینەەەەدووڕاگرەنی هیەەەەوای كورد كەەەەان لەەەە عێەەەەراق و
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یەەەە بان بەەەەۆ ئەەەەازادی و دیموكراسەەەەی .ئیەەەەدی ەەەە د نابێەەەەت كورد كەەەەان یەەەەا
ه رك سێكی دیك ببی ب وربانی كرد و دڕندان كانی س دا .

وار میی ساڵیادی كیمیابارانی كورد كان
ئ نجووم نی پیران
١٩ی ئاداری ١٨٨٤

سناەۆر گۆڕ:
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،رۆێی دووشەەەە مم ١١ ،ی ئەەەەادار ەەەەوار میی
سەەەاڵیادی كیمیابەەەارانکردنی شەەەاری ه ڵ بجەەە بەەەوو بەەە ەەەە رمانی سەەە دا كەەە
پتەەەەر لەەەە  ٤هەەەە زار ێن ،پیەەەەاو و منەەەەدال لەەەە هێرشەەەە دا كەەەەوێران .ئەەەە مڕۆ
سەەەە دا ە نانەەەە ن لەەەە ه ر سەەەەهێنان سەەەە ربازیی ك ی بەەەە د سەەەەتی ئێمەەەە
رزگەەەاری بەەەوو و ئێسەەەتاش هەەە ر لەەە سەەە ر د سەەە اڵە  .سەەە دا درێەەەر بەەە
شەەەەە ڕی ێینۆسەەەەەاید د دان دێی هەەەەەە ر گروپێەەەەەك كەەەەەە لەەەەە ب رامبەەەەەە ری
رابو سەەەتێت و ك شەەەیع كان كەەە لەەە باشەەەووری عێەەەراق گیریەەەان یەەەواردوو و
ب ەایب ن سەرجە كورد كان ل باكووری عێراق.
ب ڕاسەەەەتی هەەەەید وشەەەە ی ك نییەەەە كەەەە مەەەەرۆه بتوانێەەەەت مۆە كەەەە ی ەەەەەرۆری
بەەەەە رد وامی سەەەەەە دا و ئەەەەەەێ و ئەەەەەازاری ێن و پیەەەەەەاو و منداڵەەەەەە بەەەەەەێ
گوناهەەەە كانی پەەەەێ و سەەەە بكەەەەان كەەەە بەەەە د سەەەەتی د وڵەەەە ەێك ئەەەە نجا
د درێەەەەت كەەەە ئەەەە ی ڵكەەەە ی ەرسەەەەاندوو و ەۆ انەەەەدوو و ەووشەەەەی بەەەەێ
هیوایی كردوو .
بەەەەۆ و سەەەەفكردنی ئەەەەە رووداوانەەەە ب ەایبەەەە ن سپاسەەەەەی ئێەەەەو و هەەەەە موو
ئ نەەدامانی ئەە لێرن یەە د كەە بەە بۆنەە ی نەەاردنی راپۆرەێەەك لەە ێێەەر نەەاوی
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" كوردسەەەەتان ل سەەەە رد می سەەەە دامدا " لەەەە ەشەەەەرینی دوو مەەەەی  ١٨٨١بەەەەۆ
كۆمیتەەەەە ی پ یو ندیەەەەە كانی د ر و ی ئ نجوومەەەەە نی پیەەەەەران  .205كەەەەەاەێ كەەەەە
ئەەەە راپۆرەەەەە د ر ەەەەوو ١١١ ،هەەەە زار كەەەەورد ئەەەەاوار ی سەەەەنووری ەوركیەەەەا و
عێەەەەراق ببەەەەوون و ل گەەەە ل مەەەە رگی ب كۆمەەەە ل بەەەە هۆی سەەەە رماو سەەەەەۆڵ ،
ن یۆشەەەەیی پەەەە ەاكان و برسەەەەێتی رووبەەەە ڕوو بەەەەوون .پەەەەاش د سەەەەتپێكردنێكی
در نەەەگ ،ئیەەەەدارەی بەەەەوش سەەە رەنجا د سەەەەت بەەەە كار بەەەوو و لەەەە "شەەەەااڵوی
دابینكردنەەەەی ئاسەەەەای "دا  206پێشەەەەی لەەەە و گەەەەرن ئەەەە ن هام ەییەەەە ببەەەەێ
ب كار سان .
بەە یارمەە ەی ئەە ه واڵنەە یەە ڵكی كەەورد لەە كار سەەان رزگاریەەان بەەوو بەە اڵ
نەەەەد مەەەەانگە
هێشەەەەتا ل گەەەە ل م ەرسەەەەی كی كوشەەەەند بەەەە ر وڕوون .سەەەە دا
 205کوردسەەتان لە سەەەردەمی سەەەدامدا راپەەۆرەێکی ەێروەەسەەەلی  ٢٨پەڕەیەەی بەەوو کە سەەتاەی
ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران لە لەەەە ەشەەەەرینی دوو مەەەەی  ١٨٨١بەەەەۆ كۆمیتەەەە ی پ یو ندیەەەە كانی د ر و ی
ئ نجوومەەە نی پیرانەەەی ئامەەەادە کەەەرد .لەو راپەەەۆرەەدا سەەەەرجە کردەوەکەەەانی سەەەەدا دێی کەەەورد
لەوانە کیمیابەەاران ،کەەاولکردنی گونەەدەکان و راگەەوازەنەوەی یەڵەەڵ بەەاس کرابەەوو .ئەوە یەکەمجەەار
بەەەوو کە کۆنگرێسەەەی ئەمریکەەەا راپەەەۆرەی دەربەەەارەی کردەوەکەەەانی سەەەەدا حوسەەەەیی دێی یەڵکەەەی
کوردستان ئامادە دەکرد .وەرگێڕ
 206شەەەااڵوی دابینکردنەەەی ئاسەەەای دوابەدوای کەەەۆڕەوی یەڵکەەەی کوردسەەەتان و پەسەەەەندکرانی
بڕیەەەەەەەاری  ١٩٩ی ئەنجەەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان لە ٤ی نیسەەەەەەەەانی ١٨٨١
دەسەەەتیپێکرد و لە دوو شەەەەااڵو پێکهەەەاەبوو :شەەەەااڵوی یەکە لە ١ی نیسەەەانی  ١٨٨١دەسەەەەتیپێکرد
بە ئامەەانجی پاراسەەتنی هەرێمەەی کوردنشەەیی( جەەگە لە کەرکەەوو ) لە هێرشەەی ەڕۆکەکەەانی عێەەراق.
شەەەەەااڵوی دووە لە ٤٢ی ەەمەەەەەەوزی  ١٨٨١دەسەەەەەەتیپێکرد و لە ٠١ی کەەەەەەانوونی یەکەمەەەەەەی ١٨٨١
کۆەاییپێهەەان و ئەرکەەی ەەنهەەا گەیانەەدنی یەە ارمەەی مرۆڤدۆسەەتانە بە ئەەاوارە کوردەکەەان بەەوو .پەەاش
کۆەاییپێهەەەاەنی شەەەااڵوی دابینکردنەەەی ئاسەەەای  ،هێەەەزە هاوپەیمانەکەەەان بە سەەەەرکردایەەی ئەمریکەەەا
لە بەەنکەی ئینجیرلیکەەی ەورکیەەاوە درێرەیەەان بە پاراسەەتنی هەرێمەەی دێەەڕینەەی کوردسەەتان دا ەەەەا
کاەی روویانی رێیمی سەدا لە ئاداری  .٤١١٠وەرگێڕ
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ئەەەەەەابۆۆ ەی یسەەەەەەتووەەە سەەەەەە ر ناو ەەەەەە كوردنشەەەەەەین كان بەەەەەەۆ ئەەەەەە و ی
ی ڵك كەەە ی یەەەۆی بەەە برسەەەێتی بكوێێەەەت ەەەونکە سەەە دا لەەە و د ەرسەەەێت
ك ئ گ ر ئ د نگان كە ن كان كورد كان ب س ریدا زال د بی.
ئێسەەەەتا یەەەەەۆراك ،سەەەەەووە م نی و د واو د رمەەەەان لەەەەە ناو ەەەەە زۆر ك مەەەەە .
ن ەەەە و یەەە كگرەوو كان كەەە ئەەە ركی یارم ەیەەەدانی مرۆڤدۆسەەەتان ی لەەە سەەە ر
شەەەان هەەەە ەا ئەەەە و شەەەوێن ی كەەەە مەەەەی ئاگەەەادار و كەەەەوو پێویسەەەەت واڵمەەەەی
پێداویسەەەەتیی كانی ن داو ەەەەەە و  .لەەەە هەەەەە مان كاەەەەەدا هێز كەەەەەانی سەەەەەوپای
عێەەەەراق د سەەەەتیانكردوو بەەەە گوشاریسەەەەتن سەەەە ر ناو ەەەە كوردنشەەەەین كان.
روونەەەە كەەەە سەەەە دا د یەەەە وێت لەەەە هەەەە موو ئامرازێەەەەك بەەەەۆ لەەەە ناوبردنی
كورد كەەەەان كەەەە ڵكو ربگرێت .پرسەەەەیار ئ و یەەەە كەەەە ئایەەەەا سەەەە دا د ەوانێەەەەت
یۆی لە دەست کوردەکان رزگار بکان؟
ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كان ناەوانێەەەەەت پشەەەەەت لەەەەە سەەەەە ركووە زاڵمانەەەەە ،
نەەەامرۆیی و وێنانەەە كراو بكەەەان .ئێمەەە د ەەەەوانیی كەەەارێكی جیەەەاواز بكەەە یی بەەەۆ
ملیۆنەەە ها مەەەرۆه کە لەەە پیەەەاو ،ێن ،منەەەدال ،دایەەەك و بەەەاوك و بەەەاپیر و داپیەەەر
و نەەەە و ی نەەەەو پێکهەەەەەاەووە و بیانپەەەەارێزیی  .ئێمەەەەە د ەەەەەوانیی یەەەەەۆراك،
سەەەەەووە م نی و د واو د رمەەەەەان بگ ی نینەەەەە د سەەەەەتی كورد كەەەەەان ،ە نانەەەەە ن
ئێمەەەە و واڵەەەەەانی دیكەەەە د بەەەەێ یارمەەەە ەی ەوركیەەەەا بەەەەد یی بەەەەۆ رووبەەەە ڕوو
بوونەەە و ل گەەە ل ئەەە بووم ل رز یەەە  .ئێمەەە د بەەەێ و ەوانەەەای ئەەە و مان ه یەەە
كەەەەە و اڵمەەەەەی سەەەەە دا بد ینەەەەە و ئ گەەەەە ر شەەەەە رەوم رج كانی ئاگرب سەەەەەت
ر او ن كان.
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کیمیابارانی ه ڵ بج ی كێ ل ەاریكتریی كاە كانی مێرووی مرۆڤای ەی بوو
ئ نجووم نی پیران
١٢ی ئاداری ١٨٨١
سناەۆر پێ :
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەوومەن ،كۆەەەەایی ئەەە ه ەت یەەە سەەەاڵیادی یەەە كێ
لەەە ەەەەاریكتریی كاەەەە كانی مێەەەرووی مرۆڤای ەییەەە  ٩ .سەەەال پەەەێ لەەە ١١ی
ئەەەەاداری  ١٨٩٩هێز كەەەەانی سەەەە دا حوسەەەە یی ( كەەەە لەەەە یەەەە ن هێز كەەەەانی
ئێرانەەە و لەەەە دوورگەەە ی ەەەەەاو گەەە مارۆ درابەەەەوون و هێەەەز كورد كەەەەانی لەەەە
بەەەەاكووری عێەەەەراق پێشەەەەڕ ویان كردبەەەەوو) بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی هێرشەەەەیان
كەەەەرد سەەەە ر شەەەەارۆ ك ی كوردنشەەەەینی ه ڵ بجەەەە و ل ئ نجامەەەەدا  ٤ەەەەەا ١
ه زار كورد كوێران ك زۆرب یان ی ڵكی س یلی بێ گونا بوون .
لەەەە  ٩سەەەەاڵ ی پەەەەاش هێرشەەەەی كیمیەەەەایی عێرا ەەەەدا ،ه ڵ بجەەەە گرنگتەەەەریی
سەەە مبوولی بەەەارودۆیی نالەەە باری یەەە ڵكی كەەەورد بەەەوو كەەە وێنەەەای رەەتەەەاری
دڕنەەەەەەدانەی د وڵەەەەەە ەی عێەەەەەەەراق لەەەەەە ب رامبەەەەەەە ر كورد كەەەەەەانە .وێنەەەەەەە
ل بیرنەەەە كراو كانی وربانیەەەەانی ئەەەە هێرشەەەە ( پیاوێەەەەك كەەەە ل گەەەە ل كەەەەوڕ
سەەەەاواك ی وشەەەەك ببەەەەوو  207و ك ەەەە منەەەەداڵێك كەەەە س رپۆشەەەەی ب سەەەە ر و
بەەەوو و د موو ەەەاوی بەەە ەەەە واوی شەەەێوابوو) هەەە ەا ه ەایەەە لەەە بیەەەری یەەە ڵكی
كەەەورددا د مێنێتەەە و  .هەەە روا كەەە زۆربەەە ی یەەە ڵكی بۆسەەەنیا ەەە ن پاكتەەەاوی
 207مەبەستی عومەری یاوەرە کە لە بەر دەرگای ماڵەکەیدا لە کاەی کیمیابارانەکەدا گیانی
لەدەستدا .وەرگێڕ
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ر گەەەە زی شەەەەاری "سەەەەربرینیكا"  208لەەەە بیرناكەەەە ن ،كورد كەەەەانی
كیمیایی ه ڵ بج ن ل بیر ناك ن .
بەەە دڵنیاییەەە و هەەە رو ها كەەە هەەە موومان د زانەەەیی ه ڵ بجەەە ەەەە نها نموونەەە ی
كیمیابەەەەارانكردنی كورد كەەەەان نەەەە بوو و كۆەەەەەایی بەەەە سەەەە ركووەی كورد كەەەەان
لەەەەە یەەەەە ن عێرا ەەەەە و نەەەەە هێنا .ه ر نەەەەەد كەەەەە كیمیابەەەەەارانی ه ڵ بجەەەەە
نایۆشەەەەەتریی رووداو بەەەەەوو بەەەەە اڵ ەەەەەە نها یەەەەە كێ لەەەەە زنجیەەەەەر كەەەەەرد و
دڵەەەڕ ەەە كانی عێەەەراق بەەەوو دێ بەەە كەەەورد .لەەە نەەەاو ڕاسەەەتی د یەەە ی  ١٨٩١ەەەەا
كۆەەەەایی ئەەە د یەەە  ،هێز كەەەانی عێەەەراق بەەە شەەەێوازی سیسەەەتماەیك گونەەەد
كوردنشەەەەین كانیان روویانەەەەد و گوندنشەەەەین كانیان بەەەە زۆر لەەەە ئوردوگەەەەا زۆر
ملێی كانەەەەەەدا نیشەەەەەەت جێكرد و د یەەەەەەان هەەەەەە زار كو ردیەەەەەەان گەەەەەەرن و بەەەەەەێ
س روشەەەوێی كەەەەرد و سەەەە دان گونەەەە د و شەەەەاری كوردنشەەەەینیان یەەەەاپوور كەەەەرد.
ئەەە كرد وانەەە لەەە شەەەااڵوی ناسەەەراو بەەە ئەەە نفال لەەە  ١٨٩٩گ یشەەەت لوەكەەە ی
یەەەەۆی .بەەەە گەەەەوێر ی ه ڵسەەەە نگاندن كان ،نزیكەەەە ی  ١٤١هەەەە زار كەەەەورد لەەەە
ماو یەەەە دا بەەەەێ س روشەەەەوێی كەەەەراون و لەەەە ناو بەەەەراون .بەەەە گشەەەەتی ئەەەە
كرد وان ی عێراق دێی كورد كان ل حوكە و بار ی ێینۆسایددای .
مەەەەەی و سەەەەە رۆكی هێەەەەەرای كۆمیتەەەەە ی پ یو ندییەەەەە كانی د ر و  ،سەەەەەناەۆر
هێۆمەەەەز زۆر ه وڵمانەەەەداو سەەەە رنجی ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران بەەەە ر و ی ئەەەەازار و
ن هام ەییەەەە كانی كورد كەەەەان رابكێشەەەەیی كەەەە یەەەە كێ ل وانەەەە یسەەەەتن ڕووی
هێرشەەەەی

 208لە میەەەانەی شەەەەڕی بۆسەەەنیا ،سەەەوپای کۆمەەەاری سیرپسەەەکای سەەەربەکان بە ەەرمانەەەدەیی
ێنێەەرال راەکەەەۆ میهدیەەڵ لە ەەمەەەوزی  ١٨٨٤لە دە وروبەری شەەەاری سەەربرینیکای بۆسەەەنیا نەەەزیکەی
٩هەزار کەس لە دانیشەەەتوانی ئەو نەەەاو ەیەی(کە زیەەەاەر پیەەەاو و و بەەەوون) کوشەەەت .سەەەکرەێری
گشەەەتی نەەەوە یەکگرەوەکەەەان ئەو کۆمەڵکەەەوێیەی بە ەونەەەدەریی ەەەەاوان دێی مرۆڤەەەایەەی لە ئوروپەەەا
پاش جەنگی دووەمی جیهانی لە ەڵەمدا .وەرگێڕ
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ی كەەەە گ اڵڵەەەە یاسەەەەای گەەەە مارۆدانی عێەەەەراق لەەەە  ١٨٩٩بەەەەوو بەەەە هەەەەۆی
كی كیمیایی دێی كورد كان.
ك ڵكو رگرەنی عێراق ل
پەەەەاش ئەەەە و ی كۆمەەەە ڵێك ب ڵگەەەە و نیشەەەەان ی بای یەەەەدار ك وەەەەە د سەەەەتی
ئێمەەەە سەەەە بار ن بەەەە ر ەتەەەەاری دڕندانەەەە ی عێەەەەراق دێی كورد كەەەەان كەەەە
زۆربەەە یان ب د سەەەەتی یەەەەودی كارب د سەەەەتانی عێەەەەراق نووسەەەەراون  ،كۆمیتەەەە ی
پ یو ندییەەەەەەە كانی د ر و ( ب ەایبەەەەەەە ن لەەەەەەە رێگەەەەەەەای ه وڵەەەەەەە بەەەەەەەێ
و انەەە كانی" پیتەەەر گەەەاڵبری " كەەە ئەەە و كاەەەە ئ نەەەدامی ئەەە كۆمیت یەەە بەەەوو و
ئێسەەەتا بەەەاڵوێزی ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئ مریكایەەە لەەە كرواەیەەەا) ه وڵیەەەدا
پتەەەەر لەەەە  ١٩ەەەەە ن ب ڵگ نامەەەە ی ئیسەەەەتخباراەی عێەەەەراق وەدەسەەەەتبخان كەەەە
كورد كەەەان لەەەە كەەەاەی راپەەەە ڕینی  ١٨٨١د سەەەتیان ب سەەەە ردا گرەبەەەوو  .ئەەەە
ب ڵگ نامانەەە د ەەەەوانێ ر ەتەەەاری ەاوانبارانەەە ی عێەەەراق بەەە ەەەە واوی ئاشەەەكرا
بكەەەان .رێكخەەەراوی ەەەاودێری مەەەاەی مەەەرۆه كەەە رێكخراوێكەەەی سەەە رب یۆی ،
د سەەەتیداو ە كەەەارێكی شەەەاز بەەەۆ ەەەەاوەو و شەەەیكردن و ی ئەەە ب ڵگ نامانەەە
كەەە پ یو نەەەدییان بەەە ێینۆسەەەایدی كەەەورد و ه یەەە بەەە د سەەەتی د وڵەەەە ەی
عێراق .
ئ مەەەە ب سەەەە رهاەێك كەەەە د بەەەەێ بگێڕدرێتەەەە و  .هەەەە رو ها كەەەە ل وان یەەەە
ه نەەەەد لەەەە هاوكەەەەارانە بەەەەزانی م سەەەە ل ی ێینۆسەەەەاید گرینگیەەەە كی یەەەە كجار
زۆری ی مەەەی ه یەەە  .پەەەاش شەەە ڕی دوو مەەەی جیهەەەانی بەەەاوكە " ،هێربێەەەرن
كهیبەەەەۆرنی پێەەەە "  209د ورێكەەەەی بەەەە ر اوی بینەەەەی بەەەەۆ ئەوەی ێینۆسەەەەاید
و ك ەەەەاوانی جەنەەەگ لە ەڵە بەەەدرێت .بەەەاوكە ه ر نەەەد ەەەە نگ و ڵ مەەە ی
زۆری ەوشەەەەبوو بەەەە اڵ سەەەە رەنجا سەەەە رك وەنی ب د سەەەەتهێنا و منەەەەی لەەەە
Herbert Claiborne Pell,
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پێەەەەداگربوون و ب رپرسەەەەیاربوونی ئەەەە و لەەەە ب رامبەەەە ر پر نسەەەەیپ كان گەەەە لێ
شەەەەت ەێەەەەر بەەەەوو  .جیهەەەەان د بەەەەێ دێی ێینۆسەەەەاید رابو سەەەەتێ لەەەە هەەەە ر
شوێنێك و ه ر كاەێك ك روو بدان.
ه ڵ بجەەەە نابێەەەەت لەەەە بیەەەەر بكرێەەەەت و عێەەەەراق د بەەەەێ ب رپرسەەەەیار بەەەەێ لەەەە
ب رامبەە ر كەەەرد و دڵڕ ەەە كانی دێ بەەە كەەەورد .ئێمەەە نەەەابێ بهێۆەەەیی ئەەە ه لەەە
ب ساد یی ل د ستمان ب ێت.
بریەەەەا بمتوانیبەەەەا بمگوەایەەەەا ب یۆشەەەەیی و یرۆكەەەەی دڵتەزێنەەەەی كورد كەەەەانی
عێەەەراق كۆەاییپێهەەەاەوو و بەەەوو بەەە وان یەەە ك بەەەۆ رێب رایەەە ەی عێەەەراق  ،بەەە اڵ
ب دایەەەە و نەەەەاەوانە وابۆەەەەێە .ه ر نەەەەد كەەەە كورد كەەەەانی عێەەەەراق ئێسەەەەتا
كەەەەۆنترۆڵی ب شەەەەێكی بەەەە ر او لەەەە یەەەەاكی كوردسەەەەتانیان ب د سەەەەت و ی (لەەەە
ئاكەەەامی شەەە ڕی ك نەەەداوی ەارسەەەدا) بەەە اڵ ر ەتەەەاری یراپەەەی سەەە دا ل گەەە ل
كورد كەەەەەان ب رد وامەەەەە  .هێز كەەەەەانی عێەەەەەراق ئەەەەەابۆۆ ەیەکی ەونەەەەەدوەۆڵیان
یسەەەەتوو ە سەەەە ر پارێزگاكەەەەانی ێێەەەەر كەەەەۆنترۆڵی كورد كەەەەان .جەەەەگە لەوەش
لەەە ئاكەەەامی ئەەەابۆۆ ەی ن ەەەە و یەەە كگرەوو كان لەەە سەەە ر عێەەەراق  ،كورد كەەەان
ل ێێر باری گران و ەا ەپڕووكێنی دوو ئابۆۆ ەی ئابووریدان.
كورد كەەەەان لەەەە پار ەەەە كانی دیكەەەە ی كوردسەەەەتانی (ب ەایبەەەە ن ئێەەەەران و
ەوركیەەەەا) ل گەەەە ل پێشەەەەێلكاریی جیەەەەدی مەەەەاەی مەەەەرۆه و سەەەە ركوەی لەەەەە
راد بەەەە د ر بەەەە ر وڕوون و ئ مەەەە نیشەەەەان د دان بەەەەارودۆیی نالەەەە باری كەەەەورد
هەەەید سەەەنوورێكی نییەەە  .بارودۆی كەەە ئ و نەەەد نالەەە بار كەەە لەەە مەەەاو ی ١٩
مەەەەانگی رابەەەەردوودا كورد كەەەەانی عێەەەەراق( كەەەە سەەەە ر ەا یەەەە ك ه ڵوێسەەەەت و
هاود نەەەەەگ بەەەەەوون بەەەەەۆ ئۆەۆنەەەەەۆمی و دێایەەەەە ەیكردنی سەەەەە دا ) د سەەەەەتیان
كردوو ب ش ڕ ل ناو یۆیاندا .
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ئەەەە بارودۆیەەەە بەەەەۆ مەەەەی راسەەەەت و دادپ رو رانەەەە نییەەەە و لەەەە و نا ێەەەەت
و اڵمێكەەەەی بەەەەاش بێەەەەت ل یەەەە ن كۆمەەەە ڵگای نێون ە و ییەەەە و بەەەە میراەەەەەی
ەرسەەەەناكی ه ڵ بجەەەە  .بەەەە بەەەەاو ِڕی مەەەەی د بەەەەێ هەەەە وڵێكی یەەەە كجار زۆرەەەەەر
بەەەەدرێت بەەەەۆ دۆزینەەەە و ی كۆم ڵەەەە رێگاێەەەەك بەەەەۆ یارم ەیەەەەدانی كورد كەەەەانی
عێەەەراق بەەەۆ ئەەە و ی بیر و رییەەە پەەەڕ ئەەەێ و ئازار كەەەانی رابردوویەەەان لەەە بیەەەر
ب نەەەە و  ،بەەەەۆ ئەەەە و ی هێەەەەدی هێەەەەدی لەەەە گریەەەەدراوبوون بەەەە یارم ەیەەەە كانی
كۆمەەە ڵگای نێون ەەەەە و یەەەەی رزگاریەەەەان بێەەەت و ل گەەەە ل دوێمنەەەەی هاوب شەەەەمان
واەەەەا سەەە دا حوسەەە یی ب ربەەە ر كانی بكەەە ن .كوردسەەەتانی عێەەەراق ەەنهەەەا ئەو
کەەەاەە د ەوانێەەەەت ببێەەەت بەەەە بنەەە ما و بەەەە ردی بنایەەە ی عێرا ێكەەەەی ئەەەەازاد و
دیمۆكراەیك .
نیكەەەە كۆمەەەە ڵگای نێون ەەەەە و یی و بەەەە ەایبەەەە ن ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا د بەەەەێ ئەەە ركی یەەەەۆی ب نیسەەەب ن پاراسەەەەتنی كورد كەەەان جێبەەەە جێ
بكەەەەەان .لەەەەە ێێەەەەەر ەەەەە ەری شەەەەەااڵوی دابینكردنەەەەەی ئاسایشەەەەەدا ،هێەەەەەز
هاوپ یمانەەەە كان ،ل وانەەەەە ویەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا ،بەەەەە ریتانیا و
ە رانسەەەەا درێەەەەر بەەەە پاراسەەەەتنی هەەەە وایی هەەەە رێمی دێ ەەەەەڕیی و پاراسەەەەتنی
كورد كەەەەانی عێەەەەراق د د ن و ئاسەەەەانكاری د كەەەە ن بەەەەۆ گ یانەەەەدنی یارم ەییەەەە
مرۆڤدۆسەەەەتان كان .بەەەە هەەەە رحال ئەەەەاڵوگۆڕ سیاسەەەەیی كانی ئەەەە دواییانەەەە ی
ەوركیەەەا كۆمەەە ڵێك گومەەەانی دروسەەەت كەەەردوو لەەە ب رامبەەە ر بەەە رد وامبوونی
ئەەە شەەەااڵو لەەە درێریانەەەدا و بەەەارودۆیی ئەەەابووری كوردسەەەتانی عێەەەراق بەەە
گشەەەتی بەەە ر و یراپەەەی د ێەەەت .ئەەە بارودۆیەەە ی ئێسەەەتا نەەە بەەە ەەەازانجی
ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا ەەەەەە واو د بێەەەەەت و نەەەەە بەەەەە ازانجی
كۆمەەەە ڵگای نێون ە و ییەەەە و نەەەە یارمەەەە ەی بەەەە سەەەەاڕێركردن و ی مێەەەەرووی
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یەەە مباری وسەەەەاندن و ی كەەەەورد د دان .كەەەەاری ئێمەەەە لەەەە عێەەەەراق(
س دا و پشتیوانیكردن ل كورد كان) هێشتا ە واو ن بوو .

دێی

سەەەەەناەۆر هێۆمەەەەەز  :جەەەەە نابی سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،منەەەەەی ل گەەەەە ل
بیروبۆ وونەەەە كانی دۆسەەەەتی بەەەە ڕێز و ئ نەەەەدامی هێەەەەرا و بەەەە ەوانای كۆمیتەەەە ی
پ یو ندییەەەەە كانی د ر و ی ئ نجوومەەەەە نی پیەەەەەران ،بەەەەە ڕێز پێەەەەە هەەەەەاوڕا و
سپاسەەەەی د كەەەە بەەەەۆ و بیرهێنانەەەە و ی كار سەەەەاەی كۆمەەەە ڵكوێی یەەەە ڵكی
سەەە یلی كەەەورد کە  ٩سەەەال پەەەێ لەەە ١١ی ئەەەاداری  ١٨٩٩لەەە شەەەارۆ ك ی
ه ڵ بج روویدا.
ەڕۆكەەەە جیتەەەە كانی عێەەەەراق بەەەەێ هۆشەەەەداری پێشەەەەوو ب ەەەە كی كیمیەەەەایی
شەەەارۆ ك ی كوردنشەەەینی ه ڵ بجەەە یان لەەە بەەەاكووری عێەەەراق بۆمبەەەاران كەەەرد.
ئەەە هێرشەەە ەرسەەەناك كەەە ە نانەەە ن بەەە گەەەوێر ی سەەەتاندارد كانی عێەەەرا ی
كرد و یەەەەە كی دڕنەەەەەدانەیە ،هەەەەە زاران ێن ،پیەەەەەاو و منەەەەەداڵی بەەەەەێ گونەەەەەاحی
كوشەەەەت .كۆمەەەە ڵكوێی ه ڵ بجەەەە سەەەەە رنجی جیهەەەەانی بەەەە ر و ی شەەەەەااڵوی
ێینۆسەەەایدی سەەە دا دێی كورد كەەەانی بەەەاكووری عێەەەراق راكێشەەەا .ب هەەەە رحال
ئەەە سەەەە رنجدان نەەەە یتوانی پەەەەێ لەەەە كۆمەەەە ڵكوێی سیسەەەەتماەیكی سەەەە دان
ه زار ی ڵی س یلی كورد ب د ستی د وڵ ەی عێراق بگرێت .
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،سپاسەەەی بەەە ڕێز پێەەە د كەەە ل بەەە ر ئەەە و ی
ه میشەەە یەەە كێ لەەە و ك سەەەان بەەەەووە كەەە ویسەەەتوویەەی باسەەەی بەەەەارودۆیی
یراپەەەی كورد كەەەان بكەەەان .مەەەی ل گەەە ل بەەە ڕێز پێەەە لەەە سەەەاڵی  ١٨٩٩كەەەار
كەەەەرد بەەەەۆ ئەەەەابۆۆ ەدانی عێەەەەراق بەەەە هۆی ر ەتەەەەار وسەەەەێن ر ك ی .ئ گەەەە ر
كۆم ڵەەە ك سەەەانێكی دیكەەە و ك سەەەەناەۆر پێەەە لەەە س راسەەە ری جیهەەەەان و
ب ەایبەەەەە ن لەەەەە ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكادا هەەەەە بانا كەەەەە داوای
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پاراسەەەەەتنی كورد كانیەەەەەان کردبایەەەەەا  ،ل وان یەەەەە ێمار یەەەەە كی زۆرەەەەەەر لەەەەە
كورد كان ئیستا زیندووبان.
بەەە هەەە رحال ب شەەەی كۆەەەەایی ئەەە ەراێیدییەەە هێشەەەتا جێبەەە جێ نەەە كراو .
سەەەە دا حوسەەەە یی د سەەەەەتی لەەەە ر ەتەەەەەار دڵڕ ەەەە كانی دێی هاوواڵەیەەەەەانی
كەەەوردی عێەەەراق ه ڵنەەە گرەوو و ه ر نەەەد كەەە نەەەاەوانێ لەەە ناویەەەان ببەەەان
بەەە اڵ هەەە ر ی لەەە د سەەەتی دێەەەت د یكەەەان بەەەۆ ئەەە و ی لەەە سەەە ر ەاییتریی
ماە كان بێب شیان بكان.
جەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،لەەەە ئەەەە نجامی ه وڵەەە كانی سەەەەناەۆر پێەەەە ،
بەەەەارودۆیی كورد كەەەەەان سەەەەە رنجی جیهەەەەانی بەەەەە ر و ی یەەەەەۆی راكێشەەەەەاو .
كورد كان نابێ د ل بیر بكرێی.
سناەۆر دیان ەینێستیی :210
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەوومەن  ٩ ،سەەەال پەەەێ لەەە ه ەت یەەە ك و ك ئەەە
ه ەت یەەە دا لەەە كۆەەەەایی شەەە ڕی ئێەەەران و عێەەەراق  ،سەەە دا حوسەەە یی هێەەەز
كەەەەدار كانی یەەەەۆی نەەەەارد بەەەەۆ ئەەەە و ی راپەەەە ڕینی كورد كەەەەانی بەەەەاكووری
عێراق ەێكبشكێنی .
لەەەە هێرشەەەە دا كەەەە لەەەە شەەەەارۆ ك ی ه ڵ بجەەەە ەەەەڕِبەەەەوو و  ،هێز كەەەەانی
سەە دا بەەە ەە كی كیمیەەەایی ه ڵ بجەەە یان بۆمبەەاران كەەەرد و پتەەر لەەە  ٤هەەە زار
 210یەەەاەون دیەەەان گۆڵەەەدمەن ب یرمەەەان ەینیسەەەتێی لە سەەەاڵی  ١٨٨٤ەەەەا ئ ێسەەەتا نەەەوێنەری
کالیفۆڕنیەەایە لە ئەن جەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران  .ەینیسەەتێی لە
 ١٨١٩ەەەا  ١٨٩٩شەەارەداری سانفرانسیسەەکۆ بەەوو ،لە سەەاڵی  ٤١١٨ەەەا ئێسەەتا سەەەرۆکی کەەۆمیتەی
هەڵبرێەەەەردراوی هەواڵگەەەەری ئەنجەەەەومەنی پیەەەەرانە و لە  ٤١١١ەەەەەا  ٤١١٨سەەەەەرۆکی کەەەەومیتەی
یاساکان و ئیدارەی ئەنجومەنی پیران بووە .وەرگێڕ
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كەەەورد بەەە شەەەێوازێكی دڕندانەەە گیانیەەەان لەەە د سەەەتدا كەەە ێمار یەەە كی زۆریەەەان
مندال بوون .
هەەەە رو ها لێكۆڵینەەەە و كانی كۆەەەەەایی جەەەە نگی ئێەەەەران و عێەەەەراق نیشەەەەانیداو
ه ڵ بجەەەە ەەەەە نها یەەەە كێ لەەەە دڕنەەەەد ەریی ب شەەەە كانی شەەەەااڵوی ێینۆسەەەەایدی
س دا دێب كورد كانی باكووری عێراق بوو ن ه مووی .
لەەەە ناو ڕاسەەەەتی د یەەەە ی  ١٨٩١هەەەە ەا كۆەەەەەایی جەەەە نگی ئێەەەەران و عێەەەەراق ،
د وڵەەە ەی عێەەەراق بەەەە ەەە كی كیمیەەەایی هێرشەەەەیكرد سەەە ر گونەەەد و شەەەەار
كوردنشەەەەەین كان ،سەەەەە دان هەەەەە زار كەەەەەوردی لەەەەە ئوردوگەەەەەا زۆر ملێکانەەەەەدا
نیشەەەەەت جێكرد و د یەەەەەان هەەەەە زار كەەەەەوردی دیكەەەەە ی بەەەەەێ س روشەەەەەوێنكرد.
نزیكەەە ی  ١٤١هەەە زار كەەەورد لەەە شەەەااڵوی ناسەەەراو بەەە ئ نفالەەەدا گیانیەەەان لەەە
د سەەەتدا كەەە ەەەە نها د كرێەەەت و ك شەەەااڵوی ێینۆسەەەایدی كورد كەەەانی عێەەەراق
ل ی ن س دا حوس ین و ناوز د بكرێت .
ب دایەەە و ئ مەەە ەەەە نها كەەەرد و ی دڕندانەەە ی سەەە دا نەەە بوو دێ بەەە یەەە ڵكی
یەەۆی .كۆمەەە ڵكوێی د وڵەەە ەی عێەەەراق لەەە شەەااڵوی ئەەە نفال بەەەواری بەەەۆ دوایەەەیی
ێێنۆسەەەایدی سەەە دا یەەەۆش كەەەەرد ،ئەەە مجار دێی ع ر بەەە زۆنگاونشەەەەینەکانی
باشەەەووری عێەەەراق  .لەەە سەەەااڵنی پەەەاش شەەە ڕی ك نەەەداو كاەێەەەك كەەە شەەەیع
راپەەەە ڕیو كانی عێەەەەراق پەەەە نایان بەەەەۆ كۆمەەەە ڵگا دوورد سەەەەت كانی "ع ر بەەەە
زۆنگاونشەەەەەەینەکان" بەەەەەەرد سەەەەەەوپای سەەەەەە دا هێرشەەەەەەیكرد سەەەەەە ر ئەەەەەە
كۆم ڵگایەەەە  .لەەەە سەەەەێ سەەەەاڵ ی دواییەەەەدا هەەەە زاران كەەەە س لەەەە ع ر بەەەە
زۆنگاونشەەەەەینەکان بێس روشەەەەەوێی كەەەەەراون و هەەەەە موو گونەەەەەد كانیان یەەەەەاپوور
كەەەراو و سەەەوەێنراو  .ێینۆسەەەایدی ئەەە مجار ل گەەە ل د سەەەتدرێری بەەەۆ سەەە ر
ێینگەەە ئ نجامەەەەدراو ەەەەونکە ئ نەەەەدازیار عێرا یەەەە كان ێینگەەەە ی بەەەە پیەەەەت و
ب ر كەەە ن و هەەەە زاران كێۆگەەەە ی ع ر بەەەە زۆنگاونشەەەەینەکانیان وشەەەەك كەەەەردوو
304

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

د ربكەەەە ن و رێگەەەەای برێەەەەوی کەەەەۆنی

بەەەەۆ ئەەەە و ی گوندنشەەەەین كان لەەەە و
ع ر ب زۆنگاونشینەکان ل ناوببەن.
كورد كەەەەانی هەەەە روا بەەەە د سەەەەتی سەەەە دا د وسەەەەێن و  .كورد كەەەەان لەەەە
كۆەەەەەایی شەەەە ڕی ك نەەەەداو لەەەە سەەەەاڵی  ١٨٨١بەەەە یارمەەەە ەی د سەەەەتێو ردانی
ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا و هاوپەەەە یمانان ەوانیەەەەان لەەەە د سەەەەتی
شەەە پەەەۆلێكی نەەەوێی كۆمەەە ڵكوێی سەەە دا رزگاریەەەانبێ  .ئەەە مڕۆ ه ر نەەەد كەەە
كورد كەەەانی عێەەەراق بەەە شەەەێوازی ئۆەۆنەەەۆمی پارێزگاكەەەانی بەەەاكووری عێەەەراق
بەەە ڕێو د بەەە ن( لەەە ێێەەەر سەەەای ی هەەە وڵی هاوب شەەەی هێز كەەەانی ئەەە مریكا،
بەەە ریتانیا و ە رانسەەەا كەەە شەەەااڵوی دابینكردنەەەی ئاسەەەای بەەە ڕێو د بەەە ن بەەەۆ
پاراسەەەتنی كورد كەەەان) بەەە اڵ هێشەەەتا ل گەەە ل گەەە مارۆی نەەەاویۆیی هێز كەەەانی
سەەە دا و هەەەە رو ها گەەەە مارۆی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان لەەەە سەەەە ر عێەەەەراق و
هێرش كاەیی كانی عێراق بۆ س ر شار كوردنشین كان ب ر وڕوون .
هی كەەەا لەەەە ئ نەەەەدامانی ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران بەەەە ەەەە د ئ نەەەەدامی هێەەەەرا و
پای بەەەەە رزی كۆمیتەەەەە ی پ یو ندییەەەەە كانی د ر و  ،بەەەەە ڕێز سەەەەەناەۆر پێەەەەە
ه وڵیاننەەەەە داو بەەەەەۆ یسەەەەەتن ڕووی بەەەەەارودۆیی كورد كەەەەەان .لەەەەە ئاكەەەەەامی
ه وڵەەەەە كانی سەەەەەناەۆر پێەەەەە و ه وڵەەەەە كانی سەەەەە رۆكی هێەەەەەرای كۆمیتەەەەە ی
پەەە یو ندییەەە كانی د ر و  ،سەەەناەۆر هێۆمەەەز پتەەەر لەەە  ١٩ەەەە ن ب ڵگ نامەەە ی
د وڵەەەەەە ن و ئیسەەەەەەتخباراەی عێەەەەەەراق لەەەەەە پ یو نەەەەەەدی ل گەەەەەە ل شەەەەەەااڵوی
ێینۆسەەەەایدی كورد كەەەەان بەەەەۆ شەەەەیكردن و و ەوێرینەەەە و گوازراو ەەەەە و بەەەەۆ
ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا .ئەەە ب ڵگ نامانەەە لەەە كەەەاەی راپەەە ڕینی
 ١٨٨١لەەە یەەە ن كورد كانەەە و د سەەەتیان بەەە سەەە رداگیراو  .ئەەە نجامی ئەەەە
ەوێرین وانەەەەە مێەەەەەرووی ر ەتەەەەەار دڵڕ ەەەەە كانی عێەەەەەراق دێ بەەەەە كورد كەەەەەان
د رد یان ،ل وان ب كارهێنانی ەرسناكی كی كیمیایی.
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لەەە سەەەاڵیاد دڵتەزێەەەنەدا ،سپاسەەەی سەەەن اەۆر پێەەە و سەەەناەۆر هێۆمەەەز د كەەە
بەەەەەەەۆ رێب رای ەیی كەەەەەەە یان لەەەەەەە پ یو ندییەەەەەەە دا .هیەەەەەەەوادار ویەەەەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا درێەەەەر بەەەە د وری ریب رایەەەە ەی یەەەەۆی بەەەەدان بەەەەۆ
دابینكردنەەەی ێیەەەانێكی باشەەەتر بەەەۆ كورد كەەەانی عێەەەراق  ،پەەەێ و پەەەاش
ل س ر د س اڵن برانی س دا .

بڕیارنامەیە بۆ دەربڕینی هاویەمی لەگەل کۆمەڵکوێی کورد لە هەڵەبجە
ئ نجووم نی نوێن ران
٤١ی ئاداری ١٨٨١
کۆنگرێسمەن گیلمان:
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،داوا د كەەەە هاوكەەەەارانە د نەەەەگ بەەەەد ن بەەەە
بڕیارنامەەەە ی  ٠١٨كەەەە د ربەەەەڕی ه سەەەەتی كۆنگرێسەەەەی ئ مریكایەەەە ب نیسەەەەب ن
ه شەەەت میی سەەەاڵو گ ڕی كۆمەەە ڵكوێی پتەەەر لەەە  ٤هەەە زار كەەەورد لەەە ئاكەەەامی
هێرشی كیمیایی د وڵ ەی عێراق .ئ م د ی بڕیارنام ك ی :
بڕیارنام ی ٠١٨ی كۆنگرێ
 بەەەە لەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە پتەەەەر لەەەە  ٢میلیەەەەۆن كەەەەورد لەەەە عێەەەەراقد ێیی ك د كاە %٤١ی دانیشتووانی عێراق.
 بەەەە لەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە د وڵەەەەە ەی عێەەەەەراق درێەەەەەر بەەەەە كەەەەەرد وەووندوەیر كانی یۆی د دان دێی كورد كانی عێراق.
 بەەەە لەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لەەەە ١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩د وڵەەەە ەی عێەەەەراقەەە كی كیمیەەەایی دێی هاوواڵەیەەەانی سەەە یلی كەەەوردی عێەەەراق لەەە شەەەارۆ ك ی
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سەەەنووری ه ڵ بجەەە بەەە كارهێناو و لەەە ئ نجامەەەدا پتەەەر لەەە  ٤هەەە زار یەەە ڵكی
بێ گونا كوێراون.
 بەەە هەەەۆی ئەەە و ی ئەەە كەەەرد و نەەەامرۆڤی و دڕنەەەدەیەی د وڵەەە ەی عێەەەراقبوو ە هۆی ناڕ زای ەی و ەوڕ یی كۆم ڵگای نێون ە و یی.
 بەەە هەەەۆی ئەەە و ی د وڵەەە ەی عێەەەراق درێەەەر د دان بەەە كەەە ڵكو رگرەی لەەەەەە كی كیمیەەەایی دێی یەەە ڵكی بەەەێ پاراسەەەتنی كەەەورد  ،هەەە رو ها كەەە لەەە
ساڵی  ١٨٩٩ئ نجامیداو .
 بەەە هەەەۆی ئەەە و ی پتەەەر لەەە  ١٩٤هەەە زار كەەەوردی عێەەەراق لەەە سەەە روب ندیشااڵوی ئ نفال ل ١٨٩٩دا كوێراون.
 بەەەە لەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ئ گەەەە ر كۆمەەەە ڵگای نیون ەەەەە و یی و اڵمەەەەیداگیركرانەەەی كەەەەوێتی لەەەە  ١٨٨١بەەەە د سەەەتی عێەەەەراق نەەەە دابایاو و كۆمەەەە ڵێك
رێگەەەەای ن گرەبایابەەەە ر بەەەەۆ لەەەە ناوبردنی ئەەەە مباری كەەەە كۆمەەەە ڵكوێ كانی
عێراق.
 بەەەە هەەەەۆی ئەەەە و ی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق پتەەەەر لەەەە  ٤١ملیەەەەۆن مینەەەەی لەەەەس راسەەە ری ناو ەەە كوردنشەەەین كان انەەەدوو كەەە ك نەەەد و كۆسەەەە دروسەەەت
د كان ل س ر رێگای نیشت جێكردن و ی ی ڵكی ئاوار .
 بەەەەەەەە لەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە بڕیارنامەەەەەەەە ی ١٩٩ی ١ی نیسەەەەەەەەانی١٨٨١ی ئ نجوومەەەە نی ئاسایشەەەەی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان داوای لەەەە عێەەەەراق
كەەەەەەردوو سەەەەەە ركوەی هاوواڵەیەەەەەەانی یەەەەەەۆی رابو سەەەەەەتێنێت و داوای لەەەەەە
كۆمەەەە ڵگای نێون ەەەەە و یی كەەەەردوو پرۆگرامێكەەەەی ح واندنەەەە و بەەەەۆ یەەەە ڵكی
س یلی عێراق  ،ب ەایب ن كورد كان دابڕێرێت.
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 بەەەەەەە لەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لەەەەەەە بەەەەەەە هاری ١٨٨١و ئەەەەەەە مریكا،بەەەە ریتانیا و ە رانسەەەەا هەەەە ر رۆێ هەەەە رێمی دێ ەەەەەڕیی لەەەە هێۆەەەەی  ٠١لەەەە
باكووری عێراق ب هێزی ئاسمانی د پارێزن.
 بەەەە لەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە جگەەەە لەەەە ەەەە ەری پاراسەەەەتنی ئاسەەەەمانیهێەەەەز هاوپ یمانەەەە كان  ،ن ەەەەە و یەەەە گرەوو كانی شەەەەااڵوی ح واندنەەەە و و
ئاسایشەەەەی لەەەە عێەەەەراق  ،ب ەایبەەەە ن لەەەە ناو ەەەە كوردنشەەەەین كان جێبەەەە جێ
كردوو .
 بەەەەەەە لەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لەەەەەەەە سەەەەەەەەاڵی  ١٨٨١و ویەەەەەەەەهیەەەیەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا نزیكەەەەە ی  ١/٤بلیەەەەەۆن دۆ ری ەەەەەە ریان كەەەەەردوو
بەەەۆ پاراسەەەەتی و یارم ەیەەەەدانی كورد كەەەەانی عێەەەەراق لەەەە شەەەەااڵوی دابینكردنەەەەی
ئاسایشدا.
 بەەەەە لەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە كورد كەەەەەانی عێەەەەەراق ەەەەە ن ئاشەەەەەتیی كیراسەەەت ین بەەە ەەەاو نەەەابینی هەەە ەا كاەێەەەك كەەە داپەەە رو ری لەەە ب رامبەەە ر
ەاوانبارانی عێراق جێب جێ ن كرێت.
كەەەەەە وابوو كۆنگرێسەەەەەەی ویەەەەەەهیەەە یەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەە مریكا بڕیاریەەەەەەدا
حكووم ەی ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا د بێ :
 - ١ه شەەەت میی سەەەاڵو گ ڕی كەەەوێرانی  ٤هەەە زار كەەەوردی عێەەەراق لەەە هێرشەەەی
كیمیەەەایی  ١٨٩٩بەەە د سەەەتی د وڵەەە ەی عێەەەراق لەەە ه ڵ بجەەە بەەە رز رابگرێەەەت
لەەەە رێگای یادكردنەەەە و ی ئەەەە و ێن و منەەەەدال و پیەەەەاو بەەەەێ گوناهانەەەە ی كەەەە
گیانیان ل رووداو دا ل د ستداو .
 - ٤جەەە یت لەەەە سەەە ر ئەەەە ركی ویەەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا بكاەەەەە و
بەەەۆ پاراسەەەتی و یارم ەیەەەدانی یەەە ڵكی كەەەورد لەەە عێەەەراق و ئەەە و مسەەەۆگ ر
بكان ك ەراێیدیای ه ڵ بج ن دووپان نابێت و .
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 - ٠پشەەەەەتیوانی بكەەەەەان لەەەەە ه وڵەەەەە كان بەەەەەۆ پێكهێنەەەەەانی ئاڵترنەەەەەاەی ێكی
دیموكراەیەەەك بەەەۆ رێیمەەەی ئێسەەەتای عێەەەراق كەەە مەەەاەی ئۆەۆنەەەۆمی كورد كەەەان
ل وار ێو ی سیستمێكی ەیدراڵدا ب ە رمی بناسێت.
 - ٢درێەەەەر بەەەە ه وڵەەەە كانی بەەەەدان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی دادگەەەەای نێون ەەەەە و یی
ەاوانەەە كانی جەەە نگ بەەەۆ دادگەەەاییكردنی رێبەەە رانی عێەەەراق كەەە ەاوانیەەەان دێ بەەە
مرۆڤای ەی و ەاوانی ج نگیان ئ نجامداو .
******
کۆنگرێسمەن گیلمەن :
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،مەەەەی بەەەە ەونەەەەدی پشەەەەتیوانی د كەەەە لەەەە
بڕیارنامەەەەە ی ٠١٨ی كەەەەەەۆنگرێ كەەەەە لەەەەەە ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٨١ل یەەەەەە ن
هاوكەەەەەاری هێرامەەەەەەان بەەەەەە ڕێز پەەەەەەۆرەێر ،نوێنەەەەەە ری ئ یالەەەەەە ەی ئیلۆنەەەەەەوێز
ئامەەەەاد كراو كەەەە ه سەەەەتی كەەەەۆنگرێ دەردەبڕێەەەەت ب نیسەەەەب ن ه شەەەەت میی
سەەەەاڵیادی كۆمەەەە ڵكوێی  ٤هەەەە زار كەەەەوردی عێەەەەراق لەەەە ئاكەەەەامی هێرشەەەەی
كیمیایی د وڵ ەی عێرا دا.
ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا بەەەەاش ئاگەەەەاداری كەەەەرد و دڕنەەەەد كانی
رێیمەەەەەی سەەەەە دا حوسەەەەە ین دێ بەەەەە ك مینەەەەە كانی عێەەەەەراق ،ب ەایبەەەەە ن
كورد كەەەەان كەەەە ئێسەەەەتا لەەەە بەەەەاكووری عێەەەەراق لەەەە شەەەەااڵوی دابینكردنەەەەی
ئاسایشەەەدا د پەەەەارێزرێی .پشەەەەتیوانی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا لەەەە
شەەەااڵو شەەەتێكی ی كهییك ر و یەەە ەەەونکە ئەەە مریكا لەەە پاراسەەەتنی هەەە رێمی
دێ ەەەەڕیی لەەە بەەەاكووری عێەەەراق لەەە هێۆەەەی  ٠١ب شەەەدار و هەەە رو ها بەەە هۆی
یارمەەە ەی ١/٤بلیەەەەۆن دۆ ری ئەەەە مریكا بەەەۆ یارمەەەە ەی و پاراسەەەەتنی كورد كەەەەان
لەەەە بەەەەاكووری عێەەەەەراق كەەەە ئێمەەەەە د ەەەەەوانیی لەەەەە رێگاشەەەە و و اڵمەەەەەی
د ستدرێریی كانی س دا بد ین و .
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بڕیارنامەەەەە ی ٠١٨ی كەەەەەۆنگرێ رووداو كەەەەەانی ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩و بیەەەەەر
د هێنێتەەە و و داوا لەەە حكوومەەە ەی ئەەە مریكا د كەەەان یەەەادی ئەەە و ی ڵكەەە بەەەێ
گوناحەەە بەەە رز رابگرێەەەت كەەە لەەە هێرشەەە د ڵتەزێەەەنەدا گیانیەەەان لەەە د سەەەتداو
و جەەەەارێكی دیكەەەە جەەەە یت لەەەە سەەەە ر ئەەەە ركی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا د كاەەەە و بەەەۆ پاراسەەەتی و یارم ەیەەەدانی ك مینەەە ی كەەەورد لەەە عێەەەراق
و مسەەەۆگ ركردنی ئەەە و كەەە كۆمەەە ڵكوێی ه ڵ بجەەە جەەەارێكی دیكەەە دووپەەەان
نابێتەەە و و پشەەەەتیوانی لەەەە و ه واڵنەەەە بكەەەان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی ئاڵترنەەەەاەی ێكی
دیموكراەیەەەك بەەەۆ رێیمەەەی ئێسەەەتای عێەەەراق كەەە لەەە وار ێەەەو ی سیسەەەتمێكی
ەیدراڵەەەەەدا دان بەەەەە مەەەەەاەی ئۆەۆنەەەەەۆمی كورد كانەەەەەدا بنێەەەەەت و درێەەەەەر بەەەەە
ه وڵەەەەە كانی بەەەەەدان بەەەەەۆ پێكهێنەەەەەانی دادگەەەەەای ەاوانبەەەەەاری جەەەەە نگ بەەەەەۆ
دادگاییكردنی رێب رانی عێراق ب ەاوانی دێی مرۆڤای ەی.
سپاسەەەەی نوێنەەەە ری هێەەەەرای ئ یالەەەە ەی ئیلونیەەەەۆز و هاوسەەەە رۆكی كۆمیتەەەە ی
مەەاەی مەەەرۆه ،بەەە ڕێز پەەەۆرەێر د كەەە كەەە رێبەەە ری یەەە باەی ئێمەەە بەەەوون بەەەۆ
مەەەەاەی مەەەەرۆه و بەەەە مەەەەاو ی نەەەەد سەەەەال كێشەەەە ی كوردیەەەەان هێنەەەەاوەەە
بیرمان.
211
کۆنگرێسەەەەمەن مەەەەۆران  :جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن  ،ئ نەەەەدامانی
گرووپەەەەی ك مینەەەە ی كەەەەۆنگرێ ستایشەەەەی ئەەەە بڕیارنام یەەەە د كەەەە ن كەەەە
ل یەەە ن بەەە ڕێز پەەەۆرەێر و بەەە ڕێز گیلمانەەە و یراو ەەەە ڕوو  .پێویسەەەت ئێمەەە
ەەەەۆڕ یی و ناڕ زایەەە ەی یۆمەەەان د رببەەەڕیی بەەە نیسەەەب ن كۆمەەە ڵكوێی  ٤هەەە زار
 211جەیمەەز پاەریەەڵ مەەۆران لە سەەاڵی  ١٨٨١ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری هەرێمەەی ٩ی ڤیرجینیەەایە لە
ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەرانی ئەمریکەەەا لەسەەەەر لیسەەەتی پەەەارەی دیمەەەوکران .مەەەۆران لە  ١٨٩٤ەەەەا ١٨٨١
سەرۆکی شارەوانی ئەلیکساندیریا ڤ یرجینیا بووە .وەرگێڕ
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كەەەەورد بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی .لەەەە پێشەەەە رۆێدا ئێمەەەە د بەەەەێ ل یەەەە ن
كۆمەەەە ڵگای نێون ەەەەە و یی و ل گەەەە ل كۆمەەەە ڵگای نێون ەەەەە و یی درێەەەەر بەەەە
اودێریكردن و گوشاریستن س ر عێراق بد یی.
ئەەەە بڕیارنام یەەەەە جەەەەە یت لەەەەە سەەەە ر ب رپرسەەەەەیاربوونی ئێمەەەەە د كەەەەەان
ب نیسەەەەەب ن پاراسەەەەەتی و یارم ەیەەەەەدانی كورد كەەەەەانی عێەەەەەراق و پشەەەەەتیوانی
د كەەەەان لەەەە ه وڵەەەە كان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی ئاڵترنەەەەاەی ێكی دیموكراەیەەەەك بەەەەۆ
رێیمەەەەی ئێسەەەەەتای عێەەەەەراق كەەەەە لەەەە وار ێەەەەەو ی سیسەەەەەتمێكی ەیەەەەەدراڵی
دیمۆكراەیكەەەەەدا دان بەەەەە مەەەەەاەی ئۆەۆنەەەەەۆمی كورد كانەەەەەدا بنێەەەەەت و داوا لەەەەە
د وڵەەە ەی ئەەەە مریكا د كەەەەان درێەەەر بەەەە ه وڵەەەە كانی بەەەدان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی
دادگەەەای ەاوانبەەەارانی جەەە نگ بەەەۆ دادگەەەاییكردنی رێبەەە رانی عێەەەراق بەەە ەەەەاوانی
دێی مرۆڤایەەەەەەە ەی ،ب ەایبەەەەەەە ن سەەەەەەە دا حوسەەەەەەە یی .كەەەەەەە وابوو ئ مەەەەەەە
بڕیارنام ی كی باش  ،داواكار پ س ند بكرێت .
کۆنگرێسەەەەەمەن پەەەەەۆرەێر  :جەەەەە نابی سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،سپاسەەەەەی
هاوسەەە رۆكی هێەەەرای كۆمیتەەە ی مەەەاەی مەەەرۆه  ،بەەە ڕێز گیلمەەەان د كەەە كەەە
كەەاەی یەەەۆی بەیشەەی بەەە مەەی و زۆر سپاسەەەی د كەە بەەە هەەۆی رێب رای ەییەەە
شەەاز ك ی لەە یەە بان بەەۆ مەەاەی ك مینەە كان لەە سەە راسەە ری جیهەەان .بەە ڕێز
گیلمەەەەان شەەەەێلگیر بەەەەوو لەەەە سەەەە ر پشەەەەتیوانیكردن لەەەە گەەەە لی كەەەەورد كەەەە
مەەەە زنتریی گرووپەەەەی ئەەەە ەنیكی جیهانەەەە كەەەە ٤٤ملیۆنەەەە و د وڵەەەە ەی یەەەەۆی
نییەەەە و لەەەە نێەەەەوان ەوركیەەەەا ،ئێەەەەران ،عێەەەەراق و سەەەەووریادا دابەەەە ش بەەەەوو .
بەەەە ڕێز گیلمەەەەان ب ەەەەە واوی سەەەە رك وەوو بەەەەوو لەەەە رێب رای ەی كەەەە ی بەەەەۆ
راكێشەەەانی سەەە رنجی ئێمەەە بەەەە ر و ی بەەەارودۆیی كورد كەەەان و یەەە بان بەەەەۆ
ند واڵەەدا .
ماە بن ڕ ەی كانی یۆیان ل
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جەەە نابی سەەە رۆك  ٩سەەەال پەەەێ لەەە ١١ی ئەەەاداری  ١٨٩٩رێیمەەەی سەەە دا
حوسەەە یی بەەە ەەە كی كیمیەەەایی هێرشەەەیكرد سەەە ر شەەەارۆ ك ی كوردنشەەەینی
ه ڵ بجەەە و لەەە ئ نجامەەەدا پتەەەر لەەە  ٤هەەە زار یەەە ڵكی سەەە یلی كەەەورد  ،ل وانەەە
ێن و منەەەدال كەەەەوێران .دوابەەەە دوای هێرشەەەە ك د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە رێگەەەەای
درێر پێەەەەەدانی سەەەەە ركووەی كورد كەەەەەان  ،سرووشەەەەەتی نامرۆڤانەەەەە ی یەەەەەۆی
نیشاندا .
لەەە سەەەاڵی  ١٨٩٩پتەەەر لەەە  ١٩٤هەەە زار كەەەوردی عێەەەراق لەەە ئاكەەەامی هێرشەەەی
كیمیەەەایی د وڵەەە ەی عێەەەراق كەەەوێران و ەەەە نها پەەەاش داگیركرانەەەی كوێەەەت لەەە
یەەە ن عێەەەراق لەەە  ١٨٨١بەەەوو كەەە كۆمەەە ڵگای نیون ەەەە و یی هەەە نگاوی بەەەۆ لەەە
نەەەەەاوبردنی ئەەەەە مباری كەەەەە كۆمەەەەە ڵكوێ كانی عێەەەەەراق هەەەەە ڵگرن .ئەەەەە مڕۆ
ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا و كۆمەەەە ڵگای نیون ەەەەە و یی پشەەەەتیوانی
لەەەەەە هەەەەەە وڵی پاراسەەەەەەتنی كورد كەەەەەەانی عێەەەەەەراق د كەەەەەە ن  .ویەەەەەەهیەەە
یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا د وری سەەەەە ر كی بینیەەەەەو لەەەەە مسەەەەەۆگ ركردنی
د ستپێڕاگ یشەەەەتنی كورد كەەەەانی عێەەەەراق بەەەە یارم ەییەەەە مرۆڤدۆسەەەەتان كان و
پاراستنیان ل ب رامب ر هێرش كانی د وڵ ەی عێرا دا.
ب هەەە رحال بەەەەارودۆیی كورد كەەەانی عێەەەەراق هەەەە روا لەەە و پەەەە ڕی یراپیدایەەەە .
سەەەەە دا حوسەەەەە یی درێەەەەەر بەەەەە كەەەەەرد و ەیرۆریسەەەەەی كانی لەەەەە ناو ەەەەە
كوردنشەەەەین كان د دان لەەەە رێگەەەەای یراپكەەەەاری و ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەەابووری .جەەەەگە
لەوەش انەەەەدنی  ٤١ملیەەەەۆن مەەەەیی لەەەە س راسەەەە ری ناو ەەەە كوردنشەەەەین كان
ل یەەەە ن د وڵەەەە ەی عێەەەەراق ،ك نەەەەد وكۆسەەەەپی دروسەەەەت كەەەەردوو لەەەە سەەەە ر
رێگەەەەای ه وڵەەەە مرۆڤدۆسەەەەتان كان .ئەەەە مڕۆ نزیكەەەە ی  ١١١هەەەە زار سەەەە ربازی
عێرا ەەەەی لەەەە لێەەەەواری ناو ەەەە كوردنشەەەەین كان مۆڵیانەەەەداو و ه ڕ شەەەە لەەەە
ناو ان د ك ن.
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جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،د وڵەەەە ەی عێەەەەراق هاوواڵەیەەەەانی یەەەەۆی لەەەە
سەەە ر ەاییتریی ماەەەە كان و ێیەەەەان لەەە ێێەەەر سەەەە رو ری یاسەەەا بێب شەەەەكردوو .
ن ەەەە و یەەەە كگرەوو كان دوابەەەە دوای داگیركرانەەەەی كوێەەەەت لەەەە  ،١٨٨١گەەەە مارۆی
یسەەەتووەە سەەە ر عێەەەراق  .سەەە دا حوسەەە ینی درێەەەر بەەە سەەە رپێ ییكردن
لەەەەەە جێبەەەەەە جێکردنی بڕیارنامەەەەەە كانی ئ نجوومەەەەەە نی ئاسایشەەەەەەی ن ەەەەەەە و
یەەەەە كگرەوو كان د دان .لەەەەە ئاكامەەەەەدا بەەەەەارودۆیی ئەەەەەابووری رۆێ بەەەەە رۆێ
یراپتەەەر د بێەەەت بەەە اڵ بەەەاری ئەەە بەەەارودۆیە ئابووریەەە لەەە سەەە ر شەەەانی
سەەەە دا حوسەەەە یی نییەەەە  ،بەەەە پێ وانەەەە و بەەەەاری گرانەەەەی دیكتەەەەاەۆری و
سیاسەەەە ە سەەەە ركوەك ر كانی لەەەە س رشەەەەانی هاوواڵەیەەەەانی بەەەەێ گونەەەەاحی
عێرا ەەەە كەەەە لەەەە مەەەەاەی گەەەەۆڕینی د وڵەەەە ن و مەەەەاەی ئەەەەازادیی راد ربەەەەڕیی و
پێكهێنەەەانی كەەەۆڕ و كۆم ڵەەە كان بێبەەە ش كەەەراون  .ەەەە نها لەەە ناو ەەە ی ێێەەەر
د سەەەەە اڵەی كورد كەەەەەان لەەەەە بەەەەەاكووری عێەەەەەراق(كەەەەە ل یەەەەە ن هێەەەەەز
نێون ە و یی كان و د پارێزرێت) رێز ل ماەی مرۆه د گیرێت.
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،عێەەەەراق د بەەەەێ هەەەە ر و كەەەەوو رابەەەەردوو لەەەە
كۆمەەە ڵگای نیون ەەەە و یی گۆشەەە گیر بكرێەەەت هەەە ەەەەا كاەێەەەك كەەە رێەەەز لەەە
مەەەەاەی هەەەە موو مرۆڤێەەەەك بەەەەۆ ێیەەەەان ،عیبەەەەاد ن و سەەەە كردن بەەەە زمەەەەانی
زگمەەاكی بگرێەەت .ئێمەە ەە د نەەابێ ئەە و كوردانەە ی عێەەراق لەە بیەەر كەە یی كەەە
لەەەە ئاكەەەەەامی كەەەەرد و دڕنەەەەەد و سەەەە ركوەك ران كانی دیكتەەەەەاەۆری سەەەەە دا
گیانی یۆیان ل د ستداو .
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ب رپرسەەەیارێتی زینەەەدووڕاگرەنی یەەەادی ئەەەە وان
بەەەۆ هەەە ەا ه ەایەەە لەەە ئ سەەەتۆی ئێم یەەە  .رووداو كەەەانی رابەەەردوو بەەە روونەەەی
د ریخسەەەتوو سەەەە دا حوسەەەە یی سەەەەب ینێ دیسەەەەان هێەەەەرش د كاەەەەە و سەەەە ر
كورد كەەەەان ئ گەەەە ر ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا نەەەە یانپارێزێت .لەەەە
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سەەەەەەەەەاڵی  ١٨٨١و " شەەەەەەەەەااڵوی دابینكردنەەەەەەەەەی ئاسەەەەەەەەەای " یارمەەەەەەەەە ەی
مرۆڤدۆستان ی بۆ كود كان دابینكردوو و پاراستوونی.
مەەەی لەەە سەەە ر ئەەە و بڕوایەەە بەەەێ یارمەەە ەی ئەەە یه ی و ئەەەابووری ویەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا  ،بەەەێ هەەەید گومانێەەەك ێمار یەەە كی زۆرەەەەر لەەە پیەەەاو
و ێن و منەەەەداڵی بەەەەێ گونەەەەاح ێیەەەەانی یۆیەەەەان لەەەە د سەەەەت د د ن .ویەەەەهیەەە
یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا د بەەەەێ درێەەەەر بەەەە پشەەەەتیوانیكردن لەەەە ك سەەەەانێك
و ك كورد كەەەانی عێەەەراق بەەەدان كەەە ماەەەە بن ڕ ەییەەە كانی یۆیەەەان ە سەەەلیمی
دیكتاەۆرێكی مرۆڤكوێ و س ركووەك ر و ك س دا ن كردوو .
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئەەە مڕۆ بەەە پ سەەە ندكردنی ئەەە بڕیارنام یەەە
كەەەەۆنگرێ ر شەەەەكێنی د كەەەەان لەەەە بەەەە رزڕاگرەنی یەەەەادی هێرشەەەەی ١١ی
ئەەەەەاداری  ١٨٩٩بەەەەەۆ سەەەەە ر كورد كەەەەەان و جەەەەە یت د كاەەەەەە و لەەەەە سەەەەە ر
پشەەەەتیوانی بەەەە هێەەەەزی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا لەەەە یەەەە ڵكی
كوردی عێراق.
ەكا د ك د نگبد ن ب بڕیارنام ی .
کۆنگرێس ەەەەەمەن ئێسەەەەەمیت  :212جەەەەە نابی سەەەەە رۆك ی ئەنجەەەەەومەن ،منەەەەەی
سپاسەەەی بەەە ڕێز پەەەۆرەێر د كەەە بەەەۆ ئامەەەادەکردنی ئەەە بڕیارنامەەە باشەەە و
رێب رای ەی ك ی ل پ یو ندیی دا.
 212کریسەەەتۆڤیر هینەەەڕی ئێ سەەەمیت لە سەەەەاڵی  ١٨٩١ەەەەا ئێسەەەتا نەەەوێنەری هەرێمەەەەی ٢ی
نیوجێرسەەەەییە لە ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەا لە سەەەەەر لیسەەەەتی پەەەەارەی دیمەەەەوکران.
کۆنگرێسەەەمەن ئێسەەەمیت یەکەەەێ لەو ئەنەەەدامانەی ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەرانە کە بەردەوا داکەەەۆکی لە
ماەی گەلی کورد ،بەەایبەن کوردی ەورکیە کردووە .وەرگێڕ
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بەەە ڕێەەەز پەەەۆرەێر سەەەاڵ های سەەەاڵ شەەەێلگیران هەەە ول د دان بەەەۆ یسەەەتن ڕووی
بەەەەارودۆیی دێواری كورد كەەەەان كەەەە ئەەەەێ و ئەەەەازاری زۆریەەەەان شەەەەتوو و
سپاسەەەی د كەەە بەەەۆ و بیرهێنانەەە و ی سەەەاڵڕۆێی كەەەوێرانی ٤هەەە زار كەەەورد بەەە
كی كیمیایی.
مەەی ەەە ن وێنەەە ی ئەەە و دایكەەە كەەەورد لەەە بیەەەر ناكەەە كەەە منداڵەەە سەەەاواك ی
ەونەەەد لەەە ئەەەامێز گرەبەەەوو و د مەەەی منداڵ كەەە هەەە روا كەەەراو مەەەابوو و و لەەە
ئەەە نجامی كیمیایی كەەە دا هەەە ردوویان بەەە شەەەێوازێكی ەرسەەەناك كەەەوێرا بەەەوون .
ئەەە دایەەەك و منداڵەەە ەەەە نها یەەە كێ لەەە وربانیەەەانی سەەە دا حوسەەە یی بەەەوون،
یەەە ك لەەە هەەەە زاران .هەەە رو ها د مەەە وێت و بیرەەەەەان بهێنمەەە و كەەە رێیمەەەەی
سەەەە دا حوسەەەە یی درێەەەەر د دان بەەەە كوشەەەەتی ،ئ شەەەەك نج و زینەەەەدانیكردنی
نایاسەەەەایی كورد كەەەەان لەەەە عێەەەەراق و یەەەە ڵكی دیكەەەە ی نەەەە یاری رێیەەەەە لەەەە
شەەەەەەوێن كانی دیكەەەەەە ی عێەەەەەەراق .كارم نەەەەەەدانی رێكخەەەەەەراو ەریاگوزا رییەەەەەە
نێون ە و ییەەەە كانی كەەەەە یارمەەەەە ەی كورد كەەەەەان د د ن ،بوون ەەەەەە وربەەەەەانی
كوشتی و بێ س روشوێنكردنی د وڵ ەی عێراق .
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەوومەن ،لەەە سەەە ر ەای د یەەە ی  ١٨٨١مەەەی یەەە كێ لەەە
ئ نەەەدامانی ئەەە و لێرن یەەە بەەەوو كەەە سەەە ردانی ئوردوگەەەای ئاوار كەەەانە كەەەرد لەەە
سەەە ر سەەەنووری ەوركیەەەاو عێەەەراق و سەەە ل گەەە ل گەەە لێ لەەە و كوردانەەە كەەەرد
كەەە لەەە سەەە ركوەی سەەە دا هەەە اڵەبوون .ئەەە سەەە ردان دروسەەەت دوابەەە دوای
شەەە ڕی ك نەەەداوی ەەەەارس و لەەە گ رماوگەەە رمی سەەە ركوەی ك مینەەە ی كەەەورد لەەە
یەەە ن گەەەاردی كۆمەەەاری عێرا ەەە و بەەەوو .بەەەۆ مەەەی زۆر سەەە رنجڕاكێ بەەەوو کە
ببیەەەنە ەەەۆن سەەەوپای ئێمەەە شەەەااڵوی دابینكردنەەەی ئاسەەەای ئەەە نجا د دان.
هێز كەەەانی ئێمەەە هاەنەەەە ناو ەەە  ،بەەە رێكخسەەەەتنكران و ەوانیەەەان پێداویسەەەەتی
لۆجیسەەەتیكی یەەەەوراك و د واو د رمەەەەان دابەەەەیی بكەەەە ن و هەەەە زاران كەەەەورد لەەەە
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ه وڵەەەەە مرۆڤدۆسەەەەەتان كانی سەەەەەوپای ئەەەەە مریكا لەەەەە شەەەەەااڵوی دابینكردنەەەەەی
ئاسەەەای كەەە ڵكیان و رگەەەرن .پەەەاش نەەەد مانەەەگ  ،بارودۆی كەەە سەەە امگیر
بەەەەەەوو و رێگەەەەەەا بەەەەەەۆ ئەەەەەە و هەەەەەە مواركرا رێكخەەەەەەراو ناحكوومییەەەەەە كان
پێداویستی كانی كورد كان دابیی بك ن .
ئەەە و كۆم ڵكوێییەەە  ٤هەەە زار ك سەەەیی كەەەە لەەە بڕیارنام یەەە دا ئامەەەاێ ی
پێكەەەەراو ەەەەە نها یەەەە كێ لەەەە ئاڵ ەەەە گەەەە ور و زۆر دڵت زێنەەەە كانی زنجیەەەەر
نەهامەەییەکەەەانی ك مینەەەە ی كەەەەورد  .كەەەە وابوو ئ مەەەە بڕیارنام یەەەە كی گرنگەەەە ،
ەكا د ك پ س ند بكرێت.

بڕیارنامەیە بۆ دادگاییکردنی رێبەرانی رێیمی عێراق
ئ نجووم نی نوێن ران
١٢ی ەشرینی دوو می ١٨٨١
کۆنگرێسمەن گیلمان:
جەەەە نابی سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،د مەەەە وێت ر زام نەەەەەدی یەەەەەۆ د رببەەەەەڕ
ب نیسەەەەەەب ن بڕیارنامەەەەەە ی  ١٠١كەەەەەە ه سەەەەەەتی كەەەەەەۆنگرێ د رد بڕێەەەەەەت
سەەەەەبارەن بە پێویسەەەەتبوونی د سەەەەتب جێ دادگەەەەاییكردنی رێبەەەە رانی رێیمەەەەی
عێراق ل دادگای ەاوان كان ب ەاوانی دێ ب مرۆڤای ەی.
ئ م د ی بڕیارنام ك ی :
 بەەە هەەەۆی ئەەە و ی رێیمەەەی سەەە دا حوسەەە یی  ،مەەەاەی هاوواڵەیەەەانی عێەەەراق ویەەە ڵكی دیكەەە ی ناو ەەە ی بەەە گشەەەتی پێشەەەێلكردوو  ،ل وانەەە ل سەەەێدار دانی
سەەەەەەەە ر ڕۆیان  ،ئ شەەەەەەەەك نج و ر ەتەەەەەەەەاری دڵر انەەەەەەەە و نامرۆڤانەەەەەەەە ،
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د سەەەەەەتگیركردن و زینەەەەەەدانیكردنی سەەەەەە ر ڕۆیان  ،بەەەەەەێ س روشەەەەەەوێنكردن و
سەەە ركوەی ئەەەازادی د ربڕینەەەی بیەەەروڕا و هەەەزر بەەە شەەەێوازی ەاك ك سەەەی و بەەە
كۆم ل.
 بەەەەە هۆی ئەەەەە و ی سەەەەە دا حوسەەەەە یی و دارود سەەەەەت ك ی بەەەەە شەەەەەێوازیسیسەەەتماەیك ه وڵیانەەەداو یەەە ڵكی كەەەورد لەەە عێەەەراق لەەە ناوببەەە ن لەەە ڕێگای
كەەە ڵكو رگرەی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی دێی یەەە ڵكی سەەە یلی كەەەورد و شەەەااڵوی
ئەەە نفال لە  ١٨٩٩ – ١٨٩١كەەە لەەە ئ نجامەەەەدا پتەەەر لەەە  ١٩٤هەەە زار كەەەە س
بێسەەە رو شەەەوێی كەەەراون و پتەەەر لەەە  ٢هەەە زار گونەەەد كەەەاولكراون و پتەەەر لەەە ١١
میلیەەەون مەەەیی لەەە كوردسەەەتانی عێەەەراق ێنەەەدراون و پاكتەەەاوی ر گەەە زی شەەەاری
ك ركووك ب رد وام .
 بەەەە هۆی ئەەەە و ی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق بەەەە رێب رایەەەە ەی سەەەە دا حوسەەەە یی،ع شەەەەەیر سەەەەەونن كانی رۆێئەەەەەاوای عێرا ەەەەەی سەەەەە ركون كەەەەەردوو  ،گونەەەەەد و
کنیسەەەەەەەەی ئاشەەەەەەەووری و ك ڵدانیەەەەەەە كانی كەەەەەەەاولكردوو  ،ەوركمانەەەەەەە كانی
ل سەەەەەێدار داو و دووریسەەەەەتو ە و  ،شەەەەەیع كانی بەەەەە كۆمەەەەە ل كوشەەەەەتوو و
"شارسەەەتانی كەەە وناری زۆنگاوەکەەەانی " لەەە نەەەاو بەەەردوو لەەە رێگەەەای ەێکەەەدانی
ێینگ ی ئ شوێن .
 بەەە هۆی ئەەە و ی ار نووسەەەی پتەەەر لەەە  ١١١كەەەوێتی هێشەەەتا نادیەەەار كەەە لەەەكەەەاەی جەەە نگی ك نەەەداو لەەەە یەەە ن رێیمەەەی عێرا ەەەە و بەەە دیەەەل گیەەەەراون و
نزیكەەە ی هەەە مان ێمەەەار لەەە یەەە ڵكی دیكەەە ی كوێەەەت لەەە یەەە ن د وڵەەە ەی
عێرا ەەە و بەەەێ س روشەەەوێی كەەەراون و ێمار یەەە كی زۆر مینەەەی ن ەەەە ێنراو لەەە
كوێەەەت مەەەاو و ئێسەەەتا پەەەاش  ١سەەەال لەەە كوەاییپێهەەەاەنی جەەە نگی ك نەەەداو،
د وڵەەە ەی عێەەەراق ەەە ر بوی ئەەە و ز ر ر وزیانانەەە ی نەەە كردو كەەە سەەە ربازانی
عێراق ل كوەیتیان داو
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 بەەە هەەەۆی ئەەە و ی كۆمەەەاری عێەەەراق جاڕنامەەە ی گەەە ردوونی مەەەاەی مەەەرۆه ،كن انسەەەەەیونی نێون ەەەەەەە و یی مەەەەەەاەی مەەەەە د نی و سیاسەەەەەەی ،كن انسەەەەەەیونی
پێشەەەەگیری و سەەەەزادانی ەەەەەاوانی ێێنوسەەەەاید و كن انسەەەەیونی  ١٤ئەەەەابی ١٨٢٨ی
ێنێەەە (د ربەەەەار ی شەەەەێوازی ه ڵسەەەەوك ون ل گەەەە ل دیلەەەە كانی جەەەە نگ)ی واێۆ
كەەەەردوو و ب رپرسەەەەیار لەەەە ب رامبەەەە ر جێبەەەە جێكردنی ئەەەە رێك وەننامەەەە
نێون ە و ییان .
 بەەە هۆی ئەەە و ی سەەە دا حوسەەە یی و رێیم كەەە ی ك شەەەوه وای ەرسەەەەاندن وەۆ انەەەدنیان ب سەەە ر عێەەەراق و س راسەەە ری ناو ەەە دا زال كەەەردوو لەەە ڕێگەەەای
سیاس ەی پێشلكردنی رێوشوێی و كن انسیۆن نێون ە و یی كان.
 بەەەەە هۆی ئەەەەە و ی كەەەەەۆنگرێ زۆر نیگ رانەەەەە لەەەەە پێشەەەەەێلكردنی ەونەەەەەد وبەەە رد وامی مەەەاەی مەەەرۆه ل یەەە ن د وڵەەە ەی عێەەەراق لەەە ێێەەەر رێب رایەەە ەی و
ڕێنوێنی س دا حوسیندا
ك وابوو كۆنگرێسی ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا:
 - ١پێشەەەێلكردنی ەونەەەدی مەەەاەی مەەەرۆه ل یەەە ن د وڵەەە ەی عێەەەراق شەەە رم زار
د كەەەەەەان كەەەەەە بوو ەەەەەەە هۆی ه مەەەەەە گیربوونی سیسەەەەەەتمی سەەەەەە ركوون و
جێگیربەەەوونی ئەەە سیسەەەتم لەەە ڕێگەەەای سەەە ركون و ەرسەەەاندن و ەۆ انەەەدنی
ب رەراوان.
 - ٤كەەەە ڵكو رگرەنی بەەەە رد وامی د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە هێەەەەزی سەەەە ربازی و
كەەەەە كۆمەەەەەە ڵكوێ كان دێی هاوواڵەیەەەەەەانی یەەەەەۆی و واڵەەەەەەەانی دراوسەەەەەەێ
ش رم زار د كان.
 - ٠سەەەەەەەە رپێ ی د وڵەەەەەەەە ەی عێەەەەەەەەراق لەەەەەەەە جێبەەەەەەەە جێكردنی یاسەەەەەەەەا
نێون ە و ییەەەەەەە كانی مەەەەەەەاەی مەەەەەەەرۆه شەەەەەەە رم زار د كەەەەەەەان ،ل وانەەەەەەە
ب شەەەەەەەەدارین كردن و هاوكارینەەەەەەەە كردن ل گەەەەەەەە ل رێكخەەەەەەەەراو ەەەەەەەەاودێر
318

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

نێون ە و ییەەەەە كان و جەەەەە یت لەەەەە سەەەەە ر گرەن بەەەەە ری میكانیزمەەەەە كان بەەەەەۆ
رونكردنەەەەە و ی ار نووسەەەەەی زیندانیەەەەە بەەەەەێ س روشەەەەەوێنكراو كوێتیەەەەە كان
د كاە و .
 - ٢سەەەەەەە رۆك كۆمەەەەەەەار و و زیەەەەەەەری د ر و ی ویەەەەەەەهیەەە یەەەەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا د بەەەێ كەەەار بكەەە ن بەەەۆ پێكهێنەەەانی دادگەەەای نێون ەەەە و یی ەاوانەەە كان
بەەەە م ب سەەەەتی دادگەەەەاییكردن سەەەە دا حوسەەەە یی و هەەەە موو كارب د سەەەەتانی
دیكەەەەە ی عێەەەەەراق كەەەەە ب رپرسەەەەەیارن لەەەەە ب رامبەەەەە ر ەاوانەەەەە كانی دێ بەەەەە
مرۆڤایەەە ەی ،ل وانەەە كەەە ڵكو رگرەنی نایاسەەەایی لەەە هێەەەزی سەەە ربازی ،ەەەەاوان
دێی ئاشەەەەتی ،ەاوانەەەە كانی دێ بەەەە كنوانسەەەەیونی ێنێەەەە (د ربەەەەار ی شەەەەێوازی
ه ڵسوك ون ل گ ل دیل كانی ج نگ) و ەاوانی ێینوساید.
 - ٤سەەەەەەە رۆك كۆمەەەەەەەار و و زیەەەەەەەری د ر و ی ئەەەەەەە مریكا ،د سەەەەەەەتب جێ و
ا كانەەەەەە هاوكەەەەەەاری بكەەەەەە ن ل گەەەەەە ل كۆمەەەەەە ڵگای نێون ەەەەەەە و یی بەەەەەەۆ
پ سەەەەەە ندكردنی بڕیارنام یەەەەەە ك لەەەەەە ئ نجوومەەەەەە نی ئاسایشەەەەەەی ن ەەەەەەە و
یەەەەە كگرەوو كان بەەەەەۆ پێكهێنەەەەەانی دادگەەەەەای ەاوانەەەەە نێون ە و ییەەەەە كان بەەەەەۆ
عێراق.
***
کۆنگرێسمەن گیلم ن:
جەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئەە بڕیارنام یەەە كەەە ئەە مڕۆ لەەە بەەە ر د سەەەتی
ئێم دایەەە واەەەەا بڕیارنامەەە ی ١٠١ی كەەەۆنگرێ كەەە مەەەی و نوێنەەە ری ئ یالەەە ەی
"ئیلۆنەەەەەۆیز" و هاوسەەەەە رۆكی كومیتەەەەە ی مەەەەەاەی مەەەەەرۆه ،بەڕێەەەەەز پەەەەەۆرەێر
یسەەەەەەەەتومان ە ڕوو ،ه سەەەەەەەەتی كەەەەەەەەۆنگرێ د رد بڕێەەەەەەەەت ب نیسەەەەەەەەب ن
پێویسەەەەەتبوونی د سەەەەەتب جێ پێكهێنەەەەەانی دادگەەەەەای نێون ەەەەەە و یی ەاوانەەەەە كان
بەەەەۆ دادگەەەەاییكردنی سەەەە دا و ئ نەەەەدامانی رێب رایەەەە ەی رێیمەەەەی عێەەەەراق بەەەە
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ەەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەەە ەی .د مەەەە وێت سپاسەەەەی بەەەە ڕێز پەەەەۆرەێر بكەەەە بەەەەۆ
ڕێب رای ەیی كەەەەەە ی ل پ یو نەەەەەەەدی ل گەەەەەە ل ئەەەەەەە م سەەەەەە ل گرینگەەەەەەە دا.
پێویسەەەەتبوونی پێكهێنەەەەانی ئەەەە دادگایەەەە دوای رووداو كەەەەانی ئەەەە دواییەەەە
زۆرەەەەر بەەەوو  .بڕیارنامەەە ی  ١٠١ئامەەەاێ بەەە و د كەەەان كەەە سەەە دا حوسەەە ینی
دیكتەەەاەور مەەەەاەی هاوواڵەیەەەانی عێرا ەەەەی پێشەەەێلكردوو  ،ل وانەەەە ل سەەەەێدار دانی
سەەەەەەەە ر ڕۆیان  ،ئ شەەەەەەەەك نج  ،ر ەتەەەەەەەەاری زاڵمانەەەەەەەە و نامرۆڤایانەەەەەەەە ،
د سەەەەەەەەتگیركردن و زینەەەەەەەەدانیكردنی سەەەەەەەە ر ڕۆیان و بێس روشەەەەەەەەوێنكردنی
ی ڵك.
سەەە دا حوسەەە یی ه وڵیەەەداو یەەە ڵكی كەەەوردی عێەەەراق لەەە ڕێگەەەای ەەە كی
كی میەەەەایی لەەەەە نەەەەاو ببەەەەەان ،ع شەەەەیر ە سەەەەەونن كانی رۆێئەەەەاوای عێرا ەەەەەی
سەەە ركوون كەەەەردوو  ،كنیسەەەە و گونەەەەد كانی ئاشەەەوری و ك لدانیەەەە كانی كەەەەاول
كەەەەەەردوو  ،ەوركمانەەەەەە كانی ل سەەەەەەێدار داو و شەەەەەەیع كانی بەەەەەە كۆمەەەەەە ل
كوشەەەەتوو  .سەەەە دا هەەەە رو ها درێەەەەر بەەەە لەەەە ناوبردنی ێینگەەەە ی شارسەەەەتانی
كەەەە وناری عەەەە ر بە زۆنگاونشەەەەینەکان د دان .ر ەتەەەەار دڕندانەەەە كانی سەەەە دا
ەەەەە نها هاوواڵەیەەەەانی عێەەەەراق ناگرێتەەەە و  ،ئێمەەەە رۆێ ەاریكەەەە كانی جەەەە نگی
ك نەەەداو لەەە بیەەەر ناكەەە یی كەەە سەەە دا كەەەوێتی داگیەەەر كردبەەەوو و یەەە ڵكی بەەەێ
گونەەەەاحی كوێەەەەت بەەەەە مەەەەاو ی نەەەەد مانەەەەەگ بەەەە بارم ەەەەە گیرابەەەەەوون.
ار نووسەەەی پتەەەر لەەە  ١١١كەەەوێتی كەەە لەەە كەەەاەی شەەە ری ك نەەەداو بەەە دیەەەل
گیراون هێشتا نادیار و د وڵ ەی عێراق هید حیسابێكیان بۆ ناكان.
كەەەەەەە وابوو بڕیارنامەەەەەەە ی  ١٠١ه سەەەەەەەتی كەەەەەەەۆنگرێ د رد بڕیەەەەەەەت بەەەەەەەۆ
شەەەە رم زاركردنی پێشەەەەێلكردنی مەەەەاەی مەەەەرۆه ل یەەەە ن د وڵەەەە ەی عێەەەەراق و
ئیدانەەەەە ی سەەەەە رپێ ی عێەەەەەراق د كەەەەەان لەەەەە جێبەەەەە جێكردنی رێك وەننامەەەەە
نێون ە و یی كانی ماەی مرۆه ك واێۆی كردوون.
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ئەەەە بڕیارنام یەەەە هەەەە رو ها پشەەەەتیوانی د كەەەەان لەەەە پێكهەەەەاەنی دادگەەەەای
ەاوانەەەەە نێون ە و ییەەەەە كان بەەەەەۆ دادگەەەەەاییكردنی سەەەەە دا و دارود سەەەەەت كەی و
داوا لەەە سەەە رۆك كۆمەەەار و و زیەەەری د ر وی ئەەە مریكا د كەەەان ا كانەەە كەەەار
بكەەە ن بەەەۆ پ سەەە ندكردنی بڕیارنام یەەە ك لەەە ئ نجوومەەە نی ئاسایشەەەی ن ەەەە و
یەەەە كگرەوو كان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی دادگەەەەای ەەەەەاوانی نێون ەەەەە و یی بەەەەۆ عێەەەەراق.
داوا ل هاوكارانە د ك ب ە واوی پشتیوانی ل بڕیارنام ی بك ن.
کۆنگرێسمەن هاستینگز :213
سپاسەەەی بەڕێەەەەز پەەەەۆرەێر د كەەە بەەەەۆ ه وڵەەەە كانی بەەەۆ ئامەەەەاد كردنی ئەەەە
بڕیارنامەەەەە ب و یتەەەەە و هەەەەە رو ها سپاسەەەەەی نوێنەەەەە ری ئینەەەەەدیانا ،بەڕێەەەەەز
هەەەامیلتۆن د كەەە بەەەۆ د ربڕینەەەی ه سەەەتی ئێمەەە لەەە رێگەەەای ئەەە بڕیارنامەەە
ەایب ە و .
ئێمەەە دێی ئەەە بڕیارنام یەەە نەەەیی .منەەەی پ یو سەەەت د بەەە بەەە سەەە رۆكی
كەەەەۆنگرێ بەەەەۆ شەەەە رم زاركردنی عێەەەەراق بەەەە هەەەەۆی پێشەەەەێلكردنی ەونەەەەدی
مەەەەاەی مەەەەرۆه  .ئ وانەەەە ی كەەەە ئەەەە ەاوانانەەەە یان ئ نجامەەەەداو د بەەەەێ لەەەە
دادگەەەای ەەەەاوانی نێون ەەەە و یی دادگەەەایی بكەەەرێی ،هەەە رو ها كەەە ئەەە بڕیارنامەەە
بەەەە دروسەەەەتی ئامەەەەاێ ی پێكەەەەردوو  .بەەەە اڵ پرسەەەەیاری مەەەەی و گەەەە لێ لەەەە
هاوكەەەارانە ئ و یەەە كەەە ئایەەەا ئەەە بڕیارنام یەەە ئ و نەەەد كاریگەەە ری ه یەەە ؟.
بڕیارنام كەەەەەە داوای دادگەەەەەەاییكردنی سەەەەەە دا د كەەەەەەان لەەەەەە دادگایەەەەەە كی
نێون ە و ییەەەدا بەەە اڵ پێمەەەان ناڵێەەەت ئێمەەە لێەەەر و ەەەۆن د ەەەەوانیی شەەەتێكی
وابكەەە یی .نیگەەە رانی سەەە ر كی مەەەی ئ و یەەە كەەە ئەەە بریارنامەەە كۆمەەە ڵێك
 213ئاڵسەەی مەەار هاسەەتینگز لە سەەاڵی  ١٨٨٠ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری هەرێمەەی ٤٠ی ەلۆریەەدایە لە
ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکادا لە سەر لیستی پارەی دیموکران .وەرگێڕ
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ەەەاو ڕوانی دروسەەەت د كەەەان ،ب ەایبەەە ن لەەە كوێەەەت بەەەۆ ئەەە و ی ئەەە دادگایەەە
پێكبێەەەەت بەەەە اڵ ئێمەەەە ەەەەەا ئێسەەەەتا بەەەە كرد و نەەەە مانتوانیو دادگایەەەە كی وا
پێكبهێنەەەەیی .بەەەە هەەەە رحال مەەەەی ب ەەەەە واوی پشەەەەتیوانی لەەەە بڕیارنام یەەەە
د كەەەەە  .ئەەەەە بڕیارنام یەەەەە داوا لەەەەە ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا
د كەەەەان كەەەەار بكەەەەەان بەەەەۆ پ سەەەە ندكردنی بڕیارنامەەەەە یەەەە ك لەەەە ن ەەەەەە و
یەەەە گرەوو كان بەەەەۆ پێكهەەەەاەنی دادگەەەەای ەەەەەاوانی نێون ەەەەە و یی بەەەەۆ عێەەەەراق.
هیەەەەەوادار ئێمەەەەەە بەەەەەە رد وا هەەەەەە ول بەەەەەد یی بەەەەەەۆ ئەەەەەە و ی ویەەەەەەهیەەە
ی كگرەوو كانی ئ مریكا ئ ئ رك جێب جێ بكان.
کۆنگرێسمەن پۆرەێر :
بەەە ل بەەە ر او گرەنەەەی ئەەە و شەەەتان ی كەەە ئێسەەەتا لەەە عێەەەراق روود دان ئەەە
بڕیارنام یەەە ی ب رد سەەەەتمان ناەوانێەەەەت بڕیارنام یەەەە كی نەەەەو بێەەەەت .جەەەەارێكی
دیكەەەە سەەەە دا حوسەەەە یی سەەەەیمای راسەەەەت ین ی یەەەەۆی و ك دیكتەەەەاەورێكی
دڵەەڕ ق نیشەەاندا كەەە د یەە وێت هەەە موو كارێەەك بكەەەان بەەۆ ئەەە و ی لەە د سەەەتی
گەەەەەە مارۆكان و پشەەەەەەكنین كانی كەەەەەە كۆمەەەەەە ڵكوێ كان رزگەەەەەەاری بێەەەەەەت.
جەەەە نابی سەەەە رۆك ب دایەەەە و مەەەەی لەەەە سەەەە رد مێكدا گەەەە ور بەەەەوو كەەەە
سەەەە رد می دیكتەەەەاەور دڵڕ ەەەە كان( هیتلەەەە ر ،موسەەەەولینی و ئیسەەەەتالیی) بەەەەوو.
ئ مانەەەە ك سەەەەانێك بەەەەوون كەەەە ەاوانگەەەە لی ب زماننەەەە هاەوویان دێی یەەەە ڵكی
یۆیەەەەان و ك مینەەەە كانی یۆیەەەەان ئ نجامەەەەدا .رێیمەەەەی عێەەەەرا ی لەەەە شەەەەێو ی
هەەەەە مان حكومەەەەە ەی ئاڵمانیەەەەەای نەەەەەازی ،ئیتالیەەەەەای ەاشیسەەەەەت و یەەەەە كێتی
سەەەەۆەی ەی كومونیسەەەەتی ێێەەەەر د سەەەە اڵەی ئێسەەەەتالین  .ئێمەەەە د بێەەەەت هەەەە ر
ئێسەەەەەتا سەەەەە دا حوسەەەەە یی رابو سەەەەەتێنیی ،د بەەەەەێ گۆشەەەەە گیری بكەەەەە یی و
دڵنیەەەابیی لەەە و ی كەەەە جیهەەەان پەەەە ی بەەە سروشەەەتی ئەەەە رێیمەەە دڵڕ ەەەە
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بەەەەردوو  .ئێمەەەە د بەەەەێ لەەەە و دڵنیەەەەابیی كەەەە سەەەە دا حوسەەەە یی و هەەەە موو
ئ نەەەەەدامانی دارود سەەەەەت ك ی و ك ەاوانبەەەەەارانی جەەەەە نگ و ك سەەەەەانێك كەەەەە
ەەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەەەە ەیان ئ نجامەەەەەداو  ،بناسەەەەەرێی .مەەەەەی یۆشەەەەە اڵە كەەەەە
یەەە كێ لەەە پشەەەتیوان سەەە ر كیی كانی ئەەە بڕیارنام یەەە بەەەوو بەەەۆ سەەەپاردنی
سەەە دا بەەە د سەەەتی دادپەەە رو ری بەەە هەەەۆی ئەەە و ەاوانانەەە كەەە دێی یەەە ڵكی
عێەەەەەراق و هاوواڵەیەەەەەانی واڵەەەەەەانی دیكەەەەە ئ نجامیەەەەەداو  ،ل وانەەەەە یەەەەە ڵكی
ئەەەەە مریكا .كورد كەەەەەان ،ع ر بەەەەە زۆنگاونشەەەەەینەکان ،ك مینەەەەە ی ئاشەەەەەووری،
ئ نەەەدامانی كۆنگرێسەەەی نیشەەەتمانی عێەەەراق و دیلەەە كویتیەەە كانی جەەە نگ ەەەە نها
ند نمون ی ك ل وربانیانی س دا و رێیم دڵڕ ك ینی.
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،سەەەەە دا ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی یەەەەە ڵكی
یەەەۆی بەەە كارهێناو  .لەەە سەەەاڵی  ٩ ،١٨٩٩هەەە زار كەەەورد لەەە ه ڵ بجەەە لەەە
ئەەەە نجامی هێرشەەەەی سەەەە دا بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی(كەەەە یەەەەۆی ب رهەەەە می
هێنەەەابوو)  214كەەەوێران .ئێسەەەتا ئێمەەە لەەە عێرا ەەەدایی و هەەە ول د دیەەەی ئەەە و
كانەەەە لەەەە عێرا ەەەەدا مەەەەاون و ب ەایبەەەە ن
روون بك ینەەەە و كەەەە ئایەەەەا ئەەەە
ەەەە كی كیمیەەەەایی  VXكەەەە هەەەە رو ك كیمیەەەەایی سەەەەاریی د ەەەەەوانێ یەەەە ڵك
بكوێێەەەت بەەە هەەە مان شەەەێو كەەە كورد كەەەانی عێرا ەەەی لەەە ه ڵ بجەەە كوشەەەت.
بەەە بیروبۆ ەەەوونی مەەەی سەەە دا بەەەێ هەەەید گومانێەەەك ەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەە ەی
و ەەەەاوانی دێی ئاشەەەتی ئ نجامەەەداو و یاسەەەاكانی مەەەاەی مرۆڤەەەی بەەە ەونەەەدی
پێشەەەێلكردوو  .ئ گەەە ر ئەەە مڕۆ ەەەە نها یەەە ك كەەە س لەەە جیهانەەەدا هەەە بێت كەەە
ح بێ بدرێت د ستی دادپ رو ری ،ئ و ك س س دا حوس ین .
 214راسەەەتە عێەەەراق یەەەۆی ئەو ەکەەەانەی بەرهەمهێنەەەابوو بەاڵ مەوادی کیمیەەەایی پ ێویسەەەت بەەەۆ
بەرهەمهێنەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی لە یەن کۆمپانیەەەا ئەمریکەەەایی و ئاڵمانیەکەەەانەوە دەەرۆشەەەەرا بە
عێراق .وەرگێڕ
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مەەەی پیرۆزبەەەایی ئەەە بڕیارنام یەەە لەەە هاوكەەەارانە د كەەە و داوا لەەە هەەە موویان
د كەەە پەیوەسەەەت بەەەی بە مەەەی بەەەۆ ئەەە و ی پەەە یامێكی بەەە هێز بنێەەەریی بەەەۆ
سەەەەە دا حوسەەەەە یی و كۆمەەەەە ڵگای نێون ەەەەەە و یی د ربەەەەەار ی ئەەەەە وەی كەەەەە
ویەەەهیەەە یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا ەاوانەەە كانی سەەە دامی لەەە بیەەەر نەەە كردوو
و ئێمەەەەە بەەەەە ب رپرسەەەەەیاری د زانەەەەەیی بەەەەەۆ ئەەەەە پێشەەەەەلكارییان و داوای
دادپ رو ری د ك یی بۆ وربانی كانی.
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئێسەەەتا ەوركیەەەا و عێەەەراق ب ی كەەە و هێەەەەرش
د ك نەەە سەەە ر كورد كەەەان لەەە بەەەاكووری عێەەەراق .ەوركیەەەا بەەە د یەەەان هەەە زار
سەەەە ربازی ەایبەەەە ن ،سەەەەنووری عێەەەەراق د بەەەە زێنێ و بەەەە بەەەەومبی ناپەەەەاڵە و
هێشەەەوویی هێرشەەەد كاە سەەە ر كورد كەەەانی یەەەۆی كەەە لەەە ەوركیەەەا هەەە اڵەوون.
عێەەەرا ی لەەە و و هەەە روا د كەەەان .هەەە ردوویان ئێسەەەتا كورد كەەەانی یۆیەەەان
د وسەەەێنن و  .هەەەە مووی ئەەەە و واڵەانەەەە ی كەەەە كەەەەورد ەێیەەەەدا د ێیەەەەی واەەەەەا
ئێەەەەران و عێەەەەراق و ەوركیەەەەەا و سەەەەوریا ك مینەەەەە ی كەەەەورد د وسەەەەەێنن و .
هەەە موویان كورد كەەەەان دێی ی كەەەەدی هانەەەد د ن و ه وڵەەەەد د ن بەەەە شەەەەێو ی
سەەە ركووەیان بكەەە ن و هەەە موویان بەەە یەەە ڵكی كەەەورد د ڵەەەێی ەروریسەەەت ،لەەە
كاەێكەەەدا كەەە كورد كەەەان ەەەە نها داوای ماەەەە سەەە ر ەایی كانی یۆیەەەان د كەەە ن
و ە نها یۆیان ل ب رامب ر وساندن و دا د پارێزن.
وسەەەەاندن و ی د بەەەەێ كۆەاییپێبێەەەەت،
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،ئەەەە
كەەورد ەیرۆریسەەت نیەە  ،ل وان یەە ه نەەد كەە س لەە سەە ر ئەە و بەەاو ڕ بەەی كەە
ئەەەەیله كورد كەەەەان ەروریسەەەەتی بەەەە اڵ كورد كەەەەان ەروریسەەەەت نەەەەیی ،كورد كەەەەان
ەەەە نها داوای مەەەاەی یۆیەەەان د كەەە ن ،ئەەەە و ماەەەە ی كەەە د وڵەەە ەی ەوركیەەەەا،
د وڵەەە ەی ئێەەەران ،د وڵەەە ەی سەەەوریا و رێیمەەەی سەەە دا حوسەەە یی لەەە عێەەەراق
لێیەەەانی ز وەكەەەردوو  .ئەەە و د وڵ ەانەەە ەروریسەەەتی كەەە كورد كەەەان سەەە ركوون
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د كەەە ن ،ئەەە و د وڵ ەانەەەە ەروریسەەەتی كەەە ماەەەەە سەەە ر ەایی كانی كورد كەەەەان
ز ون د كەەەە ن و لەەەە نەەەەاو كۆمەەەە ڵگای یۆیانەەەەدا رێزیەەەەان لێنەەەەاگرن و هەەەە موو
رۆێ یۆیەەەەەان و منداڵەەەەە كانیان د كەەەەەوێن و ه وڵەەەەەد د ن كورد كەەەەەان لەەەەە
كۆمەەەە ڵگای یۆیەەەەان د ربكەەەە ن .جەەەە نابی سەەەە رۆك ،ەروریسەەەەتی ڕاسەەەەت ین
ئ د وڵ ەان ن.
س رد سەەەت ی ئەەە د وڵ ەانەەە  ،سەەە دا حوسەەە ینەەە كەەە رێیم كەەە ی و اڵمەەەی
هەەەەەید كەەەەە س ناداەەەەەە و و حیسەەەەەاب بەەەەەۆ گوشەەەەەاری بیەەەەەروڕای گشەەەەەتی و
بڕیارنامەەەەە كانی ئ نجوومەەەەە نی ئاسایشەەەەەی ن ەەەەەە و یەەەەە كگرەوو كان ناكەەەەەان.
ئێسەەەتا كەەەاەی ئ و یەەە كەەە ئەەە رێیمەەە گۆشەەە گیر بكەەە یی ،كەەەاەی ئ و یەەە
ڕابگ یەەە نیی سەەەە دا كێیەەەە  ،سەەەە دا ك سەەەێك كەەەە ەەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەەە ەی
ئ نجامەەەداو كەەە هەەە موومان نفر ەەەەی لێد كەەە یی ،ئێسەەەتا كەەەاەی ئ و یەەە رووی
ڕاسەەەت ین ی سەەە دا نیشەەەان بەەەد یی و دادگەەەایی بكەەە یی و ل سەەە ر د سەەە اڵن
یببەەەە یی و د وڵەەەە ەێك لەەەە عێەەەەراق پێكبهێنەەەەیی كەەەە ل گەەەە ل كۆمەەەە ڵگای
نێون ەەەەە و یی و دراوسەەەەێكانی بەەەەە ئاشەەەەتی بەەەەری و پەەەەەێ بەەەە رێیمەەەەە
دیكتەەەاەور یەەەوێنڕێر دڵڕ ەەە بگەەەریی بەەەۆ سەەە ركووەی زیەەەاەری ی ڵك كەەەە ی
و ه ڕ ش كردن ل دراوسێكانی.
کۆنگرێسمەن نتۆس :
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،سپاسەەەەی هاوسەەەە رۆكی(سەەەە رب پەەەەارەی
كۆمەەەەەاری) كومیتەەەەە ی مەەەەەاەی مرۆڤەەەەەی كەەەەەۆنگرێ و نوێنەەەەە ری ئ یالەەەەە ەی
ئیلۆنەەەەۆیز ،بەڕێەەەەز پەەەەۆرەێر د كەەەە بەەەەۆ لێدوانەەەە بەەەە هێز و پاراو كەەەە ی و
هەەەەە رو ها سوپاسەەەەەی سەەەەە رۆكی كومیتەەەەە ی پ یو ندییەەەەە نێون ە و ییەەەەە كان
د كەەەە بەەەەۆ ی باەەەەە بەەەەێ و ان كەەەە ی بەەەەۆ مەەەەاەی مەەەەرۆه و ئامەەەەاد كردنی
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بڕیارنامەەە ی  .١٠١مەەەی ب ەەەە واوی ل گەەە ل ئەەە و وەانەەە دا كەەە سەەە بار ن بەەە
س دا و رێیم س ركوەك ر ك ی هێنای س ر زمان.
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،هەەە ر ئێسەەەتا ك سەەەانێك هەەە ن لەەە رۆێئەەەاوا
كەەە داكەەەۆكی لەەە سەەە دا و رێیمەەە دڕنەەەد و دڵڕ ەەە ی د كەەە ن .ه نەەەدێك لەەە
واڵەەەەەانی رۆێئەەەەەاوا هەەەەە ن كەەەەە نەەەەاەوانی لەەەەە بازرگانیەەەەە پەەەەەڕ ڕ ونەەەەە ق و
ب رەراوان كەەە یان ل گەەە ل عێەەەراق اوپۆشەەەی بكەەە ن ،سەەە ر ڕای ئەەە و ڕاسەەەتی
كەەە رێیمەەەی سەەە دا حوسەەە یی ه وڵیەەەداو پێشەەەك وەن ب رد وامەەە كانی یەەەۆی
لەەەە بەەەەواری ب رهەەەە مهێنانی كەەەە كۆمەەەە ڵكوێ كان بشەەەەارێت و و بەەەە درۆی
بخاە و و حاشای لێبكان.
پاشەەەەەەەنیو ڕۆی ئەەەەەەە مڕۆ كەەەەەەەۆنگرێ هەەەەەەە لی ئەەەەەەە و ی بۆد ڕ یسەەەەەەەێت
بڕیارنام یەەەەە ك ەەەەەەاوەو بكەەەەەان كەەەەە روانگەەەەە ی كەەەەەۆنگرێ د رد بڕێەەەەەت
سەەەەە بار ن بەەەەە و ی كەەەەە ئ گەەەەە ر ڕێگەەەەەا ئاشەەەەەتیخوازانە و دیپلوماەیكەەەەە كان
سەەەە رن ك ون د بەەەەێ ڕێگا ەەەەار ی سەەەە ربازی(باشەەەەتر ئ و یەەەە لەەەە ڕێگەەەەای
هاوپەەەەە یمانییەکی نێون ەەەەەە و ییەوە بێەەەەەت) بەەەەە كارببرێت بەەەەەۆ لەەەەەە ناوبردنی
ەوانەەەەایی كیمیەەەەایی ،بیولەەەەوێیكی ،نەەەەاوكی و موشەەەە كی سەەەە دا حوسەەەە یی.
بەەە اڵ ئەەەە م سەەە ل ی لەەەە هەەە مان كاەەەەەدا كەەە م سەەەە ل ی كی سەەەە ربازیی ،
پ یو ندی ب ماەی مرۆڤیش و ه ی .
رێیمێەەەك كەەە بەەە ەەە كی كیمیەەەایی هێرشەەەیكردووە سەەە ر یەەە ڵكی یەەەەۆی،
رێیمێەەەەك كەەەە یراپتەەەەریی و ەونەەەەدەریی پێشەەەەێلكاریی كانی مەەەەاەی مرۆڤەەەەی لەەەە
سەەە د ی  ٤١دێ بەەە یەەە ڵكی یەەەۆی ئ نجامەەەداو د بەەەێ راكێشەەەی دادگایەەە كی
نیون ەەەەە و یی بكرێەەەەت و بەەەەە ەەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەەەە ەی دادگەەەەایی بكرێەەەەەت.
ئ گەەە ر ەەەەە نها یەەە ك ك سەەەەی سەەە ر كی هەەەە بێت كەەە د بەەەەێ لەەە ب رامبەەەە ر
كۆمەەەە ڵگای نێون ەەەەە و یی بەەەە ەەەەەاوانی دێی مرۆڤایەەەە ەی دادگەەەەایی بكرێەەەەت،
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ئەەە و ك سەەە سەەە دا حوسەەە ین  .دڕنەەەد یی ،دڵڕ ەەەی و بەەە یوێی ەینووبەەەوونی
سەەەە دا هەەەەەید سەەەەنوورێك ناناسەەەەەێ .داوا لەەەەە هەەەە موو هاكەەەەەارانە د كەەەەە
پشتیوانی ل ه نگاو گرنگ كانی ئ بڕیارنام ی بك ن.
کۆنگرێسمەن وڵ :
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،مەەەەی بەەەە ەونەەەەدی پشەەەەتیوانی د كەەەە لەەەە
بڕیارنامەەە ی ١٠١ی كەەەۆنگرێ كەەە د وڵەەە ەی عێەەەراق شەەە رم زار د كەەەان بەەە
هەەەەەۆی سەەەەە ركوەكردنی بەەەەە رد وا و ەرسەەەەەاندن و ەۆ انەەەەەدنی كورد كەەەەەان.
ب دایەەەە و لەەەە مەەەەاو ی نەەەەد سەەەەاڵی ڕابەەەەردوودا ،رۆێئەەەەاوا سەەەە رنجی بەەەە
ك شەەەوه وای ەرسەەەاندن و ەۆ انەەەدنی سەەە دا نەەە داو بەەە اڵ لەەە ڕێگەەەای ئەەە
بڕیارنام یەەەەە و هەەەەە وڵی یەەەەەودی كورد كەەەەەان ،یەەەەە ڵك زۆرەەەەەەر سەەەەە رنجی
پێەەەەد دان .ئەەەە بڕیارنام یەەەە پێكهەەەەاەنی دادگەەەەای ەاوانەەەە كانی جەەەە نگ هەەەەان
د دان بەەەەەۆ دادگەەەەەاییكردنی سەەەەە دا حوسەەەەە یی و كارب د سەەەەەتانی دیكەەەەە ی
د وڵ ەی عێراق ب هۆی ەاوان كانیان دێ ب مرۆڤای ەی.
د مەەە وێت سپاسەەەی بەەە ڕێز پەەەۆرەێر و بەەە ڕێز گیلمەەەان و ئ نەەەدامانی دیكەەەە ی
پشەەەتیوانی ئەەە بڕیارنام یەەە بكەەە  .یۆشەەەبختان ئەەە بڕیارنام یەەە نەەە ەەەە نها
پ یامێكەەە بەەەۆ یەەە ڵكی ئەەە مریكا ،بەەە ڵكو پ یامێكەەە بەەەۆ یەەە ڵكی كەەەورد لەەە
س راسەەە ری جیهەەەان و ب ەایبەەە ن یەەە ڵكی ناو ەەە كەەە كۆنگرێسەەەی ویەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا واەەەەا یەەەانووی یەەە ڵكی ئەەە مریكا زۆر زۆر بەەەە وردی
اودێری د كان ب س ر بارودۆی ك دا.
د وڵەەەە ەی عێەەەەراق د وڵەەەەە ەێكی یراپەەەە  ،سەەەەە دا حوسەەەە یی دیكتەەەەەاەورێكی
دڕند یەەە كەەە لەەە بیەەەری هی ەەەدا نییەەە جگەەە لەەە پاراسەەەتنی د سەەە اڵەی یەەەۆی.
سەەەە دا یەەەە ڵكی عێرا ەەەەی وسەەەەاندوو و سەەەە ركوون كەەەەردوو و ل گەەەە ل
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رۆێئەەەەاوا ك وەووەەەەەە نەەەەەاو كایەەەە كی م ەرسەەەەیدار .سەەەەە دا لەەەە كوشەەەەەتنی
ئ نەەەەدامانی بن ماڵەەەەە ی یەەەەەۆی سەەەەە ناكەەەەان كەەەەە راسەەەەەتی كانی ر ەتەەەەەار
دڕنەەەەەد كانی ئەەەەە ویان دركانەەەەەدوو یەەەەەان ه ڕ شەەەەە یان لەەەەە د سەەەەە اڵە ك ی
كردوو .
سەەە دا بەەە شەەەوێی ئ و دایەەە كورد كەەەانی بەەەاكووری عێەەەراق پاكتەەەاو بكەەەان
كەەە بەەە هەەەۆی بەەەارودۆیە جوگراەیایەكەەە یان گیریەەەان یەەەواردوو  .كورد كەەەانی
بەەەەاكووری عێەەەەراق هەەەەید شەەەەوێنكیان نییەەەە ەەەەەا لەەەە بارودۆیەەەە زۆر یراپەەەە
هەەە ڵبێی و ب نەەە ئەەە و شەەەوێن  .كورد كەەەان كەەەوێراون و ئێسەەەتاش د كەەەوێرێی،
زینەەەەدانیكراون و ئێسەەەەتاش زینەەەەدانی د كەەەەرێی ،ئ شەەەەك نج دراون و ئێسەەەەتاش
ئ شەەەەك نج د درێەەەەەی و سەەەەە ركوون كەەەەراون و ئێسەەەەەتاش هەەەەە ر سەەەەە ركوون
د كەەرێی .یۆشەەەبختان لەەە ڕێگەەەای ئەەە بڕیارنام یەە ئەەە و پ یامەەە د درێەەەت بەەە
سەەەەە دا كەەەەەە رۆێئەەەەەاوا ئاگەەەەەەاداری كرد و كانیەەەەە ەی و ئەەەەەە و پ یامەەەەەە ش
د گ یەەە نێت بەەە كورد كەەەان كەەە ئێمەەە بەەە وردی ئاگەەەاداری بارودۆی كەەە یانیی
و پشتیوانیان لێد ك یی.
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ئاسەوارەکانی کارەساەی هەڵەبجە لە زمانی پزشکێکی رۆێئاواییەوە
ئەنجومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ١٨٨٩
کۆنگرێسەەەەمەن گینگەەەەرید  : 215جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن(،لە سەەەەاڵیادی
کیمیابەەەەەەەاران هەڵەبەەەەەەەجەدا) داوا دەکە وەەەەەەەەارێکی دۆکتەەەەەەەۆر کریسەەەەەەەتیەن
گوسەەەەەەدێی بخەەەەەەەرێتە بەردەسەەەەەەتی هاوکەەەەەەەارانە کە ١١ی ئەەەەەەەاداری  ١٨٨٩لە
رۆێنەەەەامەی "واشەەەەینگتۆن پۆسەەەەت" دا بەەەە و بەەەەوەەەوە .ئە وەەەەەارە یەەەەارمەەی
دەدان بە ەێگەیشەەەەەتی لە کەەەەەاریگەرە مەەرسەەەەەیدا رەکانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی و
بیۆلەەەەەۆێیکی ،و بە روونەەەەەی نیشەەەەەانی دەدان کە سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی بەەەەەووە بە
مەەرسەەەەییەکی هەمیشەەەەەیی بەەەەۆ هەسەەەەارەی زەوی .نەەەەابێ ەد نەهامەەیەکەەەەانی
کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەجە لەبیەەەەر بکەیەەەەی ،نەەەەابێ ئەوە لەبیەەەەر بکەیەەەەی کە سەەەەەدا
ویسەەەتویەەی نەەەنهەەەەا هێزەکەەەەانی ئێەەەەران بەڵکەەەوو یەڵکەەەەی یۆشەەەەی ەووشەەەەی
کاریگەریە کارەساەبارەکانی ەکی کیمیایی و بیۆلۆێیکی بکان.
ئەمەش دە ی وەارەکەیە:

 215نیۆەۆن گینگرید سیاسەەمەدار و نووسەرێکی بەناوبانگی ئەمریکایە .ساڵی  ١٨١٨ەا ساڵی ١٨٨٨
نوێنەری هەرێمی  ١ی جۆرجیا بووە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لەسەر پارەی کۆماری .لە ١٨٨٤
ەا  ١٨٨٨سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا بووە و لە  ١٨٩٨ەا  ١٨٨٤سەرۆکی ەراکسیۆنی
کەمینەی ئەنجومەنی نوێنەران بووە  .گینگرید یەکێ لەو کەسانە بوو کە پارەی کۆماری دەیەویست بۆ
هەڵبراردنەکانی سەرۆ کۆماری  ٤١١٤کاندیدی بکان .وەرگێڕ
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بۆ رۆیشتە؟ یە بینی؟
کریستیەن گۆسدێی
١١ی ئاداری ١٨٨٩
واشینگتۆن پۆست
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پێشەەەەەەەەەکی :لەمێەەەەەەەەرە ئەەەەەەەەێمە بە یوێنسەەەەەەەەاردییەوە دەربەەەەەەەەارەی " ەکە
کۆمەڵکوێەکەەەەەەان" سەەەەەەە دەکەیەەەەەەی ،دەسەەەەەەتەواێەیە کە واەەەەەەەا و گرنگەەەەەەی
راسەەەەەتە ینەی یەەەەەۆی لەدەسەەەەەتداوە ،وە " کاولکەەەەەاری نەەەەەاوکی" و جەنگەەەەەی
کیمیەەەەەایی و بیۆلەەەەەۆێیکی" لێهەەەەەاەووە ،دەسەەەەەتەواێەیەکە کە ەەنهەەەەەا لە سەەەەەەر
کەەەەەایەزی دەوڵەەەکانەەەەەدا مەەەەەاوە و پسەەەەەپۆڕان و سیاسەەەەەەەمەدارەکان باسەەەەەی
دەکەن .وایلێهەەەەاەووە کە یەڵەەەەڵ ئیەەەەدی هەسەەەەتی بیەەەەزاری یەەەەۆی لەو جەەەەۆرە
ەکانە دەرنابڕێت.
رۆێی یەکشەەەەەەەمەی دوو حەەەەەەەەتە لەمەو پەەەەەەێ بەرنەەەەەەامەی "  ١١یەەەەەەولە "
دەسەەەەتێکرد بە گەەەەۆڕینی ئەو راسەەەەتیە کە باسەەەەە کەەەەرد و بەسەەەەەرهاەی شەەەەاری
هەڵەبەەەەەجەی عێرا ەەەەەی بەەەەە و کەەەەەردەوە ١١ ،سەەەەەال پەەەەەاش ئەوە کە سەەەەەەدا
حوسەەەەەیی بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی هێرشەەەەی کەەەەردە سەەەەەر دانیشەەەەتوانی سەەەە یلی
ئەو شەەەارە .زۆربەی یەڵکەەەی هەڵەبەەەجە کەەەەوردن و لە کەەەاەی شەەەەڕی ئێەەەەران و
عێرا ەەەەدا یەنگەەەەری ئێەەەەران بەەەەوون .سەەەەەدا یەڵەەەەکەکەی یەەەەۆی کیمیابەەەەاران
کەەەەەرد بەەەەەۆ ئەوەی ەەەەەەۆڵەی ئەو هاسەەەەەۆزییە لەگەل ئێرانیەەەەەان لێبسەەەەەینێتەوە.
بەرنەەەەامەی " ١١یەەەەولە " ئەو ەەەەەیلە و وێنەەەەانەی بەەەە و کەەەەردەوە کە گەویەەەەی
رۆبیرەز ،ەیلە دەرهێنەری بریتانیایی لە  ١٨٩٩و  ١٨٩٨گرەبوونی.
Christine Gosden
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سەەەەتاەی بەرنەەەەامەی  ١١یەەەەولە هەروەهەەەەا یارمەەیانەەەەدایی لەگەل زۆر بەڕێەەەەز
دوکتەەەەۆر کریسەەەەتیەن گوسەەەەدێی  ،پزشەەەەکی پسەەەەپۆڕی بریتانیەەەەایی ئاشەەەەنابیی
کە هەوڵیەەەەداوە یەەەەارمەەی یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە بەەەەدان .دوکتەەەەۆر گوسەەەەدێی ١١
سەەەەەال پەەەەەاش کیمیابەەەەەارانەکە رۆیشەەەەەتووە بەەەەەۆ هەڵەبەەەەەجە و دەیەوێەەەەەت ئەو
شەەەەتانەمان بەەەەۆ بەەەەاس بکەەەەان کە بە ەەەەاوی یەەەەۆی لە عێەەەەراق بینیەەەەویەەی.
یەڵکەەەەی سەراسەەەەەری جیهەەەەان وێەەەەنەی وربەەەەانیە شەەەەێواوەکانی بومبەەەەارانی
نەەەەەاوکی هیروشەەەەەیما و ناکازاکییەەەەەان بینیەەەەەوە ،ئەو بومبەەەەەارانە بەەەەەووە هەەەەەۆی
ئەوەی کە یەڵەەەەەڵ لەبەرامەەەەەبەر بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی نەەەەەاوکی هەڵوێسەەەەەت
بگەەەەرن .لەوا نەیە ئەگەر بەڵەەەەگە و وێەەەەنەی راسەەەەتە ینەی زیاەرمەەەەان دەربەەەەارەی
کاریگەرییەکەەەەانی بەەەەومبی کیمیەەەەایی لەسەەەەەر مەەەەرۆه لە دەسەەەەتدابێت باشەەەەتر
بتوانیی کاریگەریەکانی ئەو ەکانە بە درێرایی کان بەراوەرد بکەیی.
لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەوپای عێەەەەراق هەڵیکۆەەەەەایە سەەەەەر هەڵەبەەەەجە(کە
شەەەەارۆ کەیەکی کوردنشەەەەینی  ٢٤هەزار کەسەەەەییە لە بەەەەاکوری عێەەەەراق) و بەەەەۆ
یەکەمجەەەەار گەورەەەەەەریی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی دێی یەڵکەەەەی سەەەە یل ئەنجامەەەەدا.
ئەو کیمیەەەەایە کە لە هەڵەبەەەەجە بەکەەەەاربرا ەێکەڵێەەەەڵ بەەەەوو لە گەەەەازی دەمەەەەار،
سەەەەاریی ،ەەەەەابون  VX ،و موسەەەەتارد کە پێسەەەەەت ،ەەەەاو ،لەەەەون ،ەەەەەڕو و
سەەەەەەەییەکانی مەەەەەەەرۆه دەسەەەەەەەوەێنێت .ئەو کیمیەەەەەەەاییە کە درا لە یەڵکەەەەەەەی
هەڵەبەەەەجە ،پێسەەەەت و ەەنەەەەانەن جلەەەەوبەرگی یەڵەەەەکەکەی سەەەەووەاند ،ەەەەاو و
ئەنەەەەەەدامی هەناسەەەەەەەدانی یەڵەەەەەەکەکەی ەێکەەەەەەدا و ئەەەەەەاو و یەەەەەەواردەمەنی
یەڵکەکەی ێەهراوی کرد.
کەەەەەەەۆمەڵێکی زۆر لە یەڵەەەەەەەڵ یێەەەەەەەرا دوای کیمیابەەەەەەەارانەکە مەەەەەەەردن کە
ێمارەیەەەەەەەان نەەەەەەەزیکەی  ٤هەزار کەس یەملێنەەەەەەەدراوە .ێمەەەەەەەەارەیەکی کە لە
برینەەەەەدارەکان لە نەیۆشەەەەەخانەکانی ئەمریکەەەەەا ،واڵەەەەەەانی ئوروپەەەەەایی و ئێەەەەەران
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ەیمەەەەار کەەەەران ،زۆربەیەەەەان گەڕانەوە بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە و لەو کەەەەاەەوە ەەەەەا ئێسەەەەتا
هەەەید ەیمێکەەەی پزشەەەکی عێرا ەەەی ،ئوروپەەەایی یەەەان ئەمریکەەەایی یەەەان ەیمێکەەەی
رێکخەەەەراوە نێونەەەوەییەکەەەەەان لێکەەەەەۆڵینەوەی کورەخەەەەەایەن یەەەەەان درێریەەەەەایەنی
دەربەەەەە ارەی کاریگەریەکەەەەەانی ئەو هێرشەەەەەە کیمیەەەەەاییە نەکەەەەەردووە .گەویەەەەەی
رۆبیرەەەەەەز ەیلمێکەەەەەی بەنەەەەەاوی " شەەەەەنەبای مەر " دەربەەەەەارەی هێرشەەەەەەکەی
 ١٨٩٩دروسەەەەەەەتکردوە کە یەاڵن کەەەەەەەراوە 217 .مەەەەەەەی ەەەەەەەەیلمەکە بینەەەەەەەی و
یەکجەەەەەەار زۆر کەەەەەەاری ەێکەەەەەەرد  .گەویەەەەەەی لە  ١٨٨١دیسەەەەەەان سەەەەەەەردانی
هەڵەبەەەجەی کەەەردەوە و بینەەەەی کە یەڵەەەکەکەی زۆر نەیۆشەەەەی .نەیەەەدەزانی بەەەەۆ
کەس هەوڵیەەەەەنەداوە ەێبگەەەەەان کە ەەەەەی بەسەەەەەەر ئەو یەڵەەەەەکەدا هەەەەەاەووە.
گەویی ەناعەەی پێهێنا کە می هەول بدە لەوە ەێبگە .
بەەەۆ دەبێەەەت ێنێکەەەی پرۆڤیسەەەۆری پسەەەپۆڕی نەیۆشەەەییە ێنیتیکەکەەەان بیەوێەەەت
سەەەەەەەرێکی وا بکەەەەان؟ .مەەەەی بەەەەۆ ئەوە ەەەەوو ەێەەەەربە و یەەەەارمەەی یەڵەەەەڵ
بەەەەدە  .یەکە مجەەەەار بەەەەوو لە مێەەەەروودا کە ەکەەەەی جۆراوجەەەەۆری کیمیەەەەایی دێی
ێمەەەەەەارەیەکی ئەوەنەەەەەەەدە زۆری یەڵکەەەەەەی سەەەەەەە یل بەکارببردرێەەەەەەت .مەەەەەەەی
دەمەویسەەەەەت سروشەەەەەت و رەهەنەەەەەدەکانی ئەو گیروگرەتەەەەەانە ببیەەەەەەنە کە ئە
یەڵەەەەکە لەگەڵەەەەی رووبەڕوو بەەەەوون ١١ .سەەەەال پەەەەاش کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە
هێشەەەەەتا هەەەەەید کەس و رێکخراوێکەەەەەی یارمەەیەەەەەدەر سەەەەەەردانی هەڵەبەەەەەجەی
نەکردبوو بۆ ئەوەی بزانێت ئەو ەکانە ی کاریگەرییەکیان بووە.
 217گەویەەی رۆبێرەەەز سەەاڵی ٤١١١یەە ەیلمێکەەی بە نەەاوی " رێگەەای جەحەەانە" دەربەەارەی ئەنفەەالی
بارزانیەکەەان بەرهەمهێنەەا .گەویەەی رۆبێرەەەز لە سەەەردەمی شۆڕشەەی ئەیلوولەەدا هەواڵنێەەری رۆێنەەامەی
" ەینانشەەیال ەەەایمز" ی بەریتەەەانی بەەوو و هەواڵەکەەەانی شۆڕشەەی ئەیلەەوولی بەەە و دەکەەردەوە .پەەەاش
کیم یابەەەارانی هەڵەبەەەجەش هەوڵەەەی زۆریەەەدا لە رێگەەەای ەیلمەکەەەانیەوە سەەەەرنجی رۆێئەەەاوا بەرەو ی
ئاکامەکانی کارەساەی هەڵەبجە رابکێشێت .وەرگێڕ
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ئەو بەشەەەەە پزشەەەەکیە کە مەەەەی پسەەەەپۆڕی بەەەەوو پەیوەنەەەەدی راسەەەەتەویۆی بەو
بەەەابەەەوە هەبەەەوو ،مەەەی زیەەەاەر دەربەەەارەی هۆکەەەارە سەەەەرەکیەکانی نەیۆشەەەیە
زگماکیەکەەەەەەەان وە منداڵەەەەەەەدارنەبوون و شەەەەەەەێرپەنجە ،لەوانە شەەەەەەەێرپەنجەی
مەمەەەەەڵ ،هەەەەەێلکەدان ،پرۆەسەەەەەتان و کۆلەەەەەۆن لێکەەەەەۆڵینەوە دەکە  .پێشەەەەەتر
بەەەەەەەەایبەن دەربەەەەەەارەی کاریگەریەکەەەەەەانی ئەو نەیۆشەەەەەەیانە لە سەەەەەەەر ێن و
منەەەەەەدال لێکەەەەەەۆڵینەوە دەکەەەەەەرد .ئەو زانیەەەەەەاریە پزشەەەەەەکیانە کە پێشەەەەەەتر
دەربەەەارەی وربانیەەەانی ەکەەەی کیمیەەەایی و گەەەازی موسەەەتارد لەدەسەەەتدا بەەەوو
دەربەەەارەی ئەو پیەەەاوانە بەەەوو کە سەەەەرباز بەەەوون .ەکەەەی کیمیەەەایی پێشەەەتر لە
هید شوێنێڵ بە ەد هەڵەبجە دێی یەڵکی س یل بەکارنەهاەبوو.
ئەوەی کە لە هەڵەبەەەەەەەجە بینەەەەەەەەیە زۆر لەوە یراپتەەەەەەەر بەەەەەەەەوو کە بیەەەەەەەەر
لێەەەەەدەکردەوە .پەەەەەاش ەیپەڕبەەەەەوونی  ١١سەەەەەال ،کیمیەەەەەاییەکە کەەەەەاریگەریەکی
زۆری کردبەەەەووە سەەەەەر ەەەەاو و هەناسەەەەە و دەمەەەەاری یەڵەەەەکەکە .زۆریەەەەڵ لە
یەڵەەەەەەەڵ کەەەەەەەوێر ببەەەەەەەوون ،پێسەەەەەەەتیان سەەەەەەەووەابوو و وردەوردە ەوشەەەەەەەی
شەەەەێرپەنجەی پێسەەەەت دەبەەەەوون .مەەەەی بە یەەەەارمەەی دوکتورەکەەەەانی یەڵکەەەەی
ئەو نەەەەەەەەەەەاو ەیە رێەەەەەەەەەەەرەی ەووشەەەەەەەەەەەبوون بە نەیۆشەەەەەەەەەەەیگەلێڵ وە
منداڵەەەەەەدارنەبوون ،نەەەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەەەاەنی منەەەەەەدال و شەەەەەەێرپەنجە( لەوانە
شەەەەەێرپەنجەی پێسەەەەەت ،سەەەەەەر ،مەەەەەل ،هەناسەەەەەەدان ،هەنەەەەەاو ،مەمەەەەەڵ و
شەەەەێرپەنجەی منەەەەدااڵن) لە نەەەەاو یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە(کە کەەەەاەی کیمیابەەەەارانەکە
لەو بەەەەەەوون) لەگەل یەڵکەەەەەەی نەەەەەەاو ەیەکی دیەەەەەەکە کە بەر کیمیەەەەەەەاییەکە
نەکەوەبون بەراوەرد کرد.
ئەەەەێمە بەو ئەنجەەەەامە گەیشەەەەتیی کە رێەەەەرەی ەووشەەەەبونی یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە
بەو نەیۆشەەەیانە سەەەەێ ەەەەان و ەەەەوار ەەەاەی یەڵکەەەە ی شەەەەوێنەکانی دیەەەەکەیە،
سەەەەەرەڕای ئەوەش کە  ١١سەەەەال بەسەەەەەر کیمیابەەەەارانەکەدا ەێپەڕیەەەەوە .هەمەەەەوو
333

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

سەەەەەاڵێڵ ێمەەەەەارەی ئەو منەەەەەدااڵنە زیەەەەەاەر دەبێەەەەەت کە بە هەەەەەۆی نەیۆشەەەەەی
 leukemiasو  lymphomasدەمەەەەەەرن .جوانەکەەەەەەانی هەڵەبەەەەەەجە لە جەەەەەەوانی
شەەەەەوێنەکانی دیەەەەەکە زیەەەەەاەر ەوشەەەەەی شەەەەەێرپەنجە دەبەەەەەی و گەلێەەەەەڵ کەس
 tumeurی زۆر یڕاپیەەەەەەان هەیە  ،بەەەەەەۆیە رێەەەەەەرەی مەەەەەەردن لە نیویانەەەەەەدا زۆرە.
ەەداوی رادیۆلەەەۆێی یەەەان شەەەیمۆەراەی لە نەەەاو ەی هەڵەبەەەجە نیەەەیە .هەروەهەەەەا
دەزگەەەەای نەشەەەەتەرگەری راوەسەەەەتانی دل و ەەداویکردنەەەەی لێەەەەوی کەروێشەەەەکی
و دەمەەەەی زل و نەیۆشەەەەیەکانی دیەەەەکەی منەەەەدااڵن لە هەڵەبەەەەجە نیەەەەیە ،بەەەەۆیە
منەەەەداڵەکانی هەڵەبەەەەەجە بە هەەەەۆی راوەسەەەەەتانێکی دل دمەەەەرن لەکاەێکەەەەەدا کە لە
بریتانیەەەەەا و ئەمریکەەەەەا ئەو جەەەەەۆرە نەیۆشەەەەەیانە دەکرێەەەەەت بە نەشەەەەەتەرگەری
ارەسەەەەەر بکرێەەەەت .زۆر پێنەەەەایۆش بەەەەوو کە ئەو منەەەەداڵە جوانەەەەانە بینەەەەی
کە دەمو اویەەەەەان بەهەەەەەۆی لێەەەەەوی کەروێشەەەەەکی و دەمەەەەەی زلەوە ەێک ووبەەەەەوو
لەکاەێکەەەەدا کە هەمەەەەوو رۆێێەەەەڵ لە بەەەەاکوری ئەمریکەەەەا و ئوروپەەەەا ئەو جەەەەۆرە
نەیۆشەەەەەیانە بەدەسەەەەەتی دۆکتەەەەەەۆری نەشەەەەەتەرگەری شەەەەەارەزا ارەسەەەەەەەر
دەکرێی.
کاریگەرییەکەەەەەانی کیمیەەەەەەاییەکە لە سەەەەەەەر دەروون و دەمەەەەەەاری یەڵەەەەەەڵ وە
کارەسەەەەەەاەێکی مرۆڤەەەەەەی لە هەمەەەەەەوو شەەەەەەە ا  ،مەەەەەەال و نەیۆشەەەەەەخانەیەکی
هەڵەبەەەجەدا دەبینرێەەەت .یەڵەەەڵ ەووشەەەی یەمەەەۆکی و بەەەێ هیەەەوایی بەەەەوونە و
رێەەەرەی مەیەەەل بەەەۆ یۆکوشەەەتی لە نیویانەەەدا زۆرە .پزشەەەکەکان زۆر جەەەار گەەەولە
لە شەەەەەەی ئەو کەسەەەەەانە دردێەەەەەنی کە هەوڵیانەەەەەداوە یۆیەەەەەان بەەەەەوکرن بەاڵ
هەوڵەکەیەەەەەان سەەەەەەرنەکەەووە .دوکتورەکەەەەەانی " نەیۆشەەەەەخانەی شەەەەەەهیدان"ی
هەڵەبەەەەجە دەیەەەەانگون نەەەەاەوانی ئەو نەیۆشەەەەانە ببینیەەەەنی کە بەەەەاری دەروونەەەەی
و دەماریەەەەان ەەواو نیەەەەەیە ەەەەونکە دەزگەەەەەا و پێداویسەەەەتیەکانی ەەداویکردنەەەەەی
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ئەو نەیۆشەەەەیانەیان نیەەەەیە .گەلێەەەەڵ کەس بەەەەاری دەمارەکانیەەەەان ەەواو نیەەەەیە
و ەووشی نەیۆشی دەماری درێریایەن بوونە.
لە رۆێی یەکەمەەەەی سەەەەەردانەکەمدا لە بەشەەەەەی ێنەەەەان و لەدایکبەەەەوونی منەەەەەدال
لە نەیۆشەەەەەەخانەی شەەەەەەەهیدانی هەڵەبەەەەەەجە هەەەەەەید ێنەەەەەەێکە نەبینەەەەەەەی کە
منەەەەداڵەکەی ئاسەەەەایی لەدایکبێەەەەت و پێشەەەەتر لەوەش هەەەەید منەەەەداڵێڵ ئاسەەەەایی
لەدایەەەەەەڵ نەبەەەەەەووە ،سەەەەەەێ ێن منەەەەەەداڵەکەیان لەبەەەەەەار ووبوو .پزشەەەەەەڵ و
پەرەسەەەەەەتارەکانی بەشەەەەەەی منەەەەەەداڵبوون دەیەەەەەەانگون کە ێمەەەەەەارەیەکی زۆر لە
منەەەەداڵەکان بە شەەەەێواوی لەدایەەەەڵ دەبەەەەی .ێمەەەەارەیەکی زۆر کەەەەۆرپە لە سەەەەگی
دایکیانەەەەدا دەمەەەەرن و ێمەەەەارەیەکی زۆری دیەەەەکە یەکسەەەەەر پەەەەاش لەدایکبەەەەوون
دەمەەەەرن .رێەەەەرەی ئەو گیروگەەەەرەتە لە نێەەەەو ێنەکەەەەانی هەڵەبەەەەجە ەەەەوار ەەەەاەی
ێنەکەەەەانی شەەەەاری سەەەەلێمانییە .رێەەەەرەی ئەو منەەەەدااڵنە کە ەنەەەەد سەەەەال دوای
کیمیابەەەەەەەەارانەکە بە شەەەەەەەەەێواوی لەدایەەەەەەەەەڵ دەبەەەەەەەەەی نیشەەەەەەەەەان دەدان کە
کاریگەرییەکەەەەەەەەانی مەوادە کیمیەەەەەەەەاییەکە لە نەوەیە دەگەەەەەەەەوازرێتەوە بەەەەەەەەۆ
نەوەیەکی دیکە.
نەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەاەنی منەەەەدال ،مردنەەەەی منەەەەدال و منداڵەەەەدارنەبوون بە واەەەەەای
ئەوەیە کە ێیەەەەەەان لە کۆمەڵگەەەەەەای هەڵەبەەەەەەجە ەەەەەەەازە نەەەەەەابێتەوە .یەڵکەەەەەەی
هەڵەبەەەەجە هیوایەەەەان ئەوە بەەەەوو کە پەەەەاش کیمیابەەەەارانەکە منەەەەداڵیان بێەەەەت و
جێگەەەەەای کەسەەەەەەوکارە لەناو ووەکەیەەەەەان پەەەەەەڕ بەەەەەکەنەوە و کۆمەڵگاکەیەەەەەەان
سەەەەەەرلەنو بنیەەەەەاەبنێنەوە بەاڵ کە بینیەەەەەان ئەوەیەەەەەان بەەەەەۆ نا ێتەسەەەەەەر،
ئەوەنەەەەەدەی دیەەەەەەکە ەێک ەەەەەەوون ،ێیەەەەەەان و هیواکانیەەەەەەان مەەەەەەرد .یەکەەەەەەێ لە
شەەەەەەایەە اڵەکانی کیمیابەەەەەەارانەکە دەیگێەەەەەەڕایەوە کە کەەەەەەاەی کیمیابەەەەەەارانەکە
لەگەل  ١١١کەسەەەەەەەی دیەەەەەەەکەدا لە ێێرزەمینێکەەەەەەەدا بەەەەەەەووە کە هەموویەەەەەەەان
مەەەەەردوون .ئەوانە کە لە کیمیابەەەەەارانەکە رزگاریەەەەەان بەەەەەووە نەەەنهەەەەەا نا ەەەەەارن
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شەەەەەەەو و رۆێ لەگەل بیەەەەەەرەوەری کەسەەەەەەوکارەکەیان بەەەەەەریی کە لەناکەەەەەەاو لە
باوەشەەەەەیاندا گیانیەەەەەان دەر ەەەەەوو ،بەڵکەەەەەوو نا ەەەەەارن لەگەل نەیۆشەەەەەیەکانی
یۆیان و دۆست و یز و کەسوکارەکانیشیان بریی.
ئەو نەیۆشەەەەەیە زگماکییەەەەەانە کە یەڵکەەەەەی هەڵ ەبەەەەەجە ەووشەەەەەی هەەەەەاەوون لە
نەیۆشەەەەەەیەکانی ئەو یەڵەەەەەەکە دە ێەەەەەەت کە کیلۆمەەرێەەەەەەڵ ،دوو کیلەەەەەەۆمەەر
دورەەەەەر لە سەەەەەەنتەری شەەەەەاری هیروشەەەەیما و ناکەەەەەازاکی دەێیەەەەەان لە کەەەەەاەی
بومبەەەەارانە نەەەەاوکیەکەدا .ئەو گەەەەازە کیمیایەەەەانە ،بەەەەەەایبەن گەەەەازی موسەەەەتارد
کە لە هەڵەبەەەەەەجەدا بەکارهەەەەەەاەووە کەەەەەەاریگەرییەکی هاوشەەەەەەێوەی بەەەەەەومبە
ناوکیەکەی هیروشیما و ن اکازاکی لە سەر جەستەی یەڵڵ بووە.
رۆێیەەەڵ پەەەەێ ئەوەی بەەەەگەمە هەڵەبەەەەجە لە رادیەەەەۆدا بەەەەانگەواز کرابەەەەوو ئەوانە
کە نەیۆشەەەەەەەی و دەیانەوێەەەەەەەت نەیۆشەەەەەەەیی ەکەیان دەستنیشەەەەەەەان بکرێەەەەەەەت
سەەەەەەەەردانی نەیۆشەەەەەەەخانە بەەەەەەەکەن .رۆێی یەکە  ١١١کەس هەەەەەەەاەبوون کە
 ٢٨٤کەسەەەەەیان دوو  -سەەەەەێ نەیۆشەەەەەیان هەبەەەەەوو .بینینەەەەەی ئەو نەیۆشەەەەەانە
زۆر یەمباری کرد .
یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە پێویسەەەەەتیان بە یەەەەەارمەەی یێەەەەەرا هەیە ،پێویسەەەەەتیان بە
پزشەەەەەکی پسەەەەەپۆڕ و دەواودەرمەەەەەان و کەرەسەەەەەتەی پێشەەەەەکەەووی پزشەەەەەکی
هەیە ،ەەنەەەەانەن پێویسەەەەەتیان بە ئەەەەەاوی یەەەەواردنەوەی یەەەەەاوێی هەیە ،دەبەەەەەێ
لەبەرامەەەەەبەر هێرشەەەەەێکی هاوشەەەەەێوە لە داهەەەەەاەودا بپەەەەەارێزرێی .پزشەەەەەکەکانی
هەڵەبەەەەەەجە زانیەەەەەەاریەکی ئەوەۆیەەەەەەان بەەەەەەۆ ەەەەەەۆنیەەی مەەەەەەامەڵەکردن لەگەل
وربانیەەەەەانی هەڵەبەەەەەجە نیەەەەەەیە .دەبەەەەەێ بەدیەەەەە ەەەوە هەڵسەەەەەەوکەون لەگەل
وربانیەکەەەەان بکرێەەەەەت ەەەەەونکە ەنەەەەەد جەەەەەۆر گەەەەەازی کیمیەەەەەایی ەوکسەەەەەید
لێیداون.
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ئەو وێنەەەەەانە کە پەەەەەاش کیمیابەەەەەارانی  ١٨٩٩لە رۆێنەەەەەامە و ەەلەڤزیۆنەکانەەەەەدا
بەەە و بەەەوەوە ەرسەەەنا بەەەوون .وێنەیەکیەەەان هەەەی باوکێەەەڵ بەەەوو کە باوەشەەەی
کردبەەەەوو بە دوو کەەەەوڕە سەەەەاوا دوانەکەیەەەەدا بەەەەۆ ئەوەی کیمیەەەەایی نەیانگرێەەەەت.
ئەو پەیەەەەەکەرەیە کە ئێسەەەەەەتا لە دەروازەی هەڵەبەەەەەەجە دانەەەەەەراوە ،وێەەەەەەنەی ئەو
پیەەەەاوەیە .ئەو پەیەەەەکەرەیە پەیەەەەکەرەی بەردیەەەەی یەەەەان ئەەەەاڵتونی کەسەەەەێڵ
ن یەەەەەەەەیە کە راوەسەەەەەەەەتابێت بەەەەەەەەەۆ ئەوەی سەەەەەەەەەرکەوەی و داگیرکەەەەەەەەەارییە
سەەەەەربازیەکانی نیشەەەەان بەەەەدان بەڵکەەەەوو پەیەەەەکەرەی کەسەەەەێکە کە باوەشەەەەی
کەەەەەردووە بە یاکەەەەەدا بەەەەەۆ ئەوەی منەەەەەداڵەکانی لە مەر رزگەەەەەار بکەەەەەان .ئەو
دیەەەمەنە کەەەاریگەرییەکی ەەەول و درێریەەەایەنی کردەسەەەەر کاەێەەەڵ ەەەومە نەەەاو
شەەەەاری هەڵەبەەەەجە و بەەەەارودۆیی شەەەەار بینەەەەی و وە مەەەەۆەەکەیە بەەەەاڵی
کێشا بەسەرمدا.
ئاسەەەەەەەان نەەەەەەەیە بتەەەەەەەوانە ئەو مەەەەەەەۆەەکەیە لە یەەەەەەەۆ دوور بەەەەەەەخەمەوە،
دەهاەەبەر ەەەەاو کاەێەەەەڵ یەڵکەەەەە دەبینەەەەی  ،بەسەەەەەرهاەەکەیانە دەبێسەەەەت و
دەمبینەەەەەەی کە بە هەەەەەەۆی کیمیابەەەەەەارانەکە ەوشەەەەەەی ەەەەەەی نەیۆشەەەەەەیگەلێکی
درێریەەەایەن بەەەونە .وێەەەەنە ەرسەەەناکەکانی یەڵکەەەەی هەڵەبەەەجە و ئەو بەەەەارودۆیە
کە ەێیەەەەەەەدان ،بەردەوا شەەەەەەەەو دێەەەەەەەتە یەو و مێشەەەەەەەکمی بەیەەەەەەەۆیەوە
سەەەەەەەر ال کەەەەەەردووە .لەوانەیە ئە بیرکەەەەەەردنەوەیە ببێتەهەەەەەەۆی ئەوەی کە ەد
لە بیەەەەەەر نە ێەەەەەەت کە ئەرکەەەەەەی سەەەەەەەرەکیمان ئەوەیە کە هەول بەەەەەەدەیی و
یارمەەی یەڵکی هەڵەبجە بدەیی.

337

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

دادگاییكردنی س دا حوس یی بە ەاوانی کاری دێەمرۆڤایەەی
ئ نجوم نی پیران
١٤ی ئاداری ١٨٨٩
سناەۆر سپێكتێر : 218
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،بڕیارنامەەەە ی  ١٩ل یەەەە ن مەەەەی و سەەەەناەۆر
دۆرگەەەەەەان  219پێشەەەەەەنیاركراو بەەەەەەۆ سەەەەەەكااڵكردن و دادگەەەەەەاییكردنی سەەەەەە دا
حوسەەە یی بەەە ەەەەاوانی جەەە نگ و ەاوانەەە كانی دیكەەە ی دێ بەەە مرۆڤایەەە ەی .بەەەۆ
ئەەە و ی بەەە یێراەەەەریی شەەەێو ب مەەە نەەەاو بڕیارنام كەەە  ،ئامەەەاێ بەەە بڕگ یەەە كی
د ك ك د ڵێت س رۆك كۆمار د بێ:
 - ١داوای پێكهەەەەەاەنی كومیسەەەەەیونێك بكەەەەەان لەەەەە بەەەەەی ەەەەەاودێری ن ەەەەەە و
یەەەە كگرەوو كان بەەەەۆ لێپرسەەەەین و ی نێون ەەەەە و یی ل گەەەە ل ەاوانەەەە كانی سەەەە دا
و كارب د ستانی دیك ی عێراق
 - ٤داوا لەەەە ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بكەەەەان دادگەەەەای نێون ەەەەە و یی ەاوانەەەە كان
پێكبهێنێەەەەەت بەەەەە م ب سەەەەەتی سەەەەەكااڵكردن و دادگەەەەەاییكردن و زینەەەەەدانیكردنی
 218ئەەەارلیی سەەەپێکتێر لە سەەەاڵی  ١٨٩١ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری پنیسەەەیل انیا بەەەوو لە ئەنجەەەومەنی
پیەەران لە سەەەەر لیسەەەتی پەەەارەی کۆمەەاری بەاڵ لە سەەەاڵی  ٤١١٨بەو وە بەەەوو بە ئەنەەەدامی پەەەارەی
دیمەەەوکران بەاڵ لە سەەەاڵی  ٤١١١هەڵبەەەراردنەکەی بە " پەەەان ەەەەۆمی" دۆڕانەەەد .سەەەپێکتێر لە ١٨٨٤
ەا  ١٨٨١سەرۆکی کۆمیتەی هەڵبرێردراوی هەواڵگری ئەنجومەنی پیران بوو .وەرگێڕ
 219بیەەەرۆن لێسەەەلی دۆرگەەەان سەەەاڵی  ١٨٨٤ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری هەرێمەەەی ئەەهرجەەەی داکۆەەەەای
بەەاکوور بەەوو لە ئەنجەەومەنی پیەەران لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .سەەناەۆر دۆرگەەان لە ٤١١١
ەەەا  ٤١١١سەەەرۆکی کەەۆمیتەی کاروبەەاری ئینەەدیانەکان و سەەەرۆکی کەەۆمیتەی پەەارەی دیمەەوکران بەەوو
لە ئەنجومەنی پیران .وەرگێڕ
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سەەەەە دا حوسەەەەە یی و كارب د سەەەەەتانی دیكەەەەە ی عێەەەەەراق كەەەەە ەەەەەەاوانی دێ
مرۆڤایەەەەەە ەی ،ەەەەەەەاوانی ێینوسەەەەەەاید و پێشەەەەەەێلكاریی كانی دیكەەەەەە ی یاسەەەەەەا
نێون ە و یی كانیان ئ نجامداو .
 - ٠هەەەەەەە نگاوی پێویسەەەەەەەت هەەەەەەە ڵبگریت بەەەەەەەۆ پێكهەەەەەەەاەنی دادگایەەەەەەە كی
ئەوەەەەەۆ(دادگەەەەای ەاوانەەەە نێون ە و ییەەەە كان) ،ل وانەەەە ەەەەە ریانكردنی پەەەەار و
ب د سەەەەەەتهێنانی پشەەەەەەتیوانی ویەەەەەەهیەەە یەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەە مریكا بەەەەەەۆ
سەەەپاردنی سەەە دا حوسەەەە یی و كارب د سەەەتانی دیكەەە ی عێەەەەراق بەەە د سەەەەتی
دادپ رو ری.
ئەەە بڕیارنامەەە كەەەار د كەەەان بەەەۆ ئەەە و ی سەەە دا حوسەەە یی و ك ەاوانبەەەاری
جەەە نگ دادگەەەایی بكرێەەەت و دوایەەەیی ئاڵ ەەە ی زنجیەەەر ه وڵ كانەەە بەەەۆ ئەەە و ی
سەەەەە رو ری یاسەەەەەا نێون ە و ییەەەەە كان لەەەەە ڕێگەەەەەای دادگەەەەەای نێون ەەەەەە و ی
ا كیەەەە د گ ڕێتەەەە و بەەەەۆ
ەاوان كانەەەە و د سەەەەت ب ر بێەەەەت .مێرینەەەە ی ئەەەە
دادگەەەەەای سەەەەە ربازی نێون ەەەەەە و یی "نەەەەەۆرمبێر " كەەەەە بەەەەەۆ دادگەەەەەاییكردنی
ه نەەەدێك كەەە س پێكهەەەان كەەە لەەە كەەەاەی جەەە نگی جیهەەەانی دوو ەاوانیەەەان
دێی یاسەەەەەەا نێون ە و ییەەەەەە كان ئ نجامەەەەەەدابوو .بەەەەەە گەەەەەەوێر ی شەەەەەە رن و
م رجەەە كانی دادگەەەای نەەەەورمبێر "یاسەەەای نێون ەەەەە و یی دێی ئەەە و ك سەەەەان
جێبەەەە جێ د كرێەەەەت و ئەەەە و ك سەەەەان سەەەەزا د دان كەەەە ەاوانیەەەەان دێی یاسەەەەا
نێون ە و یی كان ئ نجامداو ".
ئەەە شەەە رەوم رج ئەەە مڕۆش هەەە ر و ك سەەەاڵی  ١٨٢١لەەە جێەەەی یویدایەەە .
پەەەاش ەێپەەە ڕبوونی یەەە ك د یەەە  ،گەەە لێ لەەە ئێمەەە لەەە كۆنگرێسەەەی ویەەەهیەەە
یەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەە مریكا ه وڵمانەەەەەداو دادگەەەەەای نێون ەەەەەە و یی ەاوانەەەەە كان
پێكبهێنەەەیی بەەەۆ سەەەزادانی ئەەە و ك سەەەان ی كەەە ەەەەاوانی دێ بەەە مرۆڤایەەە ەی و
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ەاوانەەەە نێون ە و ییەەەەە كانی دیكەەەەە یان ئ نجامەەەەەداو  .مەەەەەی و سەەەەەناەۆر دۆد
كۆمەەەەە ڵێك بڕیارنامەەەەە مان لەەەەە پ یو ندییەەەەە دا لەەەەە ئ نجوومەەەەە نی پیرانەەەەەی
ویهیەەە ی كگرەوو كانی ئ مریكا نووسیو .
لەەەە ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانی لەەەە ێێەەەەر رێب رایەەەە ەی كونگریسەەەەم ن جەەەەیە
لەەەەەید  ،221ه نەەەەەدێك بڕیارنامەەەەە پێشەەەەەنیار كەەەەەراو  .دادگەەەەەای نێون ەەەەەە و یی
ەاوانەەەە كان بەەەە ر وپێ د ێەەەەت ئ گەەەە ر نزیكای ەییەەەە كی ڕاسەەەەت ین هەەەە بێت
بەەەەەۆ پێکهێنەەەەەانی دادگایەەەەە كی و هەەەەەا لەەەەە داهاەوویەەەەە كی نزیکەەەەەدا و لەەەەە
سەەەەەەە روب ند دا دادگەەەەەەەەای ەاوانەەەەەەەە كانی جەەەەەەەە نگ ل یەەەەەەەە ن ن ەەەەەەەەە و
ی كگرەوو كانەەەە و دروسەەەەتكراو بەەەەۆ لێپرسەەەەین و ل گەەەە ل ەاوانەەەە كانی دێ بەەەە
مرۆڤایەەە ەی لەەە یوگوسەەەهڤیای پێشەەەوو و ئەەەە و ەاوانانەەە كەەە لەەە بۆسەەەەنیا و
واڵەەەەەانی پ یو ندیەەەەدار ئ نجامەەەەدران و هەەەە رو ها ئەەەە و ەاوانانەەەە ی كەەەە لەەەە
"روانەەەەەدا"  222دێی مرۆڤایەەەەە ەی ئ نجامەەەەەدران .ئێسەەەەەتا دادگەەەەەای ەاوانەەەەە كانی
Dodd
Jim Leach
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 222لە سەەەەەاڵی  ١٨٨٢جونەەەەەان هایبەەەەەا ریمانەەەەەا ،سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری روانەەەەەەدا لە رووداوی
کەوەنەیەەەەوارەوەی ەەەەەەڕۆکە گیەەەەەانی لەدەسەەەەەتدا .عەشەەەەیرەەی هۆەەەەەەۆ عەشەەەەەریتی ەوەسەەەەەی بە
بەرپرسەەەیاری ئەو رووداوە لە ەڵەمەەەەدا و زنجیەەەەرەیە پێکەەەدادانی یوێنەەەەاوی لە نێەەەەوان ئەو دوو
ئەو عەشەەیرەەەدا روویەەەدا و لە مەەەاوی  ١١١رۆێدا نەەەزیکەی  ٩١١هەزار ەەەا ملیۆنێەەەڵ کەسەەەی سەەەەر
بە عەشەەیرەەی ەوەسەەەی بەدەسەەەت عەشەەەیرەەی هۆەەەەۆ کەەەوێران .هەروەهەەەا نەەەزیکەی  ٤٤١هەزار ەەەەا
 ٤١١هەزار ێن و ک ەەەەی سەەەەەر بە عەشەەەەیرەەی ەوەسەەەەی لە یەن پیەەەەاوانی سەەەەەر بە عەشەەەەیرەەی
هۆەەەەو کە زۆربەیەەەان هەڵگەەەری ویروسەەەی ئەیەەەدز بەەەوون دەسەەەتدرێریان کرایەسەەەەر و لە ئەنجامەەەدا
ێمەەەەارەیەکی زۆر لەو ێن و ک ەەەەانە ەووشەەەەی نەیۆشەەەەی ئەیەەەەدز بەەەەوون .کۆمەڵکەەەەوێی روانەەەەدا
لەبەر ەەەاوی کۆمەڵگەەەای نێەەەونەەەوەیی ،بەەەەەایبەن هێەەەزە ئاشەەەتیپارێزەکانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەان
ئەنجامەەەدرا بەاڵ رێکخەەەەراوی نەەەوە یەکگرەوەکەەەان بە بیەەەەانووی پرەنسەەەیپی دەسەەەەتێوەرنەدان لە
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شەەە ڕ ه یەەە  .مەەەی جارێكیەەەان هەەە لی ئەەە و بۆڕ یسەەەا ل نزیكەەە و سەەە یری
كەەاری ئەەە دادگایەە بكەەە  .د بەەێ بازنەەە ی كەەاری دادگەەەای ەاوانەە كانی جەەە نگ
ئ و نەەەد بەەە رەراوان بكرێەەەت كەەەە ئەەە بڕیارنام یەەە ی ب رد سەەەتمان بك وێتەەەە
نەەەەاوی بەەەەۆ ئەەەە و ی سەەەە دا حوسەەەە یی و ك ەاوانبەەەەاری جەەەە نگ دادگەەەەایی
بكرێت.
ئاشەەەەكرای كەەەە سەەەەاڵی  ١٨٩٩د وڵەەەە ەی عێەەەەراق بەەەە رێب رایەەەە ەی سەەەە دا
حوسەەە یی شەەەااڵوێكی سیسەەەتماەیكی بەەەۆ ڕكردنەەەی یەەە ڵكی كەەەورد لەەە عێەەەراق
بەەە ڕێوەبرد .ڕێبەەە ر كورد كەەەان ێمەەەار ی ئەەە و ك سەەەان ی كەەە لەەە ئەەە نجامی
ئەەەە شەەەەااڵو دا كەەەەوێراون لەەەە نێەەەەوان  ٤١هەەەە زار ەەەەەا  ١٩٤هەەەە زار كەەەە س
ه ڵد سەەەە نگێنی .لەەەە  ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩هێەەەەزی هەەەە وایی عێەەەەراق شەەەەاری
ه ڵ بجەەە ی بومبەەەەاران كەەەەرد پەەەەاش ئەەە و ی د وڵەەەە ەی ئێەەەەران بەەەە یارمەەەە ەی
هێەەەز كورد كەەەان ه ڵ بجەەە ی گەەەرن .ئەەە بومبارانەەە بەەە ەەە كی كیمیەەەەایی
ئ نجامەەەدرا و لەەە ئ نجامەەەدا  ٤هەەە زار ێن و منەەەدال كەەەوێران .د وڵەەە ەی عێەەەراق
لەەە  ١٨٩٤و  ١٨٩٢لەەە شەەە ری ئێەەەران و عێەەەراق كەەە ڵكی لەەە ەەە كی كیمیەەەایی
و رگرەوو .
عێەەەەەراق سەەەەە ر ەا لەەەەە سەەەەەاڵی  ١٨٩٤دێی ئێرانیەەەەە كان ەەەەە كی كیمیەەەەەایی
بەەەە كارهێنا و پاشەەەەان لەەەە ەەەەە موزی  ١٨٩٠گەەەەازی "موسەەەەتارد"ی دێی هێەەەەز
ئێرانیەەە كان بەەە كارهێنا .بڕێكەەەی زۆر گەەەازی موسەەەتارد لەەە ەشەەەرینی دوو مەەەی
 ١٨٩٠و شەەەەەەەوباەی  ١٨٩٢ل یەەەەەەە ن عێرا ەەەەەەە و بەەەەەەە كارهێنرا .هەەەەەەە رو ها
کاروبەەەەاری نەەەەاویۆیی واڵەەەەەان ،پێشەەەەی لە کۆمەڵکەەەەوێییەکە نەگەەەەرن .دوابەدوای شکسەەەەتهێنانی
هۆەۆکەەەەەان لەهێەەەەەزە ەکەەەەەدارەکانی ەوەسەەەەەی و هەنەەەەەد لە واڵەەەەەەانی دیەەەەەکەی ئەەری ەەەەەایی،
کۆمەڵکەەەوێییەوە راوەسەەەتا و پاشەەەان دادگەەەایە بەەەۆ دادگەەەاییکردنی بەرپرسەەەیارانی کۆمەڵکەەەوێیەکە
بەڕێوە وو .وەرگێڕ
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د گوەرێەەەەەت عێەەەەەراق لەەەەە هێرشەەەەە ك ی شەەەەەوباەی  ١٨٩٢گەەەەەازی د مەەەەەاری
بەەەە كارهێناو  .لەەەە پ یو نەەەەدی ل گەەەە ل ەەەە یرانی عێەەەەراق  -كوێەەەەت لەەەە ١٩ی
كەەەەەەەانوونی دوو ەەەەەەەەا ٤٤ی شەەەەەەەوباەی  ،١٨٨١عێەەەەەەەراق  ٠٨موشەەەەەەە كی
د غەەەەەە كراوی Scudی لەەەەەە  ١٩هێرشەەەەەەی جیەەەەەەاوازدا هاویشەەەەەەتوو بەەەەەەۆ
ئیسەەەەرائیل كەەەە دوو كەسەەەەی بەەەە شەەەەێوازی راسەەەەت ویۆ و  ١٤ك سەەەەی بەەەە
شێوازی ناڕاست ویۆ كوشتوو و پتر ل  ٤١١ك سی بریندار كردوو .
لەەەەە ١٩ی کەەەەەانوونی یەکەمەەەەەی  ١٨٨١ڕێكخەەەەەراوی لێبەەەەەوردنی نێون ەەەەەە و یی
راپەەەەورەێكی بەەەە و كەەەەرد و كەەەە ەێیەەەەدا هەەەەاەوو عێەەەەراق سەەەە دان كەەەەوێتی
ئ شەەەەك نج كەەەەردوو و كوشەەەەتوو بەەەە ەەەەەۆمەەی ئەەەە و ی كەەەە هێرشەەەەەیان
كردوو ە سەەەەەە ر هێز كەەەەەەانی عێەەەەەەراق .هەەەەەە زاران كەەەەەەوەیتی بەەەەەە ەەەەەەەاوانی
ملك نەەە بوون بەەە ەرمەەەانی سەەە ربازانی عێەەەراق دسەەەتگیر كەەەراون .رێكخەەەراوی
لێبەەەوردنی نێون ەەەە و یی هەەە رو ها ڕاپورەیەەەداو كەەە نزیكەەە ی  ٠١٤منەەەدال لەەە
زگەەەی دایكیانەەەدا مەەەردوون پەەەاش ئەەە و ی سەەە ربەەەازانی عێەەەراق دایكەەەی ئەەەە و
مندااڵنەەەە یان كوشەەەەتوو  .د وڵەەەە ەی عێەەەەراق هەەەە رو ها ەەەەەاوانی ب ئ ن سەەەەت و
برنامەەەە داڕێرراوی ەروریزمەەەەی ێینگەەەە ی لەەەە ناو ەەەە ئ نجامەەەەداو لە رێگەەەەای
ئاگرەێبەەەەە ردانی ب ئ ن سەەەەەتی  ١١١بیەەەەەری نەەەەە وەی كوەیەەەەەت لەەەەە شەەەەەوباەی
.١٨٨١
لەەە بەەە هاری  ١٨٨٠د وڵەەە ەی كوەیەەەت د وڵەەە ەی ئەەە مریكای ئاگەەەادار كەەەرد و
كەەەەە كۆمەەەەە ڵێك ب ڵگەەەەە ی دۆزیو ەەەەەە و د ربەەەەەار ی ئەەەەە و ی كەەەەە عێەەەەەراق
ه وڵیەەەداو سەەە رۆك كۆمەەەاری پێشەەەووی ئەەە مریكا ،جەەەور بەەەوش لەەە كەەەاەی
سەەە ردانی جەەەەور بەەەوش بەەەەۆ كوەیەەەت لەەەە  ١٤ ،١٢و ١١ی نیسەەەان بكوێێەەەەت.
لەەەەەەە پ یو ندییەەەەەەە دا ئیەەەەەەەدار ی ەەەەەەەەدراڵی لێكۆڵینەەەەەەە و و ئاێانسەەەەەەە
ه واڵگریەەە كانی دیكەەە ی ئەەە مریكا بەەەۆ لێكۆڵینەەە و نەەەاردران بەەەۆ کوەیەەەت و لەەە
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٤٢ی حەەەوز یرانی  ١٨٨٠راپۆرەیانەەەدا بەەە سەەە رۆك كۆمەەەار و رایانگ یانەەەد بەەە و
ئ نجامەەە گ یشەەەتوون كەەە عێەەەراق لەەە پشەەەتی ئەەە پیهنەەە دا بەەەوو  .عێەەەراق
حاشەەەای لەەە و كەەەردوو كەەە هەەە وڵی كوشەەەتنی سەەە رۆك كۆمەەەاری ئەەە مریكای
دابێەەەت بەەە اڵ راسەەەتبوونی ئەەە م سەەە ل ی سەەە لمێندرا ،هەەە ر بۆیەەە ویەەەهیەەە
یەەەەەە كگرەوو كانی ئەەەەەە مریكا لەەەەەە  ٤١ی حەەەەەەوز یرانی  ٤٠ ،١٨٨٠موشەەەەەە كی
Tomahawkی دا لەەەەە ب ڕێو ب رایەەەەە ەی ئیسەەەەەتیخباراەی عێەەەەەراق .لەەەەە ٤٩ی
حەەەەوز یرانی  ١٨٨٠سەەەە رۆك كلینتەەەەۆن نام یەەەە كی نەەەەارد بەەەەۆ كەەەەەۆنگرێ و
ئامەەەاێ ی بەەە و كەەەرد كەەە هێرشەەەی موشەەە كی بەەەۆ سەەە ر عێەەەراق بەەە گەەەوێڕ ی
بڕیارنام ی د س اڵە كانی ج نگ ئ نجامدراو .
ئ مانەەە كورە یەەەە كی ڕوپەەەەڕ لەەەە ەاوانەەەە ج نگیەەەە كانی سەەەە دا حوسەەەە یی و
ڕێبەەە رانی دیكەەە ی عێرا ەەە  .هەەە رو ها سەەە دا كۆمەەە ڵێك كەەەرد و ی شەەەایانی
س رز نشەەەەەەەی دیكەەەەەەە ی بەەەەەەە گەەەەەەەوێر ی رێوشەەەەەەەوێن نێون ە و ییەەەەەەە كان
ئ نجامەەەەداو  .سەەەە دا حوسەەەە یی بڕیارنامەەەە كانی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كانی بەەەە
ەونەەەەدی پێشەەەەێلكردوو و ل گەەەە ل جیهەەەەان ب ربەەەە ر كانی د كەەەەان بەەەە اڵ لەەەە
دوایەەەیی سەەەاە كاندا پاشەکشەەەە دەکەەەان .ئ گەەە ر سەەە دا سەەەكااڵی لەەە سەەە ر
ەۆمەەەەار بكرێەەەەت و و ك ەاوانبەەەەاری جەەەە نگ دادگەەەەایی بكرێەەەەت ،د بەەەەێ بەەەە
نموون یەەەە كی زۆر بەەەەاش .روونەەەە كەەەە دادگەەەەاییكردنی سەەەە دا م سەەەە ل ی كی
زۆر ئەەەەاڵۆز و ل وان یەەەە بەەەەێ كەەەە ڵكو رگرەی لەەەە هێزێكەەەەی زۆری سەەەە ربازی
مومكیی ن بێت.
ه نەەەدێك داواكەەەاری ه یەەە بەەەۆ روویانەەەدنی سەەە دا حوسەەە یی .شەەەتێكی دوور
لەەەە راسەەەەتی نییەەەە كەەەە هێەەەەز ناویۆییەەەە كانی نەەەە یاری سەەەە دا بتەەەەوانی
شۆڕشەەەەێك دێی سەەەە دا ئەەەە نجا بەەەەد ن .ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا
د ەوانێەەت لەەە ڕێگەەەای رادیەەو د نگەەەی ئەەە مریكا یارمەە ەی ئەەە ه واڵنەەە بەەەدان و
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د ەوانێەەەەەت(ب هاوئاهەەەەە نگی ل گەەەەە ل كۆمەەەەە ڵگای نێون ەەەەەە و یی) پشەەەەەتیوانی
لەەە و ك سەەەان بكەەەان كەەە دێی سەەە دا یەەە بان د كەەە ن بەەەۆ پ سەەە ندكردنی
بڕیارنام یەەەە كی و هەەەەا بەەەەۆ دادگەەەەاییكردنی سەەەە دا و ك ەاوانیەەەەاری جەەەە نگ.
ئەەەە دادگاییكردنەەەە ە نانەەەە ن ئ گەەەە ر یەەەەودی سەەەە دامی ەێیەەەەدا ئامەەەەاد
نەەەە بێت ور ی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی ئەەەە مریكا زۆر بەەەە رز د كاەەەەە و بەەەەۆ
روویاندنی س دا .
سناەۆر دۆرگان :
جەەەە نابی سەەەە رۆكی ئەنجەەەەومەن ،رێكخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی مەەەەرۆه شەەەەتی
زۆری نووسەەەیو سەەەە بار ن بەەەە شەەەەااڵوی ئەەەە نفال دێی كورد كەەەەانی بەەەەاكووری
عێەەەەەراق .ئەەەەە شەەەەەااڵو سیاسەەەەە ەی كۆمەەەەە ڵكوێیی سیسەەەەەتماەیك و بەەەەە
ئ ن سەەەەت بەەەەوو .رێكخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی مەەەەرۆه گ یشەەەەتوو ە ئەەەە و
ئ نجامەەە كەەە د وڵەەە ەی عێەەەراق نیكەەە  ٤١هەەە زار ەەەەا  ١١١هەەە زار كەەەوردی
كوشتوو .
شەەەەااڵوی ئەنفەەەەال بریتیبەەەەوو لەەەە كەەەەاولكردنی هەەەە زاران گونەەەەدی كوردنشەەەەیی و
كوشەەەەتی و بێس روشەەەەوێنكردن و ەەەە اڵ ۆكردنی یەەەە ڵك بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی
و نیشەەەت جێكردنی زۆر ملێەەەی سەەە دان هەەە زار كەەەورد .ئەەە شەەەااڵو پاكتەەەاوی
ئەەە ەنیكی بەەەوو ،پاشەەەان د سەەەت واێ ی ئەەە نفالی لەەە سەەە ر دانەەەرا .م سەەە ل ی
زۆر یراپتەەەر ئ و یەەە كەەە لەەە شەەەااڵوی ئ نفالەەەدا كەەە ڵك لەەە ەەە كی كیمیەەەایی
و رگیەەەەەراو  .راپەەەەەۆرەی ئ نجوومەەەەە نی و زیرانەەەەەی ویەەەەەهیەەە یەەەەە كگرەوو كانی
ئەەەە مریكا د ڵێەەەەت لەەەە  ١٨٩١و  ١٨٩٩گەەەە لێ جەەەەار بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی
هێرشكراو ە سەەەە ر دانیشەەەەتوانی گو نەەەەد كان .ئەەەە ڕاپۆرەەەەە  ١١نمونەەەە لەەەە
هێرشەەەە كیمیاییەەەە كانی عێرا ەەەەی یسەەەەتووەە ڕوو و د ڵێەەەەت عێەەەەراق  ٤جەەەەۆر
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گەەەەەازی موسەەەەەتارد و گەەەەەازی دەمەەەەەاری سەەەەەاریی و ەەەەەەابونی یستوو ە سەەەەە ر
بومبی ه وایی و ""rocketی  ١٤١میلیمی و ند جۆر ەۆ .
عێەەەراق ب رنامەەە ی ەەە كی كیمیەەەایی و بیولەەەۆێیكی ه یەەە  .ئەەە مباری كەەە
كیمیاییەەەەە كانی عێەەەەەراق ٢١ ،هەەەەە زار ەەەەە ك و ە مەەەەە نی كیمیەەەەەایی و ٢٩١
هەەە زار لیتەەەر سەەەووە م نی ەەە كی كیمیەەەایی و  ٩سیسەەەتمی هەەە ڵگری بومەەەب
لەەەە یەەەەۆ د گرێەەەەت .ئەەەە مباری كەەەە بیولۆێیكەەەە كانی عێەەەەراق ٩/٤١١ ،لیتەەەەر
 ١٨ ،anthraxهەەەەەەەەەە زار لیتەەەەەەەەەەر toxin botulinumو  ٤٤١١لیتەەەەەەەەەەر
 alfatoxinلەیۆد گرێەەەەەت .ئەەەەە ب رنام یەەەەە پێشەەەەەێلكردنی كون انسەەەەەیونی
كەەەەە بیولۆێیك كانەەەەە كەەەەە عێەەەەەراق واێۆی كەەەەەردوو  .هەەەەە رو ها لیسەەەەەتی
ەاوان كانی عێراق و پێشێلکردنی پ یماننام كان زۆر دوور و درێر .
شایەە اڵێکی ئەنفال
جەەەەە نابی سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،بەەەەەا سەەەەە یرێكی ر ەتەەەەەار و كرد و كەەەەەانی
سەەە دا حوسەەەە یی و رێیمەەەەی عێەەەەراق بكەەە یی لەەەە رێگەەەەای ئەەەە و ب سەەەە رهاە
ەرسەەەناك ی كەەە ب سەەە ر كەەەوڕێكی منداڵەەەەدا هەەەاەوو بەەە نەەەاوی "دێوار" كەەەە
ە مەەەەە نی  ٤سەەەەەال بەەەەەوو و ئێسەەەەەتا مەەەەەردوو  .ب سەەەەە رهاەی "دێوار" لەەەەە
ڕاپەەەەورەی س یروسەەەە م ر ی " رێكخەەەەراوی ەەەەاودێری رۆێهەەەە اڵەی ناو ڕاسەەەەت" و
" رێكخەەەەەراوی پزیشەەەەەكانی مرۆڤدۆسەەەەەت" و رگیەەەەەراو  .رێكخەەەەەراوی ەەەەەاودێری
مەەەاەی مەەەرۆه ئەەە ڕاپۆرەەەە ی لەەە كتێبێكەەەدا بەەە ناوی "شەەەااڵوی ئەەە نفال لەەە
كوردسەەەەتانی عێەەەەەراق" بەەەەە و كردوو ەەەەەە و  ،ئەەەەە كتێبەەەەە ب سەەەەە رهاەی زۆر
ەرسناكی "دێوار"مان بۆ د گێڕێت و :
لەەەە ئێەەەەوار ی رۆێی  ٤٤ی ئەەەەابی  ١٨٨٩بەەەەاوكی "دێوار" كەەەە جووەیەەەەار بەەەەوو
و نەەەەەاوی ح سەەەەە ن بەەەەەوو لەەەەە گەەەەە ل دایەەەەەك و بەەەەەاوك و  ٢براكەەەەە ی و
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هاوسەەەە ر ك ی و  ٢منداڵ كەەەەە ی(كەەەە "دێوار" یەەەەە كێ ل وانەەەە بەەەەەوو ) لەەەەە
گونەەەەدی "بیرجینەەەەی" 223د ێیەەەەەان .ح سەەەە ن ،بەەەەاوكی "دێوار" سەەەەە رل ب یانی
ئەەەە و رۆێ یەەەەۆی ئامەەەەاد كردبەەەەوو ب ێتەەەە بای كەەەە یان بەەەە اڵ گوند كەەەە یان
بومبەەەەارانكرا .ح سەەەە ن د ڵێەەەەت ە ینەەەە و كانی سەەەە رل ب یانی ئەەەە و رۆێ بەەەە
ەەەەە د بومبارانەەەەە كانی پێشەەەەەووی گوند كەەەەە یان ب د سەەەەەتی عێەەەەەراق بەەەەە هێز
نەەەە بوو  .یەەەە ڵكی گونەەەەد(ئ وانەەەە ی كەەەە لەەەە هێرشەەەە ك رزگاریەەەەان بەەەەوو )
وەوویانەەەەە دووكەەەەەە ڵی بومبەكەەەەەان ر نگەەەەەەی سەەەەەپی ،ر ش و ز رد بەەەەەەوو و
بەەەە رزایی دووك ڵ كەەەە ی  ٤ەەەەەا  ١مەەەە ەر بەەەەوو  ،بەەەەۆنی گاز كەەەە ی سەەەە ر ەا
یەەەۆش بەەەوو و بەەەۆنی سەەەێو و هەەە رو ها بەەەۆنی شەەەتێكی شەەەیرینی داو  .گەەە لێ
ل گوندنشین كان وەوویان :
" گاز كەەەە بەەەەۆنی ێ هەەەەری دێ ئاەەەەە ەی كێۆگەەەە كانی د دا .پەەەەاش ماو یەەەە كی
كەەەورن بۆن كەەە ەەەەال بەەەوو و كەەەاری كەەەرد سەەە ر ەەەاو و د و پێسەەەتمان .لەەە
ناكەەەاو بەەە ز حمەەە ن د مەەەانتوانی ه ناسەەە بكێشەەەیی .ه ناسەەە مان ن د هاەەەە
دەرەوە و ب ە واوی پ ڕا بوو".
یەەەە ڵكی ئەەەە گونەەەەد  -كەەەە ەەەەە نها یەەەە كێ لەەەە و گوندانەەەە بەەەەوو كەەەە
سەەە رل ب یانی ئەەە و رۆێ ل یەەە ن د وڵەەە ەی عێرا ەەە و هێرشەەەی كەەەراو ە سەەە ر
 223گونەەدی بیرجینەەی( )Birjinniدەکەوێەەتە نەەاو ەی بادینەەان و یەکەەێ لەو دەیەەان گونەەدە بەەوو
کە لە ۆنەەایی هەشەەتەمی ئەنفالەەدا ،ئەنفەەال کەەرا .هێزەکەەانی رێیمەەی بەعەە کە لەە  ٠٩لیەەوای
پیەەاد و  ٤لیەەوای زریپەەۆش و  ٠ك ەیب ە ی ەەەۆ و  ١١١ە ە وجەەی جەەاش(ك ە س ە ر ب ە ە رمانەەد ی
جەە حاەلی دیفەەاعی و ەەە نی  ٤بەەوون) لەە ب ر بەە یانی رۆێی ٤٤ی ئەەابی  ١٨٩٩پەە ماری گونەەد و
د شەەەت و دۆڵەەە كانی ناو ەەە ی بادینانیانەەەدا .لەو هێرشەەەە بەربەەە وەدا رێیمەەەی بەعەەە گونەەەدەکانی
نەەەاو ەی کییمیابەەەارانکرد و لە ئەنجامەەەدا ێمەەەارەیەکی زۆر لە گوندنشەەەینەکان کەەەوێران .وەرگێەەەڕ.
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 ن یانەەەد زانی لەەە كەەەاەی بومباران كەەە دا ەەەی بكەەە ن و ك مكەەە زانیەەەان كەەەئ مانەەە بەەەومبی ئاسەەەایی نەەەیی بەەە ڵكو بەەەومبی كیمیەەەاییی .كەەەاەێ كەەە دوكەەە ڵی
بومبەەەە كیمیاییەەەە كان نیشەەەەتوو ە سەەەە ر ز وی ،و ك پ ڵەەەە هەەەە ور ەەەەۆ و
كێۆگ و م زراكانی داپۆشیو  .باوكی"دێوار" د ڵێت:
" د سەەەەتی سەەەەێ منداڵ كەەەە و ێن كەەەە گەەەەرن و ب هەەەە اڵەی ووینەەەە سەەەە ر
شەەەوێنێكی بەەە رز .ئێمەەە بەەە ر و ئاراسەەەت ی پێ وانەەە ی دوك ڵ كەەە هەەە اڵەیی.
بارودۆی كەەە زۆر شەەەۆ ێاو بەەەوو .یەەە ڵك بەەە ر و هەەە موو یەەە ك ه ڵەەەد هاەی.
ئ نەەەدامانی بن ماڵەەە ل یەەە ك دابڕابەەەوون و منداڵەەە كان دایەەەك و بەەەاوكی یۆیەەەان
ون كردبەەەەوو .هەەەە موو ك سەەەەێك ه وڵیەەەەەد دا یەەەەۆی رزگەەەەار بكەەەەان .هەەەەە ر
ك سەەەێك لەەە بیەەەری یۆیەەەدا بەەەوو ،ە نانەەە ن دایكەەەی منداڵەەە كانی  ،ونكەەەە
منداڵ كان ن یاند ەوانی ه ناس بد ن".
بەە اڵ بەەەاوكی ح سەە ن و ئ نەەەدامانی دیكەەە ی بن ماڵەە هەەە ر لەە سەەە ر ەاو لەەە
مەەەەال ن هاەبوونەەەە د ر و  ،ل بەەەە ر ئەەەە و ی كەەەە ن یانەەەەد زانی ئەەەە دوك ڵەەەە
ییەەە بەەە اڵ كەەەاەێ كەەە زانیەەەان هێرشەەەی كیمیاییەەە  ،گەەە لێكیان لەەە گونەەەد و
بەەە ر و بایێەەەك هەەە ڵهاەی كەەە لەەە نێەەەو دۆڵێكەەەی ووڵەەەدا بەەەوو .دووكەەە ڵ كەەە
ب شەەەوێنیاندا د ەەەوو نەەەاو ۆم كەەە  .ئەەە و كاەەەە ح سەەە ن و بەەەاوكی زانیەەەان
یەەە كێ لەەە  ٢منداڵەەە كانیان لێیەەەان جیابووەەەەە و كەەە ئەەە و منداڵەەە  ٤سەەەاڵ
بەەەوو كەەە باسەەەە كەەەرد واەەەەا "دێوار" بەەەوو" ،دێوار" ون ببەەەوو ،ل گەەە ل بەەەاپیری
ووبەەەوو نێەەەەو بای كەەە ی نێەەەەو ۆم كەەە و لەەەە و مەەەابوو و  .كاەێەەەەك كەەەە
دووك ڵ كەەە پەەەاش نیەەەو كەەەاەرمێر ەوزێەەەك ەەەوو ،ح سەەە ن و ك سەەەانی دیكەەە
كەە رزگاریەەان ببەەوو بەە سەە م ن گ ڕانەەە و نەەاو گونەەد ،ح سەە ن بینەەی دایەەەك
و یۆشەەەك ك ی بەەە سەەە ر ز ویەەەدا ڕاكێشەەەراون و كیمیەەەایی گرەەەەوونی ،د سەەەت
و یەەەەەان ەەلە بەەەەەوو و د لەەەەەە رزی ،ه وڵیانەەەەەد دا ئەەەەەەاو بخەەەەەۆن بەەەەەە اڵ
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ن یانەەەەد ەوانی ،ڕوگیەەەەان وشەەەەك ببەەەەوو و د سەەەەووەا ،د ڕشەەەەان و  .ح سەەەە ن
د ڵێت:
" دایكەەەە بەەە ه ناسەەە دان وەەەەی ه سەەەت د كەەە سەەە ر كەەەونی ەێبەەەوو  .لەەە
مەەەەاو ی نەەەەد كەەەەاەرمێر پەەەەاش كیمیاباران كەەەە دایەەەەك و یۆشەەەەك ك كەەەەوێر
بەەەەوون .لەەەە گونەەەەد وومەەەە د ر و و بەەەەاوك و كوڕ كەەەە (دێوار) دۆزییەەەە و
كەەەە مردبەەەەوون و لەەەە د ر و ی بای كەەەە مان كەەەە وەبوون .هەەەەید نیشەەەەان ی كیان
پێەەەو دیەەەار نەەە بوو .و ك ئەەە و وابەەەوو یەەە وەبی ،ەەەە نها ئەەە و نەەە بێ كەەە
د مو اویەەەەەان شەەەەەیی ببەەەەەوو .پاشەەەەەان زانەەەەەیە كەەەەە دوو براك شەەەەەە لەەەەە
ئ شك وەێكی ب ووكدا مردوون ك یۆیان ەێدا داڵد دابوو".
جەەە نابی سەەە رۆكی ئەنجەەەومەن ،ئ مەەە ەەەە نها نەەەد پەەەاراگراو لەەە و كتێب یەەە
كەەە باسەەەی بەەە سەەە رهاەی یەەە كێ لەەە گونەەەد كان د كەەەان كەەە لەەە یەەە ن
د وڵ ەی عێراق كیمیاباران كراو .
ەەە نها یەەە ك كەەە س لەەە جیهانەە دا ه یەەە كەەە نەەە یەە ك جەەەار بەەە ڵكو نەەەد
جەەەەەەەار ەەەەەەە كی كۆمەەەەەەە ڵكوێی دێی یەەەەەەە ڵكی یەەەەەەەۆی و دراوسەەەەەەەێكانی
بەەە كارهێناو  ،ئەەە وی سەەە دا حوسەەە ین و ەەەە نها یەەە ك واڵەەەەی ه یەەە كەەە
كەەەەارێكی وای ەێەەەەدا كرابەەەەێ ،ئەەەە وی عێرا ەەەە  .مەەەەی و سەەەەناەوری ئ یالەەەە ەی
پنسەەەیل انیا و ئەەە وانی دیكەەەە د ڵێەەەیی ئێسەەەتا كەەەەاەی ئ و یەەە ( هەەە ر نەەەەد
كەەەەە كەەەەەاەی زۆری بەەەەە سەەەەە ردا ەەەەەوو ) كەەەەە دادگایەەەەە كی نێون ەەەەەە و یی
پێكبهێنرێەەەت بەەەۆ دادگەەەاییكردنی ئەەە و ك سەەەان كەەە ئەەە كەەەرد و دلڕ انەەە و
ەاوانەەەەە ج نگیانەەەەەە ئ نجامەەەەەداو  .ئەەەەەە دادگایەەەەە د ەەەەەەەوانێ كۆمەەەەەە ڵێك
ب ڵگ نامەەە ی زۆرەەەەر لەەە و پ یو ندییەەە دا بخاەەەە ڕوو  ،لەەە ەەەاو ئەەە و شەەەتان ی
ك ئ مڕۆ سناەۆری ئ یال ەی پنسیلوانیا و می باسمان كرد.
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ل وان یەەەە پاشەەەەان هەەەە موو جیهەەەەان ئاگەەەەاداری ئەەەە ب ڵگ نامانەەەە و ئەەەە و
كەەەرد و ەرسەەەناك ب زمانن هاەووانەەە بێتەەە و كەەە بەەە سەەە ر ئەەە ێن و پیەەەاو
و منداڵەەە بەەەێ گوناهانەەە دا هەەەاەوو  .ن ەەەە نها د یەەەان هەەە زار بەەە ڵكو سەەە دان
هەەە زار كەەە س بێس روشەەەوێی كەەەران و بەەە ەەەەاك و بەەە كۆمەەە ل كەەەوێراون كەەە
ه نەەەەدێكیان بەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی كەەەەوێراون .ل وان یەەەە پاشەەەەان یەەەە ڵكی
جیهەەەان ئاگەەەادار ببنەەە و كەەە سەەە دا ەەەە نها سەەە ركرد ی واڵەێەەەڵ نییەەە  ،ەەەە نها
سەەەە ركرد ی عێەەەەراق نییەەەە بەەەە ڵكو ەاوانبەەەەاری ج نگەەەە  .دادگەەەەای ەاوانەەەە كانی
ج نگ د بوایا پاش ش ری ك نداو پێكبهاەبایا .
سەەەە دا حوسەەەە یی بەەەە ئامەەەەاد بوون و بە ئاماد نەەەە بوونی یەەەەۆی لەەەە
دادگەەەا دادگەەەایی بكرێەەەت بەەەۆ مەەەی جیەەەاوازی نییەەە  ،گرنەەەگ ئ و یەەە دادگەەەایی
بكرێەەەت .ئێمەەە د بەەەێ( و ك یەەە ڵكی جیهەەەان) لەەە د وری یەەە ك كۆبینەەە و و
كرد و یەەەە كی دادپ رو رانەەەە ی وا ئەەەە نجا بەەەەد یی .ئەەەە و كەەەەرد و ەرسەەەەناك
ب زماننەەە هاەوو كەەە د وڵەەە ەی عێەەەراق بەەە سەەە ر گەەە لێ لەەە یەەە ڵكەەە بەەەێ
گوناهەەەە دا هێناویەەەە ەی ،نەەەەابێ بەەەەێ و اڵ بمێنێتەەەە و و د بەەەەێ لێپرسەەەەین و ی
ل گەەەەە ل بكەەەەەر  .ئێمەەەەە د ەەەەەەوانیی و د بەەەەەێ دادگایەەەەە كی نێون ەەەەەە و یی
پێكبهێنەەەەیی .ئێمەەەە كەەەەارێكی وامەەەەان لەەەە رابەەەەردوودا كەەەەردوو و ئێسەەەەتاش دوو
دادگای هاوشێو ه ی .
بەەەەە رێب رایەەەەە ەی سەەەەەناەوری پنسەەەەەیل انیا ،ئێمەەەەە د ەەەەەەوانیی و د بەەەەەێ
دادگایەەەەەە كی نێون ەەەەەەە و یی بەەەەەەۆ عێەەەەەەراق پێكبهێنەەەەەەیی .ل وان یەەەەەە ئەەەەەە
بڕیارنام یەەە بەەەۆ ه نەەەد كەەە س ناەەەە با بەەەێ و بۆەەەێی دیپلوماسەەەی ناشەەە ەاەی
جیهەەەانی ئەەە مڕۆ ئەەەە جەەەۆر كەەەەرد و لێبڕاوانەەە و گرنگانەەەە بەەەول ناكەەەەان.
ئ گەەەە ر د ستپێشەەەەخ ریی دیپلوماەیەەەەك لەەەە داهەەەەاەوودا لەەەە ك نەەەەداوی ەەەەەارس
ئەەە نجا بەەەدرێت ،نابێەەەت لەەە نێەەەوان دیپلوماەەەە هێراكەەەان لەەە یەەە ك و سەەە دا
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حوسەەە یی و ك سەەە ركرد ی كی ن ەەەە و یی لەەە یەەە كی دیكەەە بكرێەەەت .د بەەەێ
سەەەە دا و ك ەاوانبەەەەەاری جەەەە نگ دادگەەەەەایی بكرێەەەەت و بەڵگەنامەکەەەەەان كەەەەە
هەەە موو یەەەە ڵكی جیهەەەەان لەەەە داهەەەەاەوودا د یەەەەانبینی ،ەاوانبەەەەاربوونی سەەەە دا
د س لمێنی.
بەگوێرەی یاسا نێونەەەوەییەکان ،ئەنفال ێینوسایدە
پێشەەەەیلكاریی كانی یاسەەەەا نێون ە و ییەەەە كان لەەەە كوەیەەەەت ل یەەەە ن عێەەەەراق
سیسەەەتماەیك و بەەە رەراوان بەەەوو بەەە اڵ دادگەەەای نێون ەەەە و یی نابێەەەت یەەەۆی
لەەەە بازنەەەە ی جەەەە نگی ك نەەەەداوی ەارسەەەەدا ب رە سەەەەك بكاەەەەە و و بەەەەۆ ئەەەە
م ب سەەەەت د بەەەەێ نمونەەەە گەەەە ور ەر كانی ەاوانەەەە كانی سەەەە دا حوسەەەە یی لەەەە
بەەە ر ەەەاو بگرێەەەت كەەە داگیركردنەەەی كویەەەت ەەەە نها یەەە كێ لەەە و ەاوانان یەەە .
دادگەەەای ەاوانەەە كان و ل وانەەە دادگەەەەای ەاوانەەە كانی سەەە دا حوسەەە یی یەەەە كێ
لەەە دادگەەەا درێریای ن كانەەە و د گ ڕێتەەە و بەەەۆ پەەەێ لەەە جەەە نگی ك نەەەداوی
ەارس و پاش ئ ج نگ ش ب رد وا بوو .
گەەەە ور ەریی ەاوانێەەەەك كەەەە سەەەە ركرد كانی عێەەەەراق ئ نجامیانەەەەداو  ،شەەەەااڵوی
ئ نفالەەەە بەەەەەۆ ێینوسەەەەایدی یەەەەە ڵكی كەەەەەورد لەەەە ناو ەەەەە گوندنشەەەەەین كانی
بەەەەەاكووری عێەەەەەراق .ئ نجامەەەەەدانی پتەەەەەر لەەەەە  ٠١١گفتوگەەەەەۆ و لێكۆڵینەەەەە و ی
م یەەەەەدانی لەەەەەە كوردسەەەەەتانی عێەەەەەەراق و كەەەەە ڵكو رگرەی لەەەەەە ب ڵگ نامەەەەەە
دادگاپ سەەەەە ند كان و ب ڵگ نامەەەەەە ە رمییەەەەە كانی عێەەەەەەراق كەەەەە د سەەەەەەتیان
ب سەەەە ردا گیەەەەراو  ،رێكخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی مرۆڤەەەەی گ یاندوو ەەەەە ئەەەە و
ئ نجامەەە كەەە لەەە شەەەااڵوی ئەەە نفال دێ بەەە كورد كەەەانی عێەەەراق ٤١ ،هەەە زار ەەەەا
 ١١١ه زار كورد ب شێوازی سیستماەیك و ب ئ ن ست كوێراون.
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لەەە شەەەااڵو دا هەەە زاران گونەەەدی كوردنشەەەیی كەەەاولكران و گەەە لێ كەەە س بەەە
ەەە كی كیمیەەەایی كەەەوێران ،بەەەێ س روشەەەوێی كەەەران و ەەە اڵ ۆكران یەەەا سەەە دان
هەەە زار كەەەەورد بەەەە زۆر نیشەەەەت جێ كەەەەران .ڕاپەەەەۆرەێكی ڕێكخەەەەراوی ەەەەاودێری
مەەەەاەی مەەەەرۆه ئەەەە و نیشەەەەان د دان كەەەە ەەەەۆن ئەەەە شەەەەااڵوی ێینوسەەەەاید
گوندب گونەەەەد بەەەە ڕێو ەەەەوو  .گونەەەەد كان سەەەە ر ە ا بومبەەەەاران یەەەەا ەوپبەەەەاران
كەەەراون و ه نەەەدێك جەەەار هێرشەەەی كیمیاییەەەان كراو ە سەەە ر(ب هەەە مان جەەەۆر
ەەەە كی كیمیەەەەەایی كەەەەە لەەەە كەەەەەاەی شەەەەە ری ئێەەەەران و عێرا ەەەەەدا كەەەەە ڵكی
لێەەەەەەو رگیراو ) .دانیشەەەەەەتووانی گونەەەەەەد كان ه وڵیانەەەەەەداو هەەەەەە ڵبێی بەەەەەە اڵ
ك وەوونەەەە ەە داوی سەەەە رباز كان كەەەە گونەەەەد كانیان گەەەە مارۆ داو  .هێز كەەەەانی
ئیسەەەەەەەەتخباراەی عێەەەەەەەەراق پیەەەەەەەەاو و كوڕ كانیەەەەەەەەان جیاكردووەەەەەەەەەە و و
بێس روشەەەوێنی كەەەردوون .ئەەە و شەەەاهیدان كەەە ئەەە رووداوانەەە یان بەەە ەەەاوی
یۆیەەەەان بینیەەەەو وەوویانەەەە ئەەەە ك سەەەەان بەەەە لەەەەۆری گوازراون ەەەەە و بەەەەۆ
باشووری عێراق و ل و كوێراون و یراون ە ناو گۆڕ ب كۆم ڵ كان.
ئەەە كرد وانەەە ی د وڵەەە ەی عێەەەراق دێ بەەە یەەە ڵكی كەەەوردی یەەەۆی ،ەەەەاوانی
ێینوسەەەەاید بەەەە گەەەەوێر ی ئەەەە و پێناسەەەە ی ی كن انسەەەەیونی ێینوسەەەەاید كەەەە
د وڵەەەەەە ەی عێەەەەەەرا ی لەەەەەە  ١٨٤٨واێۆی كەەەەەەردوو  .ئەەەەەە و كن انسەەەەەەیون
كۆمەەەەە ڵكوێی یەەەەە ڵك بەەەەە هەەەەەۆی ر گ زیانەەەەە و د غەەەەە د كەەەەەان .لەەەەە
ب ڵگ نامەەەە كانی یەەەەودی د وڵەەەەە ەی عێرا ەەەەدا د رد كەەەەە وێت كەەەە د وڵەەەەە ەی
عێەەەراق ه وڵیەەەداو كورد كەەەان بەەە كۆمەەە ل لەەە ناوبەەە رێت ەەەە نها ل بەەە ر ئەەە و ی
كەەە كەەەورد بوونەەە  .ئەەە كرد و یەەە د ك وێتەەە نەەەاو پێناسەەە ی كون انسەەەیونی
ێینوسەەەەاید .د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە شەەەەااڵو ك ی یەەەەۆی دێی یەەەە ڵكی كەەەەورد
كەەەەە ڵكی لەەەەە ەەەەە كی كیمیەەەەەایی و رگرەەەەەەوو كەەەەە پاشەەەەەماو ی كەەەەە
كیمیایی كانی ج نگی ئێران و عێراق بوو .
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بەەەە پێەەەەی ڕاپەەەەۆرەێكی ئ نجوومەەەە نی و زیرانەەەەی ویەەەەهیەەە یەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا د ربەەەەار ی كەەەە كۆمەەەە ڵكوێ كانی عێەەەراق ،د وڵەەەە ەی عێەەەەراق لەەەە
 ١٨٩١و  ١٨٩٩لەەەەەە ناو ەەەەەە كانی سەەەەەە ر سەەەەەەنووری ئێەەەەەەران و ەوركیەەەەەەا
هێرشەەەەێكی كیمیەەەەایی گەەەە ور ی كردوو ەەەەە سەەەە ر گوندنشەەەەین كانی یەەەەۆی.
هەەە مان راپەەەورن ئامەەەاێ بەەە  ١١١نمونەەە هێرشەەەی كیمیەەەایی عێەەەراق د كەەەان دێ
بەەە سەەەە رباز كانی ئێەەەەران یەەەەان یەەەە ڵكی كەەەەورد .بەەەە گوێر ی ئەەەە راپۆرەەەەە
عێەەەراق لەەەە بەەەەواری ب رهەەەە مهێنانی ەەەە كی كیمیەەەەایی پێشەەەەك وەنی باشەەەەی
كانەەە ی دێ بەەە ئێەەەران و یەەە ڵكی
ب د سەەەتهێناو و لەەە د یەەە ی  ١٨٩١ئەەە
كەەەوردی واڵەەەەی یەەەۆی بەەە كارهێناو  .هێز كەەەانی عێەەەراق هەەە بەەە ئامەەەانجی
ەاكتیكەەە سەەەە ر بازیی كان و هەەە بەەەە ئامەەەانجی ەرسەەەەاندنی یەەە ڵك ،گەەەەازی
كیمیاییەەەەەەەەەان( ل وانەەەەەەەەە گەەەەەەەەەەازی  Mustardو گەەەەەەەەەازی د مەەەەەەەەەەاری
Sarinو )Tabunیسەەەەەەتوو ە سەەەەەە ر بومبەەەەەە ه واییەەەەەە كان و رۆكێتەەەەەەی ١٤١
میلیمی و ند جۆر ەۆ .
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ئەنفال ێینۆسایدکردنی مرۆڤایەەییە
١٠ی ئاداری ١٨٨٩
ئەنجومەنی پیران

سەەەناەۆر جۆزیەەە بایەەەدێی  : 2 2 4جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،دەمەوێەەەت
سپاسەەەەی سەەەەناەۆر سەەەەپیکتێر بەەەەکە بەەەەۆ رێبەرایەەیکردنەەەەی هەوڵەکەەەەان بەەەەۆ
ئامەەەەەەەەادەکردنی ئەو بڕیارنەەەەەەەەامەیە کە دوێنەەەەەەەەێ بە ەێکەەەەەەەەڕای دەنەەەەەەەەگ لە
ئەنجومەنی پیران پەسەندکرا.
ئ ەو بڕیارنەەەەەەەەامەیە پشەەەەەەەەتیوانی دەکەەەەەەەەان لە پێکهەەەەەەەەاەنی دادگەەەەەەەەایەکی
نێەەەەەونەەەوەیی بەەەەەۆ لێپرسەەەەەینەوە ،دادگەەەەەاییکردن و لە کۆەاییەەەەەدا سەەەەەزادانی
سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی و کاربەدەسەەەەەتانی دیەەەەەکەی عێەەەەەراق بەهەەەەەۆی ەەەەەەاوانی
ێینۆسەەەەەەاید و ەاوانانەکەەەەەەانی دیەەەەەەکە کە دێی مرۆڤەەەەەەایەەی ئەنجامیانەەەەەەداوە.
رێیمەەەەی سەەەەەدا بە هەەەەۆی ئەنجامەەەەدانی ێینۆسەەەەایدی کەەەەورد و شەەەەیعەکان و
هەڵسەەەەەەەوکەوەی دڕنەەەەەەەدانە لەگەل هاوواڵەیەەەەەەەانی کوەیەەەەەەەت و بەکارهێنەەەەەەەانی
بەردەوامەەەەی ەکەەەەی کیمیەەەەایی ،بەەەەووە بە یەکەەەەێ لە بێزلێکراوەەەەەریی دیکتەەەەاەۆرە
زۆردارەکانی جیهان لە سەردەمەدا.
224جەەۆ( جۆزێەە ) بایەەدێی سەەاڵی  ١٨١٠ەەەا  ٤١١٨نەەوێنەری دیهوێەەر بەەوو لە ئەنجەەومەنی پیرانەەی
ئەمریکەەەەەا لە سەەەەەەر لیسەەەەەتی پەەەەەارەی دیمەەەەەوکران .لە  ٤١١١ەەەەەەا  ٤١١٨سەەەەەەرۆکی کەەەەەۆمیتەی
پەیوەنەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەومەنی نەەەەوێنەران بەەەوو و لە سەەەاڵی  ٤١١٨ەەەەەا ئێسەەەتا جێگەەەەری
بەەارا ئوبامەەا ،سەەەرۆ کۆمەەاری ئەمریکەەایە .بایەەدێی هەر لە کەەۆنەوە ئاگەەاداری بەەارودۆیی کەەورد
ەنەەەد جەەەار سەەەەردانی هەرێمەەەی کوردسەەەتانی کەەەردووە.
بەەەووە و پەەەاش روویەەەانی رێ یمەەەی بەعەەە
وەرگێڕ
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لەوانەیە شەەەەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەەەەال یەکەەەەەەەەێ لە باشەەەەەەەەتریی و بەڵگەمەنەەەەەەەەدەریی
سیاسەەەەەەەکانی سەەەەە دا حوسەەەەەیی بەەەەۆ ێینۆسەەەەایدکردنی مەەەەرۆه بێەەەەت کە لە
شەەەەەەوباەی  ١٨٩٩دێی کوردسەەەەەەەتانی عێەەەەەەەراق بەڕێوە ەەەەەەەوو و لە ئاسەەەەەەەتی
جیهانیەەەەەدا کەمتەەەەەر ناسەەەەەراوە .ئامەەەەەانجی ئەنفەەەەەال ئەوەبەەەەەوو کە پشەەەەەتیوانی
کەەەۆمەاڵنی یەڵەەەڵ لە بەەەەزووەنەوەی کەەەورد وشەەەڵ بکەەەەان و بەەەۆ گەیشەەەەتی بەو
ئامەەەەانجە رێیمەەەەی عێەەەەراق لە هەمەەەەوو ئەەەەامرازێکی پێویسەەەەت کەڵکیەەەەوەرگرن.
عێەەەەراق بەشەەەەێکی زۆری گونەەەەدەکانی یسەەەەتە نەەەەاو نەەەەاو ەی ەدەیەکەەەەراو و
یەڵەەەەەەکەکەی بە زۆر دەرکەەەەەەرد .ئەوانە کە ئامەەەەەەادە نەبەەەەەەوون گونەەەەەەدەکانیان
بەجێبەەەەێۆی نازنەەەەاوی "یەەەەائیی" و "یرابکەەەەار" یەەەەان پێەەەەوە لکێنەەەەدرا و لە کەەەەاەی
شەەەەەەەااڵوی دڕنەەەەەەەەدانەی ئەنفالەەەەەەەەدا کە  ١مانەەەەەەەگ و نیەەەەەەەەوی یایانەەەەەەەەد،
بێسەروشەەەەەەوێنکران .بەگەەەەەەوێرەی هەڵسەەەەەەەنگاندنی رێکخەەەەەەراوی ەەەەەەاودێری
مەەەەاەی مەەەەرۆه ٤١ ،ەەەەەا  ١١١هەزار هەەەەاوواڵەی سەەەە یلی بەەەەێ گونەەەەا لە کەەەەاەی
ئەنفالدا کوێراون.
لە ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩یەەەەەانی نەەەەەزیکەی  ١١سەەەەەال لەمەوپەەەەەێ  ،سەەەەەەدا
حوسەەەەەەیی شەەەەەارۆ کەی کوردنشەەەەەینی هەڵەبەەەەەجەی کیمیابەەەەەاران کەەەەەرد .رۆێی
وارشەەەەەەمە کریسەەەەەتیەن گوسەەەەە دێی وەەەەەەارێکی لە رۆێنەەەەەامەی "واشەەەەەینگتۆن
پۆسەەەەەت" دا بەەەەە و کەەەەەردەوە کە ئاسەەەەەەوارەکانی ئەو کیمیابەەەەەارانەی لە سەەەەەەر
پیەەەەاو ،ێن و منەەەەداڵی بەەەەێ گونەەەەاهی هەڵەبەەەەجە نیشەەەەانداوە کە لە ئەنجەەەەامی
هێرشەەەەەەکەی  ١١سەەەەەال لەمەو پەەەەەێ ەەەەەەا ئەمەەەەەڕۆ بەردەوامە .داوا دەکە ئە
وەارە بخرێتە بەردەستی ئەندامانی ئەنجومەن.
وەاڵمە وازەکەی کۆمەڵگەەەەەەەای نێەەەەەەەونەەەوەیی بە کیمیابەەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەەجە،
سەەەەدا حوسەەەەینی زیەەەاەر هانەەەدا .لە ئەەەابی  ١٨٩٩سەەەەدا ۆنەەەایی کۆەەەەایی
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شەەەەااڵوی ئەنفەەەەالی دێی کۆمەڵێەەەەڵ گونەەەەدی دیەەەەکە ئەنجامەەەەدا ،سەەەەەدان کەس
کەەەوێران و دەیەەەان هەزار کەسەەەی دیەەەکە هەاڵەەەەی بەەەۆ واڵەەەەانی دراوسەەەێ .کەەەاەی
یەەەەۆی سەەەەتاەی ئە نجەەەەومەنی پیەەەەران لەگەل ئاوارەکەەەەان گفتوگۆیەەەەان کەەەەرد و
راپۆرەێکیەەەەەەەان بەەەەەەەۆ کەەەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەەەومەنی
نەەەەوێنەران ئامەەەەادە کەەەەرد کە بەمشەەەەێوەیە باسەەەەی ئەو شەەەەااڵوە دڵڕە ەەەەانەیەی
کردبوو:
" دەنگەەەەەی بومبەکەەەەەان زۆر نەبەەەەەوو ،پەەەەەاش ەە یەەەەەنەوەی بومبەکەەەەەان ەەەەەەۆز
دەنگەەەەەی دەهەەەەەان و پاشەەەەەەان پەلەهەور ێکەەەەەی زەرد بە ئاسەەەەەمانی شەەەەەەوێنی
ەە یەەەەەەنەوەکەدا بەەەەەە و دەبەەەەەەوەوە .ئەوانە کە لە شەەەەەەوێنی ەە یەەەەەەنەوەکە زۆر
نزیەەەەەڵ بەەەەەوون ،کتەەەەەوپڕ مەەەەەردن و ئەوانەش کە دورەەەەەەر بەەەەەوون هەناسەەەەەەیان
ەێک ەەەەەەەوو و رشەەەەەەەانەوە .کیمیەەەەەەەاییەکە ەەەەەەەاو ،پێسەەەەەەەت و سەەەەەەەییەکانی
گوندنشەەەەینەکانی سەەەەووەاند ،ێمەەەەارەیەکی زۆریەەەەەان بەەەەۆ هەەاهەەەەەەایە کەەەەەوێر
بەەەوون .پەەەاش ەە یەەەنەوەی بومبەکەەەان گەلێەەەڵ لە گوندنشەەەینەکان هەاڵەەەەی بەەەۆ
نەەەەەاو ەەەەەۆ و بایەکەەەەەانی دەوروبەر .گەلێەەەەەڵ لەوانەی کە ەوانیەەەەەان یۆیەەەەەان
بگەیەنەەەەی بە ەەەەۆ و بایەکەەەەان ،رزگاریەەەەان بەەەەوو و ئەوانەی کە نەیەەەەەانتوانی
رابەەەکەن( کە زۆربەیەەەان منەەەدال و پیەەەرەێن و پیرەمێەەەرد بەەەوون) مەەەردن .یەەەوێی
لە دەمەەەەەی هەنەەەەەد لە مردووەکەەەەەان دەهەەەەەاەە دەرەوە ،شەەەەەەی هەنەەەەەدێکیان
وشڵ بوو و رەش و شیی هەڵگەڕا.
کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی وەاڵمێکەەەەی ئەوەەەەەۆی بەو دەسەەەەتدرێرییانەی سەەەەەدا
نەدایەوە .یەکەەەەەەێ لەو کەەەەەەەوڕ و کەەەەەەەۆمەڵە دەگمەنەەەەەەەانە کە نەەەەەەەاڕەزایەەی لە
بەرامەەەەبەر ئەو کەەەەردەوانەی سەەەەەدا دەربەەەەڕی ئە ئەنجەەەەومەنی پیەەەەرانە بەەەەوو
کە ەێیەەەدا سەەەناەۆر پێەەە و سەەەناەۆر هیۆمەەەز گەاڵڵەیاسەەەایەکیان بەەەۆ سەەەەپاندنی
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ئەەەەەابۆۆ ە بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا ئامەەەەەادەکرد .گەاڵڵەیاسەەەەەاکە پەەەەەاش یە رۆێ لە
ئەنجەەەەەەەومەنی پیەەەەەەەران ەیەەەەەەەپەڕی بەاڵ بەدایەوە ئیەەەەەەەدارەی رەیگەەەەەەەان( کە
هێشەەەەەەەتا پێیوابەەەەەەەوو دەەوانێەەەەەەەت لەگەل سەەەەەەەەدا مەەەەەەەامەڵە بکەەەەەەەەان)،
گەاڵڵەیاسەەەەەاکەی "بەەەەەێ ئەنجەەەەەا " لە ەڵەمەەەەەدا و لە دوا رۆێەکەەەەەانی ١١١مەەەەەیی
یولی کۆنگرێسدا گەاڵڵەیاساکە وە وەنرا.
کوردەکەەەان ەەنهەەەەا وربانیەەەانی دەسەەەەتی سەەەەدا حوسەەەەەیی نەبەەەوون .سەەەەەدا
جەەەگە لە سەەەەرکوەکردنی هاوواڵەیەەەەانی یەەەۆی ،رق و کیەەەەنەی یەەەۆی رێانەەەەدووە
بەسەەەەەەر دراوسێکانیشەەەەەیدا .سەەەەەەدا لە کەەەەەاەی شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێرا ەەەەەدا
کن انسەەەەەیۆنی  ١٨٤٤ی ێنێ ەەەەەی پێشەەەەەێلکرد و بەردەوا ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی
هێزەکەەەەانی ئێەەەەران بەکارهێنەەەەا .لە کەەەەاەی داگیرکردنەەەەی کوەیەەەەت ،سەەەەەربازانی
عێەەەەەراق دەسەەەەەتدرێریان کردەسەەەەەەر یەڵەەەەەڵ و یەڵکیەەەەەان کوشەەەەەت .سەەەەەەدا
موشەەەەەەکی "ئیسەەەەەکاد" ی دا لە یەڵکەەەەەی سەەەەە یلی بەحەەەەەرەیی ،عەرەبسەەەەەتانی
سەەەعودی ،ئێەەەەران و ئیسەەەەرائیل .ل ەمێەەەەرە کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی اوپۆشەەەەی
لە ەەەەەەاوانە گەورانە دێی مرۆڤەەەەەەایەەی دەکەەەەەەان .ئێسەەەەەتا کەەەەەەاەی هەەەەەەاەووە
بەڵگەکەەەەەانی کەەەەەردەوە دڵڕە انەکەەەەەانی سەەەەەەدا کەەەەەۆبکرێتەوە و بەەەەەەدرێت بە
دادگەەەای ەاوانەکەەەەان بەەەۆ ئەوەی بە و شەەەەێوەیە کە شەەەایانیەەی سەەەەزای سەەەەەدا
بدان.
ئە بڕیارنەەەەەامەیە کە دوێنەەەەەێ پەسەەەەەەندکرا دا وا لە کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی
دەکەەەان لە پەەەەال ویەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەادا بەەەەۆ سەەەپاردنی سەەەەەدا
حوسەەەەەەەەیی بە دەسەەەەەەەتی دادپەروەری هەول بەەەەەەەدان .ئەەەەەەەێمە دەزانەەەەەەەیی کە
ەەسەەەەلیمکردنی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بە دادگەەەەا کەەەەارێکی ئاسەەەەان نیەەەەەیە بەاڵ
دادگەەەەەەایینەکردنی سەەەەەەەدا کەەەەەەارێکی بەەەەەەێ ویردانەەەەەەانەیە .بێەەەەەەدەنگبون و
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هی نەکەەەەەەەەەردن غەدرێکەەەەەەەەەی گەورەیە دەرهەق سەەەەەەەەەەدان و هەزاران کەس کە
بوونەەە وربانی سەدا حوسەیی.
كۆم ڵكوێی ه ڵ بج ی كێ ل رووداو ەرسناك كانی مێرووی هاو ریی ئ
بوو
ئ نجووم نی نوێن ران
٤٢ی ئاداری ١٨٨٨

جیهان

کۆنگرێسمەن ستێنی هۆیێر :225
جەەەەە نابی سەەەەە رۆكی ئەنجەەەەەومەن ،ئەەەەە مڕۆ د مەەەەە وێت یەەەەە كێ لەەەەە رووداو
ەرسەەەناك كانی مێەەەرووی هاو ەەە ریی ئەەە جیهانەەە وەبیەەەربهێنمەوە ١١ .سەەەەال
پەەەێ سەەە دا حوسەەە یی بەەە ەەە كی كیمیەەەایی هێرشەەەی كەەەرد سەەە ر شەەەاری
كوردنشەەەەەینی ه ڵ بجەەەەە و گەەەەەازی ێ هەەەەەراوی ،ل وانەەەەە گەەەەەازی Mustard
وSarinی رێانەەەد بە سەەە ر یەەە ڵكی یۆیەەەدا ەەنهەەەا ل بەەە ر ئەەە و ی کە كەەەورد
بەەەوون .ئەەە كەەەرد و ێەەەز ون و دزێەەەو بوو هەەەۆی كەەەوێرانی پتەەەر لەەە  ٤هەەە زار
یەەە ڵكی بەەەەێ گونەەەەا و برینەەەەداربوونی پتەەەەر لەەەە  ١١١هەەەە زار ك سەەەەی دیكەەەە .
ب هەەە رحال هێرشەەەی كیمیەەەایی سەەە ر ه ڵ بجەەە ی كەەە میی هێرشەەەی كیمیەەەەایی
س دا دێی كورد كانی عێراق ن بوو و دوایینیشی نابێت.
لەەەە سەەەەاڵی ١٨٩٩دا رێیمەەەەی دڕنەەەەد ی سەەەە دا حوسەەەە یی درێر یەەەەدا بەەەە
كەەە ڵكو رگرەی لەەەە ەەەە كی كیمیەەەەایی دێی ی ڵك كەەەە ی یەەەەۆی .لەەەە شەەەەااڵوی
دڕندانەەەە ی ئ نفالەەەەدا ەەەەە نها لەەەە مەەەەاو ی  ١مانگەەەەدا پتەەەەر لەەەە  ٤١١گونەەەەدی
STENY H. HOYER
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كوردنشەەەەیی هێرشەەەەیان كرای سەەەە ر و بەەەە هەەەەۆی ەەەە كی كیمیەەەەایی  ٤٤هەەەە زار
كەەەەە س كەەەەەوێران .لە ئەنجەەەەەامی ئەەەەە شەەەەەااڵوەدا بەگشەەەەەتی  ٢٤١١گونەەەەەدی
كوردنشەەەەیی كەەەەاولبوون  ٤١١ ،هەەەە زار كەەەەورد گیانیەەەەان لە دەسەەەەتدا  ،226پتەەەەر
لەەە  ٤١١هەەە زار كەەەورد بێس روشەەەوێی کەەەران و  ٤١١هەەە زار كەەەوردی دیكەەە لەەە
ناویۆی عێراق ئاوار بوون.
هەە ر نەەەد كەە بەەەێ گومەەەان یەە ڵكی ه ڵ بجەەە لەە كەەەاەی کیمیابەەەارانەکەی
 ١١سەەەەەال پێشەەەەەدا ن هام ەییەەەەە كی ب زماننەەەەە هاەوویان ب سەەەەە رداهان بەەەەە اڵ
منداڵەەە كانیان و منەەەداڵی منداڵەەە كانیان لەەە نەەە و كانی داهەەەاەووش بەەە د سەەەت
كاریگ رییەەەەە كانی ئەەەەە هێرشەەەەە ی سەەەەە دا د نەەەەەاڵێنی .پەەەەەاش  ١١سەەەەەال
ئاكامەەەە كانی هێرشەەەەی كیمیەەەەایی ه ڵ بجەەەە هێشەەەەتا لەەەە راسەەەەتیدا كۆەەەەەایی
پێنەەە هاەوو  .گەەەە لێ لەەە دانیشەەەەتووانی ناو كەەە هێشەەەەتا ب د سەەەت كێشەەەە ی
ه ناسەەەەە دان ،كەەەەەز ی ەەەەەاو و ەێك ەەەەەوونی د مەەەەەار و ن یۆشەەەەەی پێسەەەەەت و
شەەەێرپ نجەوە د نەەەاڵێنی .ئەەە ن یۆشەەەییان بەەەۆ ماو یەەە كی درێەەەر لەەە ڕێگەەەای
 DNAو ل ن و ی ك بۆ ن و ی كی دیك د گوازرێت و .
رێیمەەەی عێەەەراق ەەە د پ شەەەیمانی هێرشەەە ك ی بەەەۆ سەەە ر ه ڵ بجەەە نییەەە و نەەە
سەەەەە دا و نەەەەە دارود سەەەەەت ك ی ەەەەە ن لێپرسەەەەەین و یان ل گ ڵەەەەەدا نەەەەە كراو
بەهەەەەۆی ئەو ەاوانانەەەە كەەەە دێی هاوواڵەیەەەەانی یۆیەەەەان ئ نجامیانەەەەداو  .ئێمەەەە
د زانەەیی ئەەە هێرشەەەان ( ەەی كرابێتەەە سەەە ر یەە ڵكی عێەەەراق و ەەەی كرابێتەەە
سەەە ر یەەە ڵكی واڵەەەەانی دراوسەەەێی عێەەەراق) نامرۆڤان یەەە و ەەەەویمی هاوب شەەەی
سیاسەەە ە كانی سەەە دا حوسەەە ین  .ئێمەەە نەەەابێ ەەە د ئەەە و ی ڵكەەە بێگوناحەەە
 226دیەەارە کە لە هەڵسەەەنگاندنی ێمەەارەی وربانیەەانی ئەنفالەەدا لێەەرە زیەەادەڕۆیی کەەراوە ەەونکە
بە گەەەەوێرەی ئامارەکەەەەانی وەزارەەەەەەی ئەنفەەەەال و کاروبەەەەاری شەەەەەهیدانی حکەەەەومەەی هەرێمەەەەەی
کوردستان ێمارەی وربانیانی ئەنفال نزیکەی  ١٩٤هەزار کەسە .وەرگێڕ
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لەەە بیەەەر بكەەە یی كەەە لەەە هێرشەەەان دا كەەەوێراون و ئەەە و ك سەەەان كەەە هێشەەەتا
ئێستاش ب د ست كرد و دڵڕ كانی س دامەوە د ناڵێنی.

بڕیارنامەیە بۆ بەرزڕاگرەنی ساڵیادی كۆم ڵكوێی ه ڵ بج
ئ نجووم نی پیران
٨ی ئاداری ٤١١١
سناەۆر گرامز :227
داوا د كەەەەە ئ نجوومەەەەە نی پیەەەەەران د سەەەەەتب جێ بڕیارنامەەەەە ی  ٨٤ەەەەەەاوەو
بكەەەان بەەەەۆ یادكردنەەە و ی ١٤ه مەەەە یی سەەەاڵیادی كۆمەەەە ڵكوێی ه ڵ بجەەە كەەەە
سەەەناەۆر لەەەۆن  228ل یەەە ن یەەەۆی و كۆمەەە ڵێك سەەەناەۆری دیكەەە و ئامەەەاد ی
كردوو  .ئ م د ی بڕیارنام ك ی :
 بەەەە هۆی ئەەەە و ی لەەەە  ١١ئەەەەاداری  ،١٨٩٩سەەەە دا حوسەەەە یی بەەەە ەەەە كیكیمیەەەەەەایی(ل وانەەەەەە گەەەەەەازی دەمەەەەەەار VX ،و گەەەەەەازی  )Mustardهێرشەەەەەەی
كردوو ە س ر شاری كوردنشینی ه ڵ بج .
 227رۆدنەەەەی گرامەەەز لە سەەەاڵی  ١٨٨٠ەەەەەا  ١٨٨٤نەەەوێنەری هەرێمەەەەی ١ی مینیسەەەوەا بەەەەوو لە
ئەنجەەومەنی نەەوێنەران و لە  ١٨٨٤ەەەەا  ٤١١١نەەوێنەری ئەو هەرێەەمە بەەەوو لە ئەنجەەومەنی پیەەەران
لە سەر لیستی پارەی کۆماری .وەرگێڕ
 228ێسەەتێر ەرینەەت لەەۆن لە سەەاڵی  ١٨١٨ەەەا  ١٨٩٨نەەوێنەری هەرێمەەی ٤ی میسیسەەیپی بەەوو
ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران و لە  ١٨٩٨ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری میسیسەەەیپی بەەەوو لە ئەنجەەەومەنی پیەەەران
لەسەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری .سەەناەۆر لەەۆن سەەاڵی  ٤١١١رێەەبەری زۆریەەنەی کۆماریەکەەان و
پاش ئەوە رێبەری کەمینەی کۆماریەکان بوو لە ئەنجومەنی پیران .وەرگێڕ
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 بەە هۆی ئەەە و ی پتەەەر لەەە  ٤هەەە زار پیەەە او ،ێن و منەەەدال لەەە ئاكەەەامی هێرشەەەیكیمیەەەەایی سەەەە دا بەەەەۆ سەەەە ر ه ڵ بجەەەە كەەەەوێران كەەەە پێشەەەەلكردنی یەەەە كجار
ەوندی یاسای نێون ە و یی .
 بەەەە لەبەر اوگرەنی ئەەەە و ی كەەەە هێرشەەەەی كیمیەەەەایی بەەەەۆ سەەەە ر ه ڵ بجەەەەب شەەەەەێك بەەەەەوو لەەەەەە شەەەەەااڵوی سیسەەەەەتماەیكی د وڵەەەەەە ەی عێەەەەەراق بەەەەەەۆ
ێینوسایدكردنی كورد كانی عێراق ك ب شااڵوی ئ نفال ناسراو .
ەەە بەە هۆی ئەەە وی لەە ئاكەەەامی شەەااڵوی ئ نفالەەەدا پتەەر لەەە  ١٩١هەە زار پیەەەاو ،
ێن و منداڵی كوردی عێراق كوێراون.
 بەەەە لەبەر اوگرەنی ئەەەە و ی كەەەە سەەەە ر ڕای ەێپەەەە ڕبوونی  ١٤سەەەەال ،هەەەەیدهەەەەەە وڵێكی سەەەەەە رك وەوو نەەەەەە دراو ل یەەەەەە ن ویەەەەەەهیەەە یەەەەەە كگرەوو كانی
ئەەە مریكا یەەەا رێكخەەەراو نێون ە وییەەە كەەەانی دیكەەە بەەەۆ سەەەپاردنی ەاوانبەەەارانی
كۆم ڵكوێی ه ڵ بج ب د ستی دادپ رو ری.
 بەەەە لەبەر ەەەەاوگرەنی ئەەەە و ی كەەەەە ئ نجوومەەەە نی پیەەەەران و ئ نجوومەەەەە نینوێنەە ران ەەەەا ئێسەەتا لەەە  ١١كەەەاەی جیەەاوازدا ،داوایەەەان لەەە د وڵ ەەە یەەە ك لەەە
دوای ی كەەەەە كانی ئەەەەە مریكا كەەەەەردوو كەەەەە كەەەەەار بكەەەەە ن بەەەەەۆ پێكهێنەەەەەانی
دادگاییەەەە كی نێون ەەەەە و یی بەەەەۆ لێپرسەەەەین و ل گەەەە ل ەاوانەەەە كانی جەەەە نگی
رێیمەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەی سەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە دا .
 بەەە لەبەر اوگرەنی ئەەە و ی كەەە بەەە مەەەاو ی نەەەد سەەەال ،پەەەار ی سەەەااڵنەەەە ریان كەەەەراو بەەەۆ ەۆمەەەەاركردنی پێشەەەەێلكاریی كانی مەەەاەی مەەەەرۆه ل یەەەە ن
رێیمەەەەی سەەەە دا و پێكهێنەەەەانی دادگایەەەە كی نێون ەەەەە و یی بەەەەۆ دادگەەەەاییكردنی
س دا و س ركرد كانی دیك ی رێیم ك ی.
 بەەەە هۆی ئەەەە و ی رێیمەەەەی سەەەە دا درێەەەەر بەەەە سەەەە ركووەی دڕندانەەەە ییەەەە ڵكی عێەەەەراق د دان ،ل وانەەەەە بێب شەەەەكردنی ئەەەە ی ڵكەەەەە لەەەە ماەەەەەە
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سروشەەەەەەتی كان و ماەەەەەەە سیاسەەەەەەی و م د نیەەەەەە كانی سەەەەەەونن  ،شەەەەەەیع و
كورد كانی عێراق و ه رو ها ك مین كانی دیك ی عێراق .
 بەەەە لەبەر اوگرەنی ئەەەە و ی كەەەە سەەەەكرەێری گشەەەەتی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كانهەمەەەوو سەەەەاڵێڵ ب شەەەێوازی ب ڵگ م نەەەەد رایگ یانەەەەدوو كەەە رێیمەەەەی سەەەە دا
حوسەەەە یی نەەەە یتوانیو پێداویسەەەەتیی سەەەە ر كی كانی یەەەە ڵكی عێەەەەراق دابەەەەیی
بكەەەان ،لەەە كاەێكەەەدا كەەە یەەەۆراك لەەە بەەەنکە سەەە ربازیی كانی ب غەەەداد ەراوانەەە .
 بەەە لەبەر اوگرەنی ئەەە و ی كەەە رێیمەەەی سەەە دا حوسەەە یی سەەەااڵن پتەەەر لەەە ١٤میلیەەەارد دو ری ل ب رد سەەەەتدای (بەەەە گوێر ی نریەەەەی ئێسەەەەتای نەەەە ون) بەەەەۆ
دابینكردنی ه موو جورێك پێداویستی ی ڵكی عێراق.
 بەەە لەبەر اوگرەنی ئەەە و ی كەەە هەەەید ب رب سەەەتێكی ئەەە وەۆ لەەە سەەە ر رێگەەەاید وڵەەەە ەی عێرا ەەەەدا نییەەەە بەەەەۆ كڕینەەەەی یەەەەۆراك بەەەە اڵ سەەەەەرەڕای ئەوەش
ڕێەەەر ی مردنەەەی منداڵەەە سەەەاواكان لەەە ناو ەەە كانی ێێەەەر كەەەونترۆڵی سەەە دا لەەە
سەەە رووی رێەەەر ی مەەە ر لەەە كەەەاەی ج نگدایەەە لەەە كاەێكەەەدا كەەە ئەەە رێر یەەە
لەەە ناو ەەە كوردنشەەەین كانی ێێەەەر كەەەونترۆڵی ن ەەەە و یەەە كگرەوو كان كەەە متر
لەەەەەەەەە ڕێەەەەەەەەەر ی مەەەەەەەەە ر ومیەەەەەەەەەەر لەەەەەەەەە كەەەەەەەەەاەی ج نگەەەەەەەەەەدا .
 بەەەە لەبەر اوگرەنی ئەەەە و ی كەەەە بەەەە دوور لەەەە دادپ رو رییەەەە كەەەە پەەەەاشەێپەەە ڕبوونی  ١٤سەەەال ،دیكتەەەاەوری دڕنەەەد  ،سەەە دا حوسەەە یی هێشەەەتا سەەەزا
نەەەەە دراو بەەەەە ەەەەەەاوانی كوشەەەەەتنی سەەەەە دان هەەەەە زار یەەەەە ڵكی بێگونەەەەەا و
كەەەەەە كیمیاییەەەەەە د غەەەەەە كراو كان دێی یەەەەەە ڵكی
كەەەەەە ڵكو رگرەی لەەەەەە
كوردستانی عێراق و گ لێك پێشێلكاری دیك ی ماەی مرۆه.
ك وابوو ئ نجووم نی پیران بڕیاریدا ك كۆنگرێسی ئ مریكا:
 - ١سەەەەەەاڵیادی ئەەەەەەێ و ئازار كەەەەەەانی یەەەەەە ڵكی ه ڵ بجەەەەەە و سەەەەەە رج
وربانیانی شااڵوی ئ نفال ب رز رابگرێت.
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 - ٤رێیمەەەەی سەەەە دا حوسەەەە یی بەەەە هۆی درێر پێەەەەدانی ر ەتەەەەار دڕنەەەەد كانی
دێی ی ڵكی عێراق ش رم زار د كان.
 - ٠داوا لەەە سەەە رۆك كۆمەەەاری ئەەە مریكا د كەەەان ئەەە و پەەە ڕی هەەە وڵی یەەەۆی
بەەەەدان لەەەە ئ نجومەەەە نی ئاسایشەەەەی ن ەەەەە و یەەەە كگرەوو كان بەەەەۆ پێكهێنەەەەانی
دادگای كی نێون ە و یی بۆ س ركرد كانی عێراق .
 - ٢داوا لەەەەە سەەەەە رۆك كۆمەەەەەاری ئەەەەە مریكا د كەەەەەان بەەەەە یێرایەەەەەی د سەەەەەت
بەە كاربێت بەەەۆ ئەەە و ی بەەە كاریگەەە رەریی شەەەێو كەەە ڵك لەەە و پار یەەە و رگرێەەەت
كەەەە كەەەەۆنگرێ ەەەەە ریانی كەەەەردوو بەەەەۆ ەۆمەەەەاركردنی ەاوانەەەە كانی رێیمەەەەی
س دا حوس یی.
 - ٤دووپەەەەەاەی د كاەەەەەە و كەەەەە كەەەەەرد و دڕنەەەەەد كان و د سەەەەەتدرێریی كانی
سەەە دا ه ڕ شەەە ی هەەە بەەەۆ یەەە ڵكی عێەەەراق و هەەە بەەەۆ هەەە موو ناو ەەە ی
ك نداوی ەارس .
 - ١دیسەەەان جەەەە یت لەەەە سەەەە ر ئەەەە و د كاەەەەە و كەەەە سیاسەەەە ەی ویەەەەهیەەە
یەەە كگرەوو كانی ئەەە مریكا د بەەەێ ئەەە و بێەەەت كەەە پشەەەتیوانی لەەە هەەە وڵەکان
بكەەەەان بەەەەۆ ل سەەەە ر د سەەەە اڵن بردنەەەەی سەەەە دا حوسەەەە یی لەەەە عێەەەەراق و
د سەەەتب جێ هاەن سەەە ر د سەەە اڵەی د وڵەەە ەێكی دیمەەەوكران هەەە رو ها كەەە لەەە
یاسای گشتی  ٠٠٩ە  ١١٤دا ئاماێ ی پێكراو .
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ئەنفال و هەڵەبجە یەکێ لە ەاوانەکانی رێیمی سەدا حوسەینە
ئەنجومەنی نوێنەران
٤١ی ئەیلوولی ٤١١١
کۆنگرێسەەەمەن جەەەان ئیەەەدوارد پەەەۆرەێر :جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن،
دوێنەەەەێ  ١٨ی ئەیلەەەەوول کومیسەەەەیونی کاروبەەەەاری مەەەەاەی مەەەەرۆه لە کەەەەۆنگرێ
دانیشەەەەتنێکی بەەەەۆ ەەەەەاوەوێکردنی ەەەەۆنیەەی داگەەەەاییکردنی سەەەەەدا حوسەەەەەیی
وە ەاوانبەەەەەاری جەنەەەەەگ بەڕێەەەەەوەبرد .ئە حەەەەەەەتەیە دەوڵەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا
پێەەەەەداگری لەسەەەەەەەر نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان کەەەەەەرد دادگەەەەەایەکی ەاوانەکەەەەەەانی
جەنەەەەەگ پێکبهێنێەەەەەەت بەەەەەەۆ سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و  ١١کەسەەەەەەی دیەەەەەەکە لە
کاربەدەسەەەەەتانی عێەەەەەراق کە لە بەرامەەەەەبەر مەرگەەەەەی زیەەەەەاەر لە  ٤٤١هەزار کەس
لە یەڵکەەەەەی سەەەەەە یلی عێەەەەەەراق ،ئێەەەەەران ،کوەیەەەەەەت و شەەەەەەوێنەکانی دیەەەەەەکە
بەرپرسیارن.
دەی یەەەەد شەەەەیفتێر  229نەەەەوێنەری کاروبەەەەاری ەاوانەکەەەەانی جەنەەەەگ دوێنەەەەەێ لە
دانیشەەەەتنەکەدا شەەەەایەەێدا .شەەەەیفتێر ئەو بەڵەەەەگە و شەەەەەواهیدانەی یسەەەەتەڕوو
کە ویەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەا دێی سەەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەەیی
کەەەەەۆیکردوەەەوە .ئە بەڵگەەەەەانە بەەەەەریتیی لەو ەاوانەەەەەانە کە لە کەەەەەاەی شەەەەەەڕی
ئێەەەەران و عێرا ەەەەدا ئەنجامەەەەدراوە ،بەکارهێنەەەەانی بەرەراوانەەەەی ەکەەەەی کیمیەەەەایی
لە هەڵەبەەەەەجە دێی هاوواڵەیەەەەەانی یەەەەەۆی لە  ،١٨٩٩داگیرکردنەەەەەی کوەیەەەەەت لە
 ١٨٨١و  ١٨٨١و کوشەەەەەتنی نەیەەەەەارانی سیاسەەەەەی کە ەەەەەەا ئەمەەەەەڕۆش بەردەوامە.
سەەەەەکانی بەەەەاڵوێز شەەەەیفتێر هەڵسەەەەەنگاندنێکی راسەەەەت و دروسەەەەتە بەەەەۆ ئەو
ەەەەاوانە ەرسەەەناکانە کە سەەەەەدا حوسەەەەیی ئەنجامیەەەەداوە و ئێسەەەتاش ئەنجەەەەامی
David Scheffer
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دەدان و هەروەهەەەەەەا وەاڵمەەەەەەی ئەو پرسەەەەەەیارەی دایەوە کە ئەمریکەەەەەەا ئێسەەەەەەتا
ەەەەەەەی دەکەەەەەەەان بەەەەەەەۆ ئەوەی دادپەروەری لە عێەەەەەەەراق ب ەسەەەەەەەپێت .داوا لە
هاوکەەەەارانە دەکەن سەەەەەرنب بە سەەەەەکانی بەەەەاڵوێز شەەەەیفتێر بەەەەدەن و هیەەەەوادار
کە کۆنگرێسەەەەەی ئەمریکەەەەەا بە ەونەەەەەدی پشەەەەەتیوان ی لە هەوڵەکەەەەەانی دەوڵەەەەەەەی
ئەمریکا بکان بۆ دادگاییکردنی سەدا حوسەیی.
کەیسی دادپەروەری لە عێراق
دەی ید شیفتێر ،نوێنەری(ئەمریکا) بۆ کاروباری ەاوانەکانی جەنگ
کارنامەی ەاوانەکانی رێیمی سەدا حوسەیی
 - ١شەەەەڕ ی ئێەەەران و عێەەەراق  :لە کەەەاەی شەەەەڕی ئێەەەران و عێرا ەەەدا سەەەەدا
حوسەەەەەەەیی و هێزەکەەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیایەەەەەەەان دێی هێزەکەەەەەەانی ئێەەەەەەەران
بەکارهێنەەەا .بەگەەەەوێرەی ئامەەەەارە رەسەەەمیەکانی ئێەەەەران ،کە پێمەەەەانوایە راسەەەەتی،
نەەەەەەەزیکەی  ٤هەزار سەەەەەەەەەربازی ئێرانەەەەەەەەی لە نێەەەەەەەەوان  ١٨٩٠و ١٨٩٩دا بە
ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی کەەەەەەوێراون .بەگەەەەەەوێرەی پرۆەۆکەەەەەەۆلی ١٨٤٤ی ێنێەەەەەە ،
بەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەایی ەەەەەەەەاوانی جەنەەەەەەگە و عێەەەەەەەرا ی ئەو
پرۆەۆکەەەەۆلەی واێۆ کەەەەردووە .هەروەهەەەەا لە کەەەەاەی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێرا ەەەەدا
بە گەەەەوێرەی راپەەەەۆرەە متمانەپێکراوەکەەەەان هێزەکەەەەانی عێەەەەراق ەنەەەەد هەزار
کەس لە دیەەەەەەلە ئێرانیەکانیەەەەەەان کوشەەەەەەتووە کە ئەمەش ەەەەەەەاوانی جەنەەەەەەگە و
پێشەەەەەەێلکردنی هەمە یەنەی کون انسەەەەەەیۆنی  ١٨٢٨ی ێنی یشەەەەەەە کە عێەەەەەەرا ی
واێۆی کەەەەردووە .سەەەەەدا حوسەەەەەیی و کاربەدەسەەەەتە پایەبەرزەکەەەەانی دیەەەەکەی
عێەەەراق کۆمەڵێەەەەڵ ەەەەەاوانی جەنگەەەی و دێەمرۆڤەەەەایەەی دیکەشەەەەیان دێی ئێەەەەران
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و یەڵکەەەەەەەەی ئێەەەەەەەەران ئەنجامەەەەەەەەداوە کە شەەەەەەەەایانی ئەوەیە لە ئاسەەەەەەەەتی
نێونەەەوەییدا ەاوەوێ بکرێت.
 - ٤هەڵەبەەەەجە :لە ناوەڕاسەەەەتی ئەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەەدا حوسەەەەەیی و عەلەەەەی
حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەدی ئەەەەەامۆزای کە زیەەەەاەر بە عەلەەەەەی کیمیەەەەایی ناسەەەەەراوە
ەەرمەەەەەانی کیمیابەەەەەارانی شەەەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەەجە لە بەەەەەاکوری رۆێهەاڵەەەەەەی
عێرا یەەەەەان دەرکەەەەەرد کە لە ئەنجامەەەەەدا نەەەەەزیکەی  ٤هەزار یەڵکەەەەەی سەەەەەە یل
کەەەەەوێران .ئەمە ەەەەەەاوا نی جەنەەەەەگە و ەەەەەەاوان دێ بە مرۆڤایەەیشەەەەەە .وێەەەەەنە و
ەیلمەەەەەی ئەو هێرشەەەەەە و دوای ئەوەش لەبەردەسەەەەەتدایە .هەنەەەەەد لە وێەەەەەنە و
ەیلمەەەەانە لە بەردەسەەەەتی لێکۆڵەرانەەەەدایە و ئیشەەەەەاڵ لە ئەنجەەەەامی هەوڵەکەەەەانی
" ئینیسەەەەەتیتۆی نێەەەەەونەەەوەیی ەەەەەاودێری لۆسەەەەەاانجلێ "  230لە کالیفۆڕنیەەەەەا
دەیرێتە بەر دەستی داواکاری گشتی.
کۆمەڵێەەەەڵ بەڵەەەەگەی ەەەەەیلە و وێەەەەنەی دیەەەەکە لە دەسەەەەتی ئەو ەلیمهەڵگەەەەر و
وێنەگەەەەەەەەرە ئێرانیەەەەەەەەانەدایە کە وێەەەەەەەەنەی وربانیەکەەەەەەەەانی ئە هێرشەەەەەەەەە
دڕنەەەەەدانەیانە( کە زۆربەیەەەەەان ێن و منەەەەەدال بەەەەەوون) لە کتێبیێکەەەەەدا لە ەەەەەەاران
بەەەەە و کەەەەەردوەەەوە .بەاڵ باشەەەەەتریی بەڵەەەەەگە ،ئەو کەسەەەەەانەن کە لە یەەەەەودی
کیمیابەەەەەاران ەکەی هەڵەبەەەەەجە رزگاریەەەەەان بەەەەەووە .بە شەەەەەانازییەوە دەڵەەەەەێە کە
ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا لەگەل کۆمەڵێەەەەەەەڵ گەەەەەەەرو  ،لەوانە
"ئینیسەەەەەەتیتۆی کەەەەەەورد لە واشەەەەەەینگتۆن" و زانسەەەەەەت انگەلێڵ وە دۆکتەەەەەەۆر
کریسەەەەتیەن گوسەەەەدێی کەەەەاری کەەەەردووە بەەەەۆ ئەوەی نەهامەەیەکەەەەانی یەڵکەەەەی
هەڵەبەەەجە بەەەکەن بە بەڵەەەگە بەەەۆ ئەوەی رێگەەەایە بەەەدۆزنەوە بەەەۆ یارمەەێەەەدانی
وربانیانی هەڵەبجە و هیوای ێیانیان ەێدا زیندوو بکەنەوە.
International Monitor Institute in Los Angeles
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ئەەەەەێمە هەروەهەەەەەا لەگەل کاربەدەسەەەەەتانی هەڵەبەەەەەجە کەەەەەارە دەکەیەەەەەی و بە
شەەەەەەوێی رێگاگەلێکەەەەەەدا دەگەڕێەەەەەەیی بەەەەەەۆ ئەوەی یەەەەەەارمەەی بە لێکەەەەەەۆڵەران،
پزشەەەەکان و زانسەەەەت انەکان بەەەەدەن بەەەەۆ ئەوەی ەەەەەاوانی هەڵەبەەەەجە بەەەەکەن بە
بەڵەەەەەەگە ،و پهنێەەەەەەڵ دابڕێەەەەەەریی بەەەەەەۆ یارمەەێەەەەەەدانی ئەو وربانیەەەەەەانە کە لە
کیمیابەەەەارانەکە زینەەەەدوو مەەەەاون .ئەەەەەێمە دەزانەەەەیی کە سەەەەەدا یەەەەەارمەەی ئەو
یەڵەەەەکە نەەەەادان .بەەەەۆ نمەەەەونە بەەەەۆ یارمەەیەەەەدان بە رەوەەەەەی لێپرسەەەەینەوە لە
ەاوانەکەەەانی جەنەەەگ ،دەوڵەەەەەی ئەمریکەەەا ئەمەەەڕۆ ئەو وێنەەەانەی بەەە و کەەەەردەوە
کە لە ئەەەەەاداری (١٨٩٩بە سەەەەەەەە یت) لە ئاسەەەەەمانەوە لە هەڵەبەەەەەجە گیەەەەەراون
و باشەەەتریی وێنەکەەەەان کە لە دەسەەەەتی ئەەەەێمەدان وێنەکەەەەانی حەەەەەەتەیە ەەەەەا ١١
رۆێ دوای کیمیابەەەەەەەەەەارانەکەیە .هیەەەەەەەەەەواداریی ئە وێنەەەەەەەەەەانە کەڵکەەەەەەەەەەی
لێوەربگیردرێەەەەەت بەەەەەۆ ئەوەی دۆکتۆرەکەەەەەان و زانسەەەەەت انەکان باشەەەەەتر بتەەەەەوانی
لێکەەەەەەەەۆڵینەوە بەەەەەەەەکەن دەربەەەەەەەەارەی رۆێە کارەسەەەەەەەەاەبارەکانی هێرشەەەەەەەەە
کیمیایەکانی عێراق و دوای ئەوەش.
 - ٠ش ەەەەەەااڵوی ئەنف ەەەەەەال :لە  ١٨٩١دەسەەەەەەتیپێکرد و لە سەەەەەەەرەەای ١٨٩٩
یێراەەەەر کەەەرا  .سەەەەدا حوسەەەەەیی ەەرمەەەانی شەەەااڵوی ئەنفەەەالی دێی یەڵکەەەەی
کەەەەەوردی عێەەەەەراق دەرکەەەەەرد .ئەنفەەەەەال بە هەمەەەەەو شەەەەەێوەیە ەەەەەەاوان دێی
مرۆڤەەەەایەەیە و ەەەەەەاوانی جەنەەەەەگە .عەلەەەەی کیمیەەەەەایی دانەەەەەی بەوەدانەەەەەاوە کە
یەەەەۆی ئە شەەەەااڵوەی ئەنجامەەەەداوە .لە  " ١٨٨٤رێکخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی
مەەەەرۆه" کەەەەۆی راپۆرەەکەەەەانی لە کتێبێکەەەەدا بە نەەەەاوی" ەەەەەاوانی ێینۆسەەەەایدی
عێەەەراق" بەەەە و کەەەردەوە .پێویسەەەەتە رێکخەەەراوی ەەەەاودێری مەەەاەی مەەەەرۆه ئە
کتێەەەەەبە دیسەەەەەان بەەەەە و بکەەەەەاەەوە .رێکخەەەەەراوی ەەەەەاودێری مەەەەەاەی مەەەەەرۆه
بەگەەەەەوێرەی ئەو بەڵگەنامەەەەەانەی عێەەەەەراق کە دەسەەەەەتی بەسەەەەەەردا گیەەەەەراوە و
گفتوگەەەەەەەەەۆ لەگەل سەەەەەەەەەەدان کەس لە شەەەەەەەەەایەە اڵەکان و لێکەەەەەەەەەۆڵینەوەی
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مەیەەەەدانی بەو ئەنجەەەەامە گەیشەەەەتووە کە  ٤١ەەەەەا  ١١١هەزار کەەەەورد لە شەەەەااڵوی
ئەنفالدا کوێراون.
" رێکخەەەەراوی ەەەەاودێری مەەەەاەی مەەەەرۆه" بەو ئەنجەەەەامە گەیشەەەەتووە کە ئەنفەەەەال
ێینۆسەەەەەاید بەەەەەووە .پێمەەەەەەوانیە کەسەەەەەێڵ کە بەڵگەنامەکەەەەەانی ەاوانەکەەەەەەانی
ێینۆسەەەەایدی عێرا ەەەەی بینیبێەەەەت بۆێەەەەت ئەنفەەەەال ێینۆسەەەەاید نەبەەەەووە .کەەەەێ
بەرپرسەەەەەەیاری ئە ەاوانەەەەەەانەیە؟ سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەینی وە ئیسەەەەەەلۆبۆدان
میلۆسەەەەەۆڤید  231یەەەەەۆی بە ەەنیەەەەەا ئە ەەەەەەاوانەی ئەنجەەەەەامنەداوە .سەەەەەەدا
یەکەەەەێ لە دڕنەەەەدەەریی دەوڵەەەەەەانی پۆلیسەەەەی جیهەەەەانی بنیاەنەەەەاوە و کۆمەڵێەەەەڵ
لە دارودەسەەەەەەتەکانی بەکاردێنێەەەەەەت کە ئەوانەەەەەەی وە یەەەەەەۆی لە بەرامەەەەەەبەر
ئە کەەەەەەردەوە ەاوانبەەەەەەارانە بەرپرسەەەەەەیارن .گروپەەەەەەی نەەەەەەەاحکوومی INDICT
مەەەەەاوەیە پەەەەەێ لە ئێسەەەەەتا نەەەەەاوی  ١٤کەس لەوانەی بەەەەە و کەەەەەردەوە کە
شەەەەەەایانی ئەوەن لە دادگەەەەەەایەکی نێونەەەوەییەەەەەە دا دادگەەەەەەایی بکەەەەەەرێی .ئە ١٤
کەسە بریتیی لە:
 - ١سەەەەەدا حوسەەەەەیی ،سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری عێەەەەراق و سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەنی
سەرکردایەەی شۆڕش )(RCC
 - ٤عەلەەەەەی حەسەەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەەد ،ناسەەەەەەراو بە عەلەەەەەەی کیمیەەەەەەایی کە ئەو
نازنەەەەەەەاوەی لەبەر ئەوە پێبەیشەەەەەەەراوە کە یۆلیەەەەەەەای ئەوە بەەەەەەەووە ەکەەەەەەەی
کیمیەەەەایی دێی کوردەکەەەەانی ع ێەەەەراق و هێزەکەەەەانی ئێەەەەران لە کەەەەاەی شەەەەەڕی
ئێەەەەران و عێرا ەەەەدا بەکاربێنێەەەەت  .عەلەەەەی کیمیەەەەایی هەروەهەەەەا سوپاسەەەەا ری
کەەەەوەیتی داگیرکەەەەراو بەەەەووە و ئەمەەەەدوایانە لە میەەەەانە ی سەەەەەرکوەی یەڵکەەەەی
باشەەەەوور بەەەەووە بە حەەەەاکمی باشەەەەووری عێەەەەراق  .کاەێەەەەڵ مرۆڤێەەەەڵ یە لە
Slobodan Milosevic
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دوای یە ەەەەەەەاوان ئەنجەەەەەەا بەەەەەەدان ،وێەەەەەەنەی هەمەەەەەەوو ەاوانەکەەەەەەانی روون
دەبێتەوە.
232
 - ٠عەەەەەەودەی  ،کەەەەەەوڕی گەورەی سەەەەەەەدا  ،کە ەەرمانەەەەەەدەی رێکخراوێکەەەەەەی
میلیشیایی دڕندەیە کە دەسەاڵەی سەدا دەپاریزێت.
 - ٢وسەەەەەەی  ،233کەەەەەەوڕی ب ەەەەەەوکی سەەەەەەدا  ،کە سەەەەەەەرۆکی رێکخراوێکەەەەەەی
ئاسای شەەەەەەەی ەەەەەەەەایبەەە و بە بۆ ەەەەەەەونی زۆر کەس دەبێەەەەەەەت بە جێنشەەەەەەەینی
سەدا .
234
 - ٤م مد هەمزە ئەلزوبەیدی  ،جێگری سەرۆ وەزیرانی عێراق
 232عەەەودەی سەەەەدا حوسەەەەیی لەدایکبەەەووی  ١٨١٤لە ەکریەەەت ،کەەەوڕی گەورەی سەەەەدا بەەەوو،
بەرپرسەەی رۆێنەەەامەی بابەەل و ەەلەڤزیەەەۆنی ئەلشەەەەباب بەەوو .بە کەەەاری بەەێ ئەیه ەەەی و کوشەەەتنی
یەڵکەەەی بەەەێ ەەەەا وان ،ەەنەەەانەن پاسەەەەوانەکانی بەەەاوکی بەناوبانەەەگ بەەەوو .عەەەودەی زاوای عیەەەزەن
دەوری بەەەوو بەاڵ پاشەەەان لە کەەە ەکەی دەوری جیەەەا بەەەوەوە .عەەەودەی لە ٤٠ی ەەمەەەوزی  ٤١١٠لە
ئەنجامی هێرشی هێزە ەایبەەەکانی ئەمریکا لە موس لەگەل وسەی برای کوێرا .وەرگێڕ
 233وسەەەەی سەەەەدا حوسەەەەیی ،کەەەوڕی ب ەەەوکی سەەەەدا حوسەەەەیی ،لەدایکبەەەووی  ١٨١١لە
بەغەەداد ،سەەاڵی  ٤١١١لە یەن سەەەدا حوسەەەینەوە وە سەەەرۆ کۆمەەاری عێەەراق پەەاش سەەەدا
دیەەاری کەەرا .وسەەەی ەەرمانەەدەی گەەاردی کۆمەەاری عیەەراق و ئیسەەخباراەی نەەاویۆی عێەەراق بەەوو و
دەسەەەتی بەەەااڵی هەبەەەوو لە کوشەەەتاری شەەەیعەکان و کەەەورددا .وسەەەەی لە ٤٠ی ەەمەەەوزی  ٤١١٠لە
ئەنجەەامی هێرشەەی هێەەزە ەایبەەەکەەانی ئەمریکەەا لە موسەە لەگەل عەەودەی بەەرای و کەەوڕێکی یەەۆی
کەەوێرا .وسەەەی سەەەێ کەەوڕی هەبەەەوو کە یەکێکیەەان بە نەەاوی مسەەەتەەا لەگەل یۆیەەدا لە موسەەە
کوێرا و ارەنووسی دوو کوڕەکەی دیکەی هێشتا نادیارە .وەرگێڕ
 234م مەەەد هەمەەزە ئەلزوبەیەەدی ،لە سەەەەردەمی رێیمەەی بەعسەەدا سەەەەرۆ وەزیەەران و جێگەەەری
سەەەەەرۆ وەزیەەەەران بەەەەوو .لە  ١٨٩٩ەەەەەا  ٤١١١ەەرمانەەەەدەی هەرێمەەەەی ناوەنەەەەدی ەەەەەران بەەەەوو و
شەەەیعەکانی بە ەونەەەدی سەەەەەرکون کەەەرد .ئەلزوبەیەەەەدی لە ٤١ی نیسەەەانی  ٤١١٠لە یەن هێزەکەەەەانی
ئەمریکەەەەەاوە دەسەەەەەتگیر کەەەەەرا و ٤ی کەەەەەانوونی یەکەمەەەەەی  ٤١١٤لە ەەمەنەەەەەی  ١١سەەەەەاڵیدا لە
نەیۆشخانەی سەربازی هێزەکانی ئەمریکا لە بەغداد مرد .وەرگێڕ
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 - ١ەەها یاسیی رەمەزان ،جێگری سەرۆ کۆماری عێراق
 - ١بەرزان ئەلتکریتی  ،235سەرۆکی پێشووی ئیستخباراەی عێراق
 - ٩واەبان ئەلتکریتی  ،236وەزیری پێشووی ناویۆی عێراق
 - ٨سەەەەەەەەباوی ئەلتکریتەەەەەەەی  ،237سەەەەەەەەرۆکی پێشەەەەەەەووی ئیسەەەەەەەتخباران و
رێکخراوی ئەمنی گشتی
 - ١١عیەەەەەزەن ئیبەەەەەراهیە ئەلەەەەەدەوری ،جێگەەەەەری ئەنجەەەەەومەنی سەەەەەەرکردایەەی
شۆڕشی عێراق و سەرۆکی پێشووی دادگای شۆڕشی عێراق
 - ١١ەاریز عەزیز ،جێگری سەرۆ وەزیڕانی عێراق
 - ١٤عەزیەەەەز سەەەەاڵم نوعمەەەەان  ،238حەەەەاکمی کوەیەەەەت لە کەەەەاەی داگیرکرانەەەەەی
کوەیت
 235بەرزان ئیبەەراهیە ئەلتکریتەەی زڕبەەرای سەەەدا حوسەەەیی و سەەەرۆکی مویەەابەراەی عێەەراق بەەوو.
لە هەەەەاوینی  ٤١١٠لە یەن هێزەکەەەەانی ئەمریکەەەەاوە دەستبەسەەەەەر کەەەەرا و لە یەن دادگەەەەای بەەەەااڵی
ەاوانەکەەەانی عێەەەەرا ەوە حەەەوکمی لەسەەەەێدارەدانی بۆدەر ەەەوو و لە ١٤ی کەەەەانوونی دووەمەەەەی ٤١١١
لەسێدارەدرا .وەرگێڕ
 236وەەبەەان ئیبەەراهیە ئەلتکریتەەی ،زڕبەەرای سەەەدا حوسەەەیی  ،وەزیەەری نەەاویۆی عێەەراق بەەوو .لە
١٠ی نیسەەەەانی  ٤١١٠دەسەەەەتگیر کەەەەرا و لە یەن دادگەەەەای بەەەەااڵی ەاوانەکەەەەانی عێەەەەراق حەەەەوکمی
لەسێدارەدانی بۆ دەر ووە بەاڵ ەا ئێستا لەسێدارە نەدراوە .وەرگێڕ
 237سەەەەباوی ئیبەەراهیە ئەلتکریتەەەی ،زڕبەەرای سەەەدا حوسەەەەیی بەەوو .کەەەاەی شەەەڕی کەنەەەداو
سەەەرۆکی مویەەابەران بەەەوو و لە  ١٨٨١ەەەا  ١٨٨١سەەەەرۆکی ئیسەەتخباراەی نەەەاویۆی عێەەراق بەەەوو.
پەەاش رویەەانی رێیمەەی بەعەە رایکەەرد بەەەۆ سەەوریا بەاڵ دەوڵەەەەی سەەوریە ەەسەەلیمی کەەەردەوە بە
دەوڵەەەەەەی عێەەەەراق و لە یەن دادگەەەەای بەەەەااڵی ەاوانەکەەەەانی عێەەەەراق حەەەەوکمی لەسەەەەێدارەدانی بەەەەۆ
دەر ووە بەاڵ ەا ئێستا لەسێدارە نەدراوە .وەرگێڕ
 238عەزیەەز سەەاڵم نوعمەەان لە کەەاەی داگیرکرانەەی کوەیەەت ،حەەاکمی کوەیەەت بەەوو و پەەێ لەوە
پارێزگەەەەەەەاری کەربە و نەجەو بەەەەەەەوو .لە ٤٠ی گەەەەەەەواڵنی  ٤١١٠لە بەغەەەەەەەداد لە یەن هێەەەەەەەزە
هاوپەیمانەکانەوە دەستگیر کرا .وەرگێڕ
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ئەنفال ،هەڵەبجە و ەەعریب رەوایەەی بە بەکارهێنانی هێزی سەربازی دێی عێراق
دەدەن
ئەنجومەنی نوێنەران
٨ی ەشرینی یەکەمی ٤١١٤
کۆنگرێسەەەەمەن شەەەەادیگ  :239جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،دەمەوێەەەەت
دەربەەەەارەی ئە و مەسەەەەەلەیە سەەەەە بەەەەکە کە بەەەەۆ دەبەەەەێ رێەەەەگە بەوە بەەەەدەیی
ئەمریکەەەەا لە بەەەەارودۆیەدا هێەەەەزی سەەەەەربازی دێی عێەەەەراق بەکاربێنێەەەەت .مەەەەی
دەر بە نیگە رانەەەەەەەی هەنەەەەەەەد لە ئەنەەەەەەەەدامانی کەەەەەەەۆنگرێ دەربەەەەەەەەارەی
بەکارهێنەەەەەانی هێەەەەەزی سەەەەەەربازی دێی عێەەەەەراق دەکە بەاڵ هەنەەەەەد جەەەەەار
جەنگەەەەەی پێویسەەەەەتە .بەدایەوە مێەەەەەرووی دەسەەەەەەاڵەی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی
نیشەەەەەانیداوە کە جەەەەەگە لە رێگا ەەەەەارەی سەەەەەەربازی ،هەەەەەید رێگا ەەەەەارەیەکی
دیەەەکە ئەنجەەەامی نابێەەەت .هەر ەنەەەد ئەەەێمە هەوڵمانەەەداوە دان بە یەەەۆدا بگەەەریی
بەاڵ مێروو نیشان دەدان کە سەدا حوسەیی دان بە یۆدا ناگرێت.
پەەەاش جەنگەەەەی کەنەەەداو ،سەەەەەدا بەڵێنیەەەدا کۆەەەەەایی بە هەوڵەکەەەانی بهێنێەەەەت
بەەەۆ بەرهەمهێنەەەەانی ەکەەەەی کیمیەەەەایی و بیۆلەەەەۆێیکی ،سەەەەەدا بەوە رازی بەەەەوو
کە کۆەەەەایی بە هەوڵەکەەەانی بەەەۆ بەدەسەەەەتهێنانی ەکەەەی نەەەاوکی بێنێەەەەت ،بەوە
رازی بەەەەەوو کە کۆەەەەەەایی بە هەوڵەکەەەەەانی بەەەەەۆ وەدەستخسەەەەەتی و پێشخسەەەەەتنی
موشەەەەەکی دوورهەەەەاوێر و سیسەەەەتمی سەەەەەربازی دیەەەەکە بهێنێەەەەت .مێەەەەرووی ١١
سەەەەەاڵی رابەەەەەردوو نیشەەەەەانیداوە کە دان بە یەەەەەۆداگرەی بەرامەەەەەبەر بە عێەەەەەراق
رێگا ارە نییە و سەدا سەری لە نەرمونواندن نابێتەوە.
SHA DEGG

370

239

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

جەنەەەەەەابی سەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەوم ەن ،لە کۆەەەەەەەایی سەەەەەەەکانمدا ئامەەەەەەاێە بە
وەەەەەەارێکی جێفەەەەەری گۆڵەەەەەدینبێر  240بە نەەەەەاوی " ەەەەەەرۆری گەورە"  241دەکە
کە ٤٤ی ئەەەەەاداری  ٤١١٤لە رۆێنەەەەەامەی "نیۆیەەەەەۆرکیر"دا  242بەەەەە و بەەەەەوەەەوە.
لە وەەەەەەەەارەدا نووسەەەەەەەەر لەگەل کۆمەڵێەەەەەەەڵ لە وربانیەەەەەەەانی(کەەەەەەەوردی)
هێرشەەەەەکانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ سەەەەەر هاوواڵەیەەەەانی یەەەەۆی گفتگەەەەۆی
کەەەەردوە .بە وەەی نووسەەەەەر ێمەەەەەارەی وربەەەەانییە کوردەکەەەەانی هێرشەەەەەەکانی
سەدا حوسەیی  ٤١ەا  ٤١١هەزار کەسە .ئەمەش دە ی وەارەکەیە:
243

ەرۆری گەورە
جێفری گۆڵدینبێر

لە بەەەەەاکوری عێەەەەەراق بەڵەەەەەگە و نیشەەەەەانەیەکی نەەەەەوێی شەەەەەااڵوەکانی سەەەەەەدا
حوسەەەەەەەیی بەەەەەەۆ ێینۆسەەەەەەایدی کەەەەەەورد و پەیوەنەەەەەەدییەکانی سەەەەەەەدا لەگەل
ئەڵ اعیەەەەەەەەەەدە دەردەکەوێەەەەەەەەەەت .سەەەەەەەەەەەرلەبەیانی ١١ی ئەەەەەەەەەەاداری ١٨٩٩
هلیکەەەەوپتەرێکی سەەەەوپای عێەەەەراق لە سەەەەەر ئاسەەەەمانی هەڵەبەەەەجە دەرکەون کە
 ١٤مایەەەەل لە سەەەەەنوری ئێەەەەەران دوورە .شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێەەەەەراق پێینەەەەەابوە
هەشەەەەتەمیی سەەەەال و هەڵەبەەەەجە لە هێۆەەەەی هەرەپێشەەەەووی شەەەەەڕەکەوە بەەەەوو.
ئەو کەەەەەاەە  ٩١هەزار کە س لە شەەەەەەاری هەڵەبەەەەەجە دەێیەەەەەەان کە هەموویەەەەەەان
ەونەەەەدوەیری جەنەەەەگ بۆیەەەەان شەەەەتێکی ئاسەەەەایی بەەەەوو و ببەەەەوو بە بەشەەەەێڵ لە
Jeffrey Go ldberg
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 243ئە وەەەارە زۆر ەێروەەسەەەلە بەاڵ مەەی ەەنهەەا ئەو بەشەەە وەرگێەەڕان کەەردووە کە پەیوەنەەدی
بە هەڵەبجە و ئەنفالەوە هەیە .وەرگێڕ
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ێیەەەەانی رۆێانەیەەەەان .وە زۆربەی شەەەەارەکانی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق ،هەڵەبەەەەجە
بەردەوا دێی رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی لە راپەڕینەەەەدا بەەەەوو  244و یەڵکەەەەی
هەڵەبجە پشتیوانیان لە هێزی پێشمەرگە دەکرد.
شایەە اڵەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە
ێنێکەەەەی گەنەەەەب بە نەەەەاوی نەسەەەەریی عبەەەەدال ادر م مەەەەد  245لە دەرەوەی مەەەەاڵەوە
بەەەوو و یەریکەەەی کڕینەەەی یەەەۆرا بەەەوو کە هلیکەەەۆپتەرەکەی عێرا ەەەی بینەەەی.
ەەەەەازە ئێەەەەران و پێشەەەەمەرگە هێرشەەەەیان کردبەەەەوە سەەەەەر بەەەەنکە سەەەەەربازیەکانی
عێەەەەراق لە دەوروبەری هەڵەبەەەەجە و سەەەەەربازەکان ی عێرا یەەەەان نا ەەەەار کردبەەەەوو
پاشەکشەەەە بەەەکەن .سەەەپای پاسەەەدارانی کۆمەەەاری ئیسەەەهمی پاشەەەان هەەەاەە نەەەاو
شەەەەار و یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە دڵنیەەەەابوو عێەەەەراق بە شەەەەێوەیە لە شەەەەێوەکان
وەاڵ دەداەەوە .نەسەەەەەەەەەەریی و بنەمەەەەەەەەەەاڵەکەی رۆێێکەەەەەەەەەەی دیکەیەەەەەەەەەەان لە
ێێرزەمینەەەەەی مەەەەەاڵەکەی یۆیەەەەەان لە اوەڕوانیەەەەەدا ەێیپەڕانەەەەەد کە سەەەەەارد و
ەار یەەەڵ بەەەوو بەاڵ ئەوەنەەەدە ەەەایە بەەەوو کە هەەەید گەەەولە ەۆپێەەەڵ یەەەان بەەەومبی
ناپاڵە کاری لێنەدەکرد  .نەسریی دەڵێت:
 244لەوانەیە مەبەسەەتی راپەڕیەەەنەکەی ١٠ی گەەواڵنی یەڵکەەی هەڵەبەەەجە بێەەت .لە ١٠ی گەەەواڵنی
 ١٨٩١یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە بەەەەۆ دەربڕینەەەەی نەەەەاڕەزایەەی دێی سیاسەەەەەەی کەەەەاولکردنی گونەەەەەدە
کوردنشەەینەکان بە دەسەەتی رێیمەەی بەعەە مانیەەانگرن ،دوکانەکانیەەان دایسەەت ،لە ناوەنەەدی شەەار
کوبەەەونەوە و دێی رێیمەەەەی بەعەەە دروشەەەەمیاندا .هلیکۆپتەرەکەەەانی عێەەەەراق هێرشەەەیانکردە سەەەەەر
ی ەڵەەکەکە و گەڕەکەەی کەەانی ئاشەە ان و پیرم مەەەدیان بومبەەاران کەەرد و لە ئەنجامەەدا دەیەەەان کەس
کەەوێران و برینەەدار بەەوون .پاشەەنیوەڕۆی ئەو رۆێە هێزەکەەانی سەەوپای عێەەراق هەڵیانکوەەەایە سەەەر
گەڕەکەەی کەەانی ئاشەە ان و داوایەەان لە یەڵەەڵ کەەرد ماڵەکانیەەان ەەۆل بەەکەن و پاشەەان هەنەەد لە
ماڵەکانیان بە دینام یت ەە اندەوە و گەڕەکەکەیان یاپوور کرد .وەرگێڕ
Nasreen Abdel Qadir M uhammad
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" دەوروبەری کەەەەەاەرمێر  ١١ەەەەەەا  ١١و نیەەەەەوی سەەەەەەرلەبەیانی هلیکەەەەەۆپتەرێکە
بینەەەەی بەاڵ هێرشەەەەی نەکەەەەرد .دوو کەسەەەەە لە نەەەەاو هلیکەەەەۆپترەکەدا بینەەەەی کە
بە کەەەەامێرا وێنەیەەەەان دەگەەەەرن .یەکێکیەەەەان کەەەەا میرایەکی ئاسەەەەایی وێنەگرەنەەەەی
پێبەەەەوو ،ئەوی دیکەشەەەەەیان کەەەەەامیرایەکی بە دەسەەەەتەوە بەەەەەوو کە لە کەەەەەامیرای
گرەنەەەەەی ڤیەەەەەدیۆ دە ەەەەەوو .هلیکەەەەەۆپتەرەکە زۆر لە زەوی نزیەەەەەڵ بەەەەەوەوە و
پاشەەەەان دوورکەوەەوە .ئەوە شەەەەتێکی ئاسەەەەەایی نەبەەەەوو بەاڵ مەەەەی سەەەەەەر الی
لێنەەەانی ێشەەەتی نیەەەوەڕۆ بەەەوو  .مەەەی و رەنگینەەەی یۆشەەەکە ،نانمەەەان دەکەەەرد و
بەەەرنب و ەاسەەەەۆلیامان پەەەەا دەکەەەەرد بەەەەۆ ئەو  ٢١- ٠١یەەەەز و کەسەەەەوکارە کە لە
ێێەەەەەەرزەمینەکەدا یۆیەەەەەەان حەشەەەەەەاردابوو .رەنگینەەەەەەی یۆشەەەەەەکە ئەو کەەەەەەاەە
ەەمەنەەەی  ١٤سەەەال بەەەوو ،یۆیشەەەە ەەمەنەەەە  ١١سەەەال بەەەوو ،بەاڵ بەەەاوکە ەنەەەد
مانەەەەگ پەەەەێ لەوە دامیبەەەەوو بە شەەەەوو بە ئەەەەامۆزایەکە بە نەەەەاوی بەیتیەەەەار
عەبدولعەزیز  246کە ەەمەنی  ٠١سال بوو و یاریدەدەری پزیشڵ بوو".
هەڵەبەەەەجە شەەەەارێکی عەشەەەەایرییە و ێمەەەەارەیەکی زۆر لە ێنەکەەەەانی جلەەەەوبەرگی
کەەەەەەوردی لەبەر دەکەن بەاڵ شەەەەەەارە کوردنشەەەەەەینە کراوەەرەکەەەەەەانی دیەەەەەەکەی
بەەەاکووری رۆێئەەەەاوای عێەەەەراق و شەەەەارە عەرەبنشەەەەینەکانی باشەەەەوور جلەەەەوبەرگی
جیهانی لەبەر دەکەن.
بومبەەەەارانی هەڵەبەەەەجە پەەەەێ لە کەەەەاەرمێر  ١١دەسەەەەتیپێکرد .سەەەەوپای عێەەەەراق
لە سەەەەەر جەەەەادەی سەەەەەرەکی سەەەەەید سەەەەادیز بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە جێگیەەەەر بەەەەوو،
هەڵەبەەەەەەجەی ەۆپپەەەەەەاران کەەەەەەرد و ەڕۆکەکەەەەەەانی عێەەەەەەراق دەسەەەەەەتیانکرد بە
کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە بە بەەەەۆمبی ناپەەەەەاڵە ،بەەەەەەایبەن بەەەەاکووری شەەەەەاری
هەڵەبجە.
نەسریی دەڵێت:
Bakhtiar Abdul Aziz
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" مەەەەی و رە نگینەەەەی یۆشەەەەکە رامەەەەانکرد بەەەەۆ نەەەەاو ێێەەەەرزەمینەکە ،لە یەەەەوا
دەپەەەەەەاڕامەوە کە بەیتیەەەەەەاری شەەەەەەوو کە ئەو کەەەەەەاەە لە درەوەی شەەەەەەاربوو
سەەە مەن بێەەەت .ەەەەەا کەەەاەرمێر  ٤ی نیەەەەوەڕۆ هێرشەەەەکان رووی لە کەمبەەەەوون
کەەەەرد و مەەەەی بە وریەەەەاییەوە لە ێێەەەەرزەمینەکە هەەەەاەمە دەرەوە و ەەەەومە نیەەەەو
یشەەەەتخانەی ماڵەکەمەەەەان بەەەەۆ ئە وەی ێشەەەەت بێەەەەنە بەەەەۆ کەسەەەەوکارەکە  .لە
کۆەەەەایی بومبەەەارانەکەدا هەسەەەتە کەەەرد دەنگەەەی بەەەۆمبەکە گەەەۆڕا .دەنگەەەی زۆر
بەرز نەبەەەەەەەوو ،دەنگەەەەەەەەی وە کەوەنەیەەەەەەەوارەوەی ئاسەەەەەەەەنێڵ بەەەەەەەەوو کە
نەەە ێەەەەتەوە .ئەەەەێمە نەمانەەەەدەزانی بەەەەۆ دەنگەەەەی ئەوەنەەەەدە کەمە" .ەۆزیەەەەڵ لەو
ەەەەەر لە گەڕەکەەەەەی جولەکەکەەەەان( هەر ەنەەەەەد کە جولەکەکەەەەان لە  ١٨٤١کانەەەەەدا
کۆ یەەەەەان کردبەەەەەوو بەەەەەۆ ئیسەەەەەڕائیل) پیەەەەەاوێکی ەەمەن  ٢١سەەەەەال بە نەەەەەاوی
م مەەەەەد لە ێێەەەەەرزەمینەکەی هەەەەەاەەدەرەوە و دیمەنێکەەەەەی نائاسەەەەەایی بینەەەەەی:
هلیکەەەوپتەرەکە گەڕابەەەەوە بەەەۆ نەەەەاو شەەەار و سەەەەەربازەکان کەەەایەزی سەەەەپییان
لە هلیکەەەەەۆپتەرەکە ەڕێەەەەەدەدایە یەەەەەوارەوە .یەکسەەەەەەر زانەەەەەی کە دەیانەوێەەەەەت
بەەەەەزانی ئ اراسەەەەەتەی بەەەەەا بەرەو کەەەەەا یە و ەنەەەەەدە ەونەەەەەدە .لەو دەوروبەرە
پیاوێەەەڵ بە نەەەاوی ئەەەاوان عەەەومەر  247کە ئەو کەەەاەە ەەمەنەەەی  ٤١سەەەال بەەەوو،
بە بۆنی سیر و سێو ەێک وو.
نەسریی دەڵێت:
" زوو ێشەەەەەتەکە لە ێشەەەەەتخانە کەەەەەۆ کەەەەەردەوە بەاڵ هەسەەەەەتە بە بەەەەەۆنێکی
نائاسەەەایی کەەەرد کە بەەەا هێنەەەابووەیە نەەەاو مەەەاڵەوە .سەەەەرەەا بەەەۆنەکە نەەەایۆش
بەەەوو وە بەەەۆنی زبەەە بەەەوو بەاڵ پاشەەەتر یەەەۆش بەەەوو وە بەەەۆنی سەەەێوێکی
شەەەەیریی و پاشەەەەان بەەەەوو بە بەەەەۆنی هەەەەێلگەی گەنیەەەەو .پەەەەێ ئەوەی بەەەەڕۆمە
یەەەوارەوە بەەەۆ نەەەاو ێێەەەرزەمیی ،ەەەوو سەەەەیرێکی کەوەکەمەەەان بەەەکە کە بەەەاوکە
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لە نەەەەەەەەاو ەەەسەەەەەەەەێکدا لە مەەەەەەەەاڵەوە داینەەەەەەەەابوو  ،کەوەکە مردبەەەەەەەەوو .لە
پەنەەەەەەجەرەوە سەەەەەەەیری دەرەوەی مەەەەەەاڵە کەەەەەەرد  ،بێەەەەەەدەنگی بەەەەەەەوو بەاڵ
ئاێەڵەکەەەان مەەەردار ببەەەوونەوە ،بەەەزن و مەڕ مەەەردار ببەەەونەوە .ڕامکەەەرد بەەەۆ نەەەاو
ێێەەەەەەەرزەمینەکە ،بە کەسەەەەەەەوکارەکە ون شەەەەەەەتێکی نائاسەەەەەەەایی روویەەەەەەەداوە،
کەشەەەەەەەوهەواکە نائاسەەەەەەەاییە .کەسەەەەەەەوکارەکە ەرسەەەەەەەان ،ئەوان بەەەەەەەۆ ئەوە
هەەەەەەاەبوونە نەەەەەەاو ێێەەەەەەرزەمینەکە کە بەر بومبەەەەەەاران نەکەون و نەدەکەەەەەەرا لە
ێێەەەەرزەمینەکە بەەەەڕۆنە دەرەوە .بەحەەەەال رونەەەەاکی دەهەەەەاەە نەەەەاو ێێەەەەرزەمینەکە
بەاڵ ئەو ەەەەەاریکییە هەسەەەەتێکی ئەەەەەارا و یۆشەەەەی ەێەەەەدابوو ،دەمانەویسەەەەەت
هەر لەو بمێنیەەەەەەنەوە هەر ەنەەەەەەد کە نەیۆشەەەەەەی کەوەبەەەەەەوویی .لەناکەەەەەەاو
هەسەەەەەەتە بە ئێشەەەەەەێکی زۆر ەونەەەەەەد لە اومەەەەەەا کەەەەەەرد ،وە ئەوە وابەەەەەەوو
دەرزییەەەەەان ە انەەەەەدبێت بە اومەەەەەا .یۆشەەەەەکەکە لە نەەەەەزیکەوە سەەەەەەیری
ەەەەاومی کەەەەرد و وەەەەەەی ەەەەاون زۆر سەەەەوور بەەەەەووە .پاشەەەەان منەەەەەداڵەکان
دەسەەەەەەتیان کەەەەەەرد بە رشەەەەەەانەوە .زۆر ئێشەەەەەەیان هەبەەەەەەوو و زۆر دەگریەەەەەەان،
بەردەوا دەگریەەەەەەان ،دایکیشەەەەەەە دەگریەەەەەەا ،پاشەەەەەەان ئەوانەش کە ەەمەنیەەەەەەان
زۆر بوو دەستیان کرد بە رشانەوە".
ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەراق ەکەەەەی کیمیاییەەەەان دابەەەەوو لە هەڵەبەەەەجە ،دەیەەەەانزانی کە
ەەنانەن ێێرزەمینەکانی دەبی بە ێووری پڕ لە گاز .نەسریی دەڵێت:
" مەەەەامە وەەەەەی دەبەەەەێ لێەەەەرە بەەەەڕۆینە دەرەوە .دەمەەەەانزانی کە کیمیەەەەایی بەەەە و
بەەەوەەەوە ،اومەەەان سەەەوور بوبەەەوو ،هەندێکیشەەەمان ئەەەاو لە لەەەون و دەمیەەەیەوە
دەهەەەەاەە دەرەوە ،بڕیارمانەەەەدا ڕابکەیەەەەی ،مەەەەی و کەسەەەەوکارەکە بە وریەەەەاییەوە
هەەەەەاەینە دەرەوە ،مانگاکەمەەەەەان پەەەەەال کەوەبەەەەەوو ،بەحەەەەەال هەناسەەەەەەی دەدا.
بەرگەەەی دارەکەەەان کە ەەەەازە شەەەیی بوبەەەوو ،وەریبەەەوو هەر ەنەەەد بەهەەەاری بەەەوو،
کەوەکەمەەەەەەەەەان مردبەەەەەەەەەوو ،پەلەهەوری دووکەل بە دەوروبەردا دیەەەەەەەەەاربوو کە
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یە ریکبەەەەوو دەنیشەەەەتەوە بەسەەەەەر زەویەەەەدا .کیمیەەەەاییەکە لە هەوا ورسەەەەتر بەەەەوو
و کەوەبەەەوە نەەەاو ەەەال و ۆڵەکانەەەدا .بنەمەەەاڵە سەەەەیری ئاراسەەەتەی باکەیەەەان
کەەەەەرد و بەپەەەەەێ ەوانەی ئاراسەەەەەتەی بەەەەەاکە رایەەەەەانکرد بەاڵ راکەەەەەردن ئاسەەەەەان
نەبەەەەوو .منەەەەەداڵەکان نەیانەەەەەدەەوانی بەەەەەڕۆن بەڕێەەەەەوە ،زۆر نەیەەەەەۆش بەەەەەوون،
رەشانەوە ەەنگی پێهەڵ نیبوون ،بە باوەشی ئێمەوە بوون".
یەڵکەەەەی دیەەەەەکەش هەوڵیانەەەەەدەدا ڕابەەەەەکەن ،نەەەەەوری حەەەەەمە عەلەەەەەی  248کە لە
گەڕەکێکەەەەی بەەەەاکوروی هەڵەبەەەەجە دەێیەەەەا هەوڵیەەەەدا بنەمەەەەاڵەکەی ببەەەەان بەرەو
عەنەب کە کەەەەەەەۆمەڵگەیەکی نیشەەەەەەەتەجێکردن بەەەەەەەوو لە دەوروبەری هەڵەبەەەەەەەجە
کە ئەو یەڵەەەەەکەی ەێەەەەەدا دەێیەەەەەا کە کەەەەەەاەی یەەەەەۆی سەەەەەوپای عێەەەەەەراق
گوندەکانیانی کاول کردبوو .نوری دەڵێت:
" لە سەەەەەەەەر رێگەەەەەەەای عەنەب ێمەەەەەەەارەیەکی زۆر ێن و منەەەەەەەدال ەەەەەەەەازە
مردبەەەەوون ،پەلە هەوری کیمیەەەەایی بەسەەەەەر زەویەوە دیەەەەار بەەەەوو ،کیمیەەەەایەکە
ەەەەورس بەەەەوو ،دەمەەەەانبینی ،ەەرمەەەەی یەڵەەەەڵ لە هەمەەەەوو شەەەەوێنێڵ کەوەبەەەەوو،
ئەگەر منەەەەەداڵێڵ نەیتوانیبایەەەەەا بەەەەەڕوا بەڕێەەەەەوە ،دایەەەەەڵ و بەەەەەاوکی بەجێیەەەەەان
دەهێشەەەەت ،ئەوەنەەەەدە پەشەەەەۆکا و ەرسەەەەابوون .ەەرمەەەەی پیەەەەرەێن و پیرەمێەەەەرد
و منەەەەەەداڵێکی زۆر لە ەراخ جەەەەەەادەکە کەوەبەەەەەەوو .منەەەەەەدال ،پیرەمێەەەەەەرد و
پیەەەەرەێن رایانەەەەەدەکرد و کاەێەەەەڵ کە نەیانەەەەەدەەوانی ئیەەەەدی هەناسەەەەەە بەەەەەدەن
دەکەوەی و دەمردن".
بنەماڵەی نەسریی هێدی دەڕۆیشتی بەڕێدا .نەسریی دەڵێت:
" دەمانەویسەەەەەەت دەمو اومەەەەەەان بشەەەەەەۆیی و ئەەەەەەاو بەەەەەەدۆزینەوە بیخەەەەەەۆیی،
دەمانەویسەەەەت دەمو ەەەەاوی منەەەەداڵەکان بشەەەەۆیی کە دەڕشەەەەانەوە .منەەەەداڵەکان
دەگریەەەەان بەەەەۆ ئەەەەاو ،پەەەەودرێکی سەەەەپی بەسەەەەەر زەویەوە بەەەەوو .نەمانەەەەدەەوانی
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بڕیەەەەار بەەەەدەیی ئەەەەاوەکە بخەەەەۆینەوە یەەەەان نەەەەا ،بەاڵ هەنەەەەد کەس زۆر ەینەەەەوو
بەەەەوون و ئاویەەەەان لە اڵێکەەەەدا یەەەەواردەوە .ئەەەەێمە هەموومەەەەان بە ەرسەەەەەوە لە
هەڵەبەەەەجە رامەەەەەان کەەەەرد .لە سەەەەەەر رێگەەەەای عەنەب بومبەەەەەاران ناوەبەنەەەەەاوە
بەردەوامبەەەەەەوو .ەڕۆکەکەەەەەەەان بە ئاسەەەەەەماندا دەسەەەەەەەوڕانەوە .هەر کەسەەەەەەەێڵ
جۆرێەەەەڵ ئاسەەەەەواری کیمیەەەەایی پێەەەەوە دیەەەەاربوو ،ێنێەەەەڵ پەەەەودری کیمیەەەەایی
لێیەەەدابوو و لەشەەەی ببەەەوو بە بلەەەۆق .لەەەۆرییە هەەەان کە هەەەی دراوسەەەێیەکمان
بەەەەەوو ،یەڵەەەەەڵ یۆیەەەەەان ەێهاویشەەەەەت ،بینیمەەەەەان یەڵەەەەەڵ بەسەەەەەەر زەویەوە
کەوەەەەەون و لەشەەەەیان وشەەەەەڵ بەەەەووە .منەەەەەداڵێکی کەەەەۆرپە بە سەەەەەەر زەویەوە
کەوەبەەەەوو ،ەەەەەۆز لەو ەەەەەرەوە دایکیشەەەەی کەوەبەەەەوو ،پێموابەەەەوو هەردوویەەەەان
یەوەەەەەەەوون ،بەاڵ دایەەەەەەکەکە کەەەەەەۆرپەکەی ەڕیەەەەەەدابوو و یۆیشەەەەەەی کتەەەەەەوپڕ
مردبەەەەوو  ،دیەەەەاربوو کەەەەۆرپەکە بە سەەەەەر دەسەەەەتوپێدا هەوڵیەەەەدابوو لە دایکەەەەی
دور بکەوێەەەەەتەوە بەاڵ ئەویەەەەە مردبەەەەەوو .مەەەەەی و بنەمەەەەەاڵە پێمەەەەەانوابوو
لەەەەەەۆریەکە بەرەو بەرزایەەەەەەی دە ێەەەەەەت بەەەەەەۆ ئەوەی نەمەەەەەەریی بەاڵ لەناکەەەەەەاو
لەەەەۆریەکە راوەسەەەەتا ،شەەەەەۆەیرەکەی وەەەەەی لە وە زیەەەەەاەر یەەەەۆ پێڕاناگیرێەەەەەت،
ێنەکەی لە پشەەەەەەەەت لەەەەەەەەۆ ریەکەوە بەجێهێشەەەەەەەەت و بە ئەەەەەەەەێمەی ون ئەگەر
دەەەەەەوانی ڕاکەن .کیمیەەەەایی کەەەەاری کردبەەەەوەوە سەەەەەر میشەەەەکی ەەەەونکە ئەگەر
وانەبوایا بنەماڵەکەی بەجێنەدەهێشت".
کاەێەەەڵ کە پەلەهەورێکەەەەی ورسەەەی کیمیەەەەایی بەەەاڵی بەسەەەەەر شەەەاردا کێشەەەەا،
یەڵەەەەەکەکە گێجبەەەەەوون و نەیۆشەەەەەەکەوەی .ئەەەەەاوان عەەەەەومەر لە ێێرزەمینەەەەەەی
ماڵەکەیدا یۆی و بنەماڵەکەی گیریان کردبوو .ئاوان عەمەر دەڵێت:
" بەەەەراکە کەەەەۆنترۆڵی لە دەسەەەەتی یۆیەەەەدانەمابوو ،ا ەەەەا پێەەەەدەکەنی ،پاشەەەەان
جلەکەەەانی دەرهێنەەەا و ەۆزیەەەڵ پەەەاش ئەوە مەەەرد ،شەەەەو کە هەەەان منەەەداڵەکانە
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زۆر نەیەەەەۆش کەوەەەەەی ،ئەوەنەەەەدە نەیەەەەۆش بەەەەوون کە نەیانەەەەدەەوانی بەەەەڕۆن
بەڕێگادا".
نەسەەەە ریی شەەەەووەکەی نەدۆزیەەەەیەوە ،پێیوابەەەەوو مەەەەردووە ،دەسەەەەتی منەەەەداڵەکانی
گەەەەرن و بردنەەەەی بەەەەۆ سەەەەەر جەەەەادەی عەنەب .لە گەڕەکێکەەەەی دیەەەەکە م مەەەەد
ئەحەەەەەمەد ەەەەەەەەاح  249کە ەەمەنەەەەەی  ٤١سەەەەەااڵن بەەەەەوو بە بەەەەەۆنی شەەەەەیرینی
سەەەەۆلفۆر ەێک ەەەەوو ،یێەەەەرا زانەەەەی کە دەبەەەەێ بنەمەەەەاڵەکەی لە ێێەەەەرزەمینەکە
ببەەەەەەاەە دەرەوە ،ێێەەەەەەرزەمینەکە نەەەەەەزیکەی  ١١١کەسەەەەەەی ەێەەەەەەدابوو .م مەەەەەەد
ئەحمەد ەەەاح دەڵێت:
" بینەەەەەیە ەڕۆکەکەەەەەان بۆمبیەەەەەان بەردایە یەەەەەوارەوە ،شەەەەەوێنی بومبەەەەەارانەکە
نەەەزیکەی  ٠١مەەەەەەر لەو مەەەەاڵە دووربەەەوو کە ئەەەەێمە لە ێێرزەمینەکەیەەەەدا یۆمەەەەان
شەەەەاردبوەوە ،یێەەەەرا دەرگەەەەای ێێەەەەرزەمینەکە دایسەەەەت ،یەڵەەەەکەکە هاواریەەەەان
دەکەەەەەرد و دەگریەەەەەان ،پاشەەەەەان ن ەەەسەەەەەیان ەەنەەەەەگ بەەەەەەوو .یەکە کەس کە
کیمیەەەاییەکە کەەەاری ەێکەەەرد سەەەە حی بەەەڕا بەەەوو ،ەەەاوی شەەەیی و سەەەوور بەەەوو،
شەەەەتێڵ لە ەەەەاوی دەهەەەەاەە دەرەوە ،ئەوەنەەەەدە ەینەەەەوو بەەەەوو کە داوای ئەەەەاوی
دەکەەەەرد ،یەڵکەەەەی دیەەەەکەش دەلەرزیەەەەی .بڕیەەەەار بەەەەوو مەەەەی رۆێی ١١ی ئەەەەادار
زەماوەنەەەەەد بەەەەەکە  ،هەمەەەەەوو ئامادەکەەەەەاریەکە کردبەەەەەوو  ،دە زگیەەەەەرانەکە کە
نەەەەەاوی بەهەەەەەار جەمەەەەەال  250بەەەەەوو یەکەەەەەێ لەو کەسەەەەەانە بەەەەەوو کە زوو لە
ێێەەەرزەمینەکەدا مەەەرد ،زۆر زۆر دەگریەەەا .هەوڵمەەەەدا ئەەەارامی بەەەکەمەوە ،پێمەەەەون
ئەمە ەەنهەەەا ەۆپبەەەارانێکی ئاسەەەاییە ،بەاڵ وەەەەەی ئەوە بەەەۆنی ەکەەەی ئاسەەەەایی
نیەەەیە ،دەزگیەەەرانەکە ێیەەەر بەەەوو ،دەیزانەەەی ەەەی روودەدان ،لە سەەەەر پلەکەەەان
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گیەەەانی دەر ەەەوو ،بەەەەاوکی هەوڵیەەەدا یەەەارمەەی بەەەەدان بەاڵ ئیەەەدی زۆر درنەەەەگ
بوو.
251
ئەوانەەەەی دیەەەەکەش یێەەەەرا مەەەەردن .ێنێەەەەڵ بە نەەەەاوی حەمیەەەەدە مەحمەەەەود
هەوڵیەەەەدا کەەەە ە دوو سەەەەەااڵنەکانی لە مەر رزگەەەەار بکەەەەەان ،شەەەەیری یەەەەەۆی
دەدایە ،پێیوابەەەەەەوو ئەگەر کەەەەەەۆرپەکەی شەەەەەەیر بخەەەەەەوان گەەەەەەازی کیمیەەەەەەایی
هەڵنەەەەامر  ،منەەەەداڵەکە نەەەەاوی دەشەەەەنێ  252بەەەەوو ،مەەەەاوەیەکێ درێەەەەر شەەەەیری
یەەەەوارد ،دایکەەەەی مەەەەرد و ئەویەەەە هەر مەمکەەەەی دایکەەەەی دەمەەەەری .بڕیارمەەەەدا
بەەەەەەەەڕۆمە دەرەوە ،زۆربەی ئەو کەسەەەەەەەەانە کە لە ێێەەەەەەەەرزەمینەکەدا بەەەەەەەەەوون
ئاگایەەەەان لە یۆیەەەەان نەمەەەەابوو ،زۆرێکیەەەەان مەەەەردن ،دایەەەەڵ و بەەەەاوکە و سەەەەێ
یۆشڵ و برا مردن".
نەسریی دەڵێت:
" لە سەەەەەر جەەەەادەی ع ەنەب هەمەەەەوو کەس گەەەەێب ببەەەەوو ،مەەەەی و منەەەەداڵەکان
بەرەوە بەرزایەەەەی رامەەەەانکرد ،هەموومەەەەان کەەەەوێر ببەەەەویی ،منەەەەداڵەکان دەگریەەەەان،
هی مەەەەان نەدەبێنەەەەی ،ەەەەاو یەەەەوێنی لێەەەەدەهان .لەو بشەەەەێوییەدا ئەنەەەەدامانی
بنەماڵەکەەەەان لەیە دابەەەەڕان ،دایەەەەڵ و بەەەەاوکە ون بەەەەوون ،مەەەەی و یۆشەەەەڵ و
ئامۆزاکەەەەەانە دەسەەەەەتی منەەەەەداڵەکانمان گەەەەەرن و لەکاەێکەەەەەدا کە ئاگامەەەەەان لە
یۆمەەەان نەبەەەەوو رێگەەەای گەڕانەوە بەەەەۆ نەەەەاو شەەەارمان گەەەەرەەبەر ،کەسەەەەێڵ(کە
نەمدەناسەەەەەی) گەڕانەەەەەدینیە دواوە و یسەەەەەتینیە سەەەەەەر ئەو رێگەەەەەایە کە بەرەو
بەرزایەەەەەی دە ەەەەەوو ،گەیشەەەەەتینە مزگەوەێەەەەەڵ کە یەڵەەەەەڵ یۆیەەەەەان ەێەەەەەەدا
حەشەەەەاردابوو ،بەاڵ ئەەەەێمە لە مەەەەزگەوەەکەدا نەمەەەەاینەوە ەەەەونکە دەەرسەەەەایی
هێرشەەەی بکەەەرێتە سەەەەر .ەەەوێنە نەەەاو ماڵێەەەڵ لەو نزیکەەەانە ،گەڕا بە شەەەەوێی
Hamida Mah moud
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یەەەەواردەمەنی بەەەەۆ منەەەەداڵەکان  ،پاشەەەەان شەەەەەوی بەسەەەەەردا هەەەەان ،منەەەەی
دەستپا ە بوو ".
بەیتیاری شووی نەسریی دەڵێت:
" کاەێەەەەەڵ هێرشەەەەەەکە دەسەەەەەتیپێکرد لە دەرەوەی شەەەەەار زۆر بە شەەەەەوێی ێن و
بنەماڵەکەمەەەەەەەەەەەدا گەڕا  ،لە ب نکەیەکەەەەەەەەەەەی ەەندروسەەەەەەەەەەەتی دوو دانە دەرزی
ئەەەەەەاەرۆپینە  253دۆزیەەەەەەیەوەوە  ،دانەیەکیەەەەەەانە دا لە یەەەەەەۆ  ،ئەوە نەیهێشەەەەەەت
گەەەەەازی دەمەەەەەار بەسەەەەەەرمدا زال بێەەەەەت ،بە شەەەەەوێی نەسەەەەەریندا دەگەڕا بەاڵ
هیەەەەەوا نەبەەەەەوو بە زینەەەەەدوویی بیەەەەەدۆزمەوە ،بیەەەەەر لە ناشەەەەەتنی ەەرمەکەی
دەکەەەەردەوە ،نەەەەیکە دەبوایەەەەەا بمناشەەەەتایا .پەەەەەاش ەنەەەەد کەەەەەاەرمێر گەڕان،
ەنەەەەەد کەس لە دراوسەەەەەەێکانە بینەەەەەی ،وەیەەەەەەان نەسەەەەەریی و منەەەەەەداڵەکانیان
بینیەەەەوە کە بەرەو مزگەوەەەەەی سەەەەەر ەەپەەەەۆڵکەکە رایەەەەانکردووە .بەەەەانگە کەەەەرد
نەسەەەریی ،نەسەەەریی .دەنگەەەی گریەەەانە بیسەەەت ،ەەەومە نەەەاو مەەەاڵەکە ،نەسەەەرینە
بینەەەی کە زینەەەدوو بەەەوو بەاڵ کەەەوێر بەەەوو ،هەموویەەەان کەەەوێر بووبەەەوون .یە -
دوو کەەەاەرمێر پەەەێ لە گەیشەەەتنی مەەەی ،نەسەەەریی کەەەوێر ببەەەوو  ،بە نەمەەەاش
لە نەەەەەەاو مەەەەەەاڵەکەدا بە شەەەەەەوێی یواردەمەنیەەەەەەدا دەگەڕا بەەەەەەۆ منەەەەەەداڵەکان".
نەسریی دەڵێت :
" ەەەەەەۆز شەەەەەیر دۆزیەوە ،بە نەمەەەەەاش ەەەەەوو بەەەەەۆ ی منەەەەەداڵەکان ،
دەمەەەەەی منەەەەەداڵەکانە گەەەەەرن و شەەەەەیرەکە دانەەەەەێ .بەیتیەەەەەار منەەەەەداڵەکانی
کەەەەۆکردەو ە ،مەەەەی دەمەویسەەەەت بیەەەەانبە بەەەەۆ ی بەلەەەەۆعەی ئەەەەاوەکە ،سەەەەەری
منەەەەداڵەکانە شەەەەۆرد ،دووبەدوو دەمبەەەەەردن و سەەەەەر دەشەەەەۆردن ،هەنەەەەەدێکیان
نەیانەەەەەدەەوانی لە جێەەەەەی یۆیەەەەەان هەڵسەەەەەی ،نەیانەەەەەدەەوانی لە سەەەەەەر پێەەەەەی
یۆیان رابوەستی".
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بەیتیار دەڵێت:
" دەرزییەکەەەەی ئەەەەاەرۆپینە پێمەەەەابوو بەاڵ نەمەەەەدا لە ێنەکە ەەەەونکە کەسەەەەی
254
لە و یراپتەەەر لە نەەەەاو گەەەروپەکەدا هەبەەەەوو ،ێنێەەەڵ هەبەەەەوو نەەەاوی ئەسەەەەمە
بەەەوو کە دراوسەەەێمان بەەەەوو ،بەەەانگە کەەەرد بەاڵ نەیەەەەدەەوانی هەناسەەەە بەەەەدان،
هەەەەەاواری دەکەەەەەرد ،بەرەو دیوارێەەەەەڵ رایکەەەەەەرد ،سەەەەەەری یەەەەەۆی کوەەەەەەەا بە
دیەەەەەەوارەکەدا  ،دەرزیەەەەەەیەکە دا لەو ێنە بەاڵ ەۆزێەەەەەەڵ پەەەەەەاش ئەوە مەەەەەەرد،
دەمتوانی دەرزییەکە بدە لە نەسریی بەاڵ دا لەو ێنە".
پەەەەەاش ئەوە کە بومبارانەکەەەەەانی عێەەەەەراق کەمەەەەەی کەەەەەرد ،هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران
ەوانیەەەەەەان هەڵەبەەەەەەجە بگەەەەەەرنەوە و ێمەەەەەەارەیەکی زۆر لە برینەەەەەەدارەکانیان لە
هەڵەبەەەەجە بەەەەردە دەرەوە کە یەکێکیەەەەان نەسەەەەریی و ەنەەەەد کەسەەەەێکی دیەەەەکە
لە ئەندامانی بنەماڵەکەی بوون و بردنیان بۆ نەیۆشخانەکانی ەاران.
نەسریی دەڵێت:
" بە مەەەەەاوەی  ٤١رۆێ هەەەەەی ە نەدەبێنەەەەەەی .بەردەوا بیەەەەەر لەوە دەکەەەەەەردەوە
بنەمەەەەاڵەکە لە کەەەەوێی؟ بەاڵ کەەەەوێر بەەەەوو  ،هەەەەی ە لە دەسەەەەت نەدەهەەەەان،
هەواڵەەەەی دایکەەەەە لە شەەەەوەکە پرسەەەەی ،وەەەەەی " هەەەەید هەواڵێکیەەەەان نەەەەازانە .لە
نەیۆشەەەەەەەخانەکانی ەەەەەەەەاران بە شەەەەەەەوێنیان دا گەڕا بەاڵ هەەەەەەەید هەواڵەەەەەەەێکە
دەسەەەتنەکەون" .رێکخەەەراوی مەەەانگی سەەەەووری ئێەەەران کتێبێکەەەی بەەە و کەەەەردەوە
کە وێەەەەنەی ئەو کەسەەەەەانەی ەێەەەەەدابوو کە لە هەڵەبەەەەەجە مردبەەەەەوون .هەروەهەەەەەا
کتێبێکەەەەەەی بەەەەەە و کەەەەەەردەوە کە وێەەەەەەنەی ئەوانەی ەێەەەەەەدابوو کە لە ئێەەەەەەران
نێررابەەەەەوون ،وێەەەەەنەی دایکمەەەەەان لە کتێەەەەەبەکەدا بینەەەەەی ،یەبەر پێگەیشەەەەەت
باوکە نەمردووە بەاڵ بۆ هەمیشە کوێر بووە.
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پێەەەەنب کەس لە یۆشەەەەڵ و براکەەەەانە کە یەکێکیەەەەان رەنگەەەەیی بەەەەوو مەەەەەردن.
دۆکتۆرەکەەەەەەان پێیەەەەەەانوەە مەەەەەەی نەەەەەەامر بەاڵ شەەەەەەتێکیان پێەەەەەەوەە کە وە
نهێنیەەەەیە لە بەیتیەەەەاری شەەەەوو شەەەەاردەوە .کاەێەەەەڵ لە نەیۆشەەەەخانە بەەەەوو
سەەەەووڕی مانگەەەەانە دەسەەەەتیپێکرد ،ڕانەدەوەسەەەەتا ،ئەەەەێمە لە نەەەەاو کۆمەڵگەەەەای
یۆمانەەەدا ەد باسەەەەی ئەو شەەەەتانە نەەەاکەیی ،بەاڵ کەمەەەەکە ێمەەەەارەیەکی دیەەەەکە
لە ێنە برینەەەەەدارەکانی نەەەەەەاو نەیۆشەەەەەخانە دانیەەەەەەان بەوەدانەەەەەا کە ەووشەەەەەەی
هەمەەەەان کێشەەەەەە بەەەەوونەەەوە و یوێنیەەەەەان راناوەسەەەەتێت .دۆکتۆرەکەەەەەان دەوا و
دەرمانیەەەەان دامەەەە ێ بەەەەۆ ئەوەی یوێنبەربەەەەونەکە رابوەسەەەەتێت بەاڵ پێیەەەەانوەە
ئیەەەدی منەەەداڵە نابێەەەەت .ەنەەەد مانەەەگ لە ئێەەەەران بەەەوویی  ،کەمەەەکە یەەەەۆ و
بەیتیەەەەار گەڕایەەەەنەوە بەەەەۆ کوردسەەەەتان .بەەەەاوەڕ بە سەەەەەی ئەو دۆکتەەەەۆرانە
نەدەکەەەەرد کە پێیەەەەانوەبوو ئیەەەەدی منەەەەداڵە نابێەەەەت ،هەر واش بەەەەوو ،سەەەەاڵی
 ١٨٨١منەەەداڵە بەەەوو ،نەەەاو نەەەا ئەەەارەزوو  .255سەەەەرەەا هەەەید عەیبەەەی نەبەەەوو
بەاڵ دڵی کۆنی ەێدابوو ،ئەوەبو لە ەەمەنی سێ مانگیدا مرد".
مەەەەی نەسەەەەرینە مەەەەانگی پێشەەەەوو لە هەولێەەەەر بینەەەەی کە گەورەەەەەەریی شەەەەاری
کوردسەەەتانی عێەەەرا ە .نەسەەەریی ئێسەەەتا ەەمەنەەەی  ٠١سەەەاڵە ،بەەەووە بە ێنێکەەەی
جەەەەوان و یوێنشەەەەەیر یی ،ەەەەاوی ەەەەەاوەییە و ئێسەەەەکی گۆنەەەەەای هەڵگۆزیەەەەەوە،
روو مەەەەەەەەی ەۆزێەەەەەەڵ ەێک ەەەەەەوە بەاڵ ەد یەەەەەەەەەەی ئەوە نەەەەەەایوان ،وە
دۆکتۆرێەەەەەەەەڵ یزمەەەەەەەەەەی یەەەەەەەەۆی دەکەەەەەەەەان ،ورەی بە ەد پەەەەەەەەێ لە
کیمیابەەەەەەەارانەکەی  ١٢سەەەەەەەال لەمەوبەر بەرزە .نەسەەەەەەەرینی وە گەلەەەەەەەێ لە
وربانیەەەەانی دیەەەەکەی سەەەەەدا حوسەەەەەەیی یرۆکەەەەی بەسەەەەەرهاەی یەەەەەۆی بە
یوێنساردیەوە دەگەڕاندەوە.
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لە کەەەەەەاەی سەەەەەەەردانەکە بەەەەەەۆ کوردسەەەەەەتان ،لەگەل زیەەەەەەاەر لە  ١١١کەس لە
وربانیەەەەانی شەەەەااڵوەکانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی دێی کوردەکەەەەان گفتوگەەەەۆ کەەەەرد.
سەەەەەدا هەر لە سەەەەەەرەەای بەدەسەەەەەاڵن گەیشەەەەەتنی ،کوردەکەەەەانی ئەەەەەازارداوە
یەەەەەانی لە  ٤١سەەەەەال لەمەو پەەەەەێ  .گەلێەەەەەڵ لەو پیرەێنەەەەەانە کە شەەەەەوەکانیان
بەدەسەەەەتی هێزەکەەەەانی ئاسایشەەەەی سەەەەەدا کەەەەوێراون ،ئەوەنەەەەدەی سەەەەەگێڵ
ر یەەەەەان لێیەەەەەەەی بەاڵ زۆربەی یەڵەەەەەڵ ،لەوانە نەسەەەەەریی یرۆکەەەەەی کەەەەەردەوە
دڕنەەەەدانەکانی سەەەەەدا وە یەەەەۆی و ئەوەنەەەەدە بە دیەەەە ەەەوە دەگێەەەەڕنەوە کە
مەەەەرۆه ناەوانێەەەەت شەەەەڵ لە راسەەەەتبوونی بکەەەەان .راسەەەەتبوون بەەەەۆ کوردەکەەەەان
گەەەەرنگە ،هێشەەەەتا هەسەەەەت دەکەن کە پەەەەاش ەیپەڕبەەەەوونی ئە هەمەەەەوو سەەەەاڵە
جیهان باوەڕ بە بەسەرهاەەکەیان ناکان.
حەەەەەتەیە پەەەاش ئەوەی نەسەەەرینە بینەەەی ،سەەەەردانی گونەەەدێکی ب ەەەوکە کەەەرد
کە نەەەەەەاوی گەەەەەەۆپتەپە  256بەەەەەەوو ،کە هەڵکەوەەەەەەەووە لە نەەەەەەاو دۆڵێکەەەەەەەی
سەرسەەەەەوزدا کە زنجیەەەەرە یەەەەایەکی پەەەەڕ لە بەەەەەەر دەوریەەەەداوە .گەەەەۆپتەپە ١
حەەەەەەتە دوای هەڵەبەەەەجە کیمیابەەەەاران کەەەەرا .گەەەەۆپتەپە لە کۆمەڵێەەەەڵ یەەەەانووی
هەڕگینەەەەی ب ەەەەو پێکهەەەەاەووە کە کۆمەڵێەەەەەڵ کەەەەۆاڵنی پیسەەەەی ەێەەەەەدایە .لە
گۆپتەپە پیاوێکی پیر بەناوی ئەحمەد رەزا شەری  257پێمیون:
" رۆێی کیمیابەەەەەەەەارانەکە لە سەەەەەەەەی گەەەەەەەەواڵنی  ١٨٩٩لە رەز و بایەکەەەەەەەەانی
دەرەوەی گونەەەدەکەمان بەەەەوو  .بینەەەەیە ەنەەەەد بومبێەەەەڵ ەە ەەەەیەوە و گازێەەەەڵ لە
 256لە وەارەکەدا (Goktapaگۆکتەپە) نووسراوە بەاڵ گۆپتەپە راستە .گۆپتەپە سەر بە
شارۆ کەی ئاغجەلەر ،سەر بە ەزای ەم ەماڵە کە بەردەوا مەلبەندی یزمەەکردن بە هێزی
پێشمەرگە بوو ،هەربۆیە لە ٠ی گواڵنی  ١٨٩٩لە ۆنایی ٢ی ئەنفالدا لە پال گوندی عەسکەر
کیمیاباران و پاشان ئەنفال کرا .وەرگێڕ
Ahmed Raza Sharif
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هەوادا بەەەەەە و بەەەەەەوەوە کە بەەەەەەۆن ی سەەەەەەێوی گەنیەەەەەەوی دەدا .کەەەەەەوڕەکە ،
عوسەەەمان ئەحەەەمەد کە ئەوکەەەاەە ەەمەنەەەی  ١١سەەەال بەەەوو لە نزیەەەڵ مزگەوەەەەی
گونەەەەەەەد دانیشەەەەەەەتبوو کە کیمیەەەەەەەاییەکە لێیەەەەەەەدا ،بە نەمەەەەەەەاش لە سەەەەەەەەر
ەەپۆڵکەکەەەەان رۆیشەەەەتبووە یەەەەوارەوە و لە نەەەەاو نەیجەکەەەەانی روبەەەەاری زابەەەەی
ب ەەەەەوو ( کە لە پەنەەەەەای گونەەەەەددا ەیەەەەەپەڕ دەبێەەەەەت) گیەەەەەانی دەر ووبەەەەەوو.
دەمزانی مردووە ،بەاڵ ەەرمەکەیە نەبینی".
عوسەەەەەەمان ئەحەەەەەەمەد وە  ١٤١کەسەەەەەەی دیەەەەەەکە لەو هێرشەەەەەەەدا گیانیەەەەەەان
لەدەسەەەەەتدا .ئەوانەش کە نەمەەەەەردن لە دەسەەەەەتی سەەەەەوپای عێەەەەەراق هەاڵەەەەەەی ،
سەەەوپای عێەەەراق هەەەاەە نەەەاو گونەەەد و ەەیتیەەەان کەەەرد .ئەحەەەمەد رەزا شەەەەری
هەەەەەەا سەەەەێ سەەەەال دوای ئەوە نەگەڕایەوە بەەەەۆ نەەەەاو گونەەەەدەکەیان .ئەحەەەەمەد
رەزا شەری دەڵێت:
" کە گەڕامەوە بەەەەەۆ نەەەەەاو گونەەەەەد یێەەەەەرا دەسەەەەەتە کەەەەەرد بە گەڕان بە شەەەەەوێی
ەەرمەەەەی کوڕەکەمەەەەەدا ،ەەرمەکە دۆزیەەەەەیەوە کە هێشەەەەتا لە نەەەەەاو نەیجەکانەەەەەدا
کەوەبوو ،کە بینیە یەکسەر ناسیمەوە".
یەەەەۆری عێەەەەراق زۆر ەێەەەەرە و ەەرمەەەەی مرۆڤەەەەی مەەەەردوو پەەەەاش سەەەەێ سەەەەال
ناناسەەەەرێتە وە  ،بەەەەۆیە مەەەەی هەوڵمەەەەدا بە زمەەەەانێکی نەر حەەەەاڵی بەەەەەکە کە
گومەەەەەەەەانە لە راسەەەەەەەەتبوونی سەەەەەەەەەکانیدا هەیە بەاڵ وەرگێەەەەەەەەڕەکە زۆر
راشەەەەکاوانە پێیەەەەون بەەەەاوەڕ بە سەەەەەکانی نەەەەاکە  .ئەو کەەەەاەە کە سەەەەەمان
دەکەەەەەرد لە حەوشەەەەەەی مەەەەەاڵێکی هەڕگینەەەەەی پیاوێەەەەەڵ بە نەەەەەاوی ئیبەەەەەراهیە
عەبەەەەەدولڕەحمان دانیشەەەەەتبوویی ٤١ .یەەەەەان  ٠١کەس لە دەورمەەەەەان کۆببەەەەەونەوە
کە هەنەەەەدێکیان کەەەەوڕ بەەەەوون .هەنەەەەدێکیان ئەوەیەەەەان پێنەەەەایۆش بەەەەوو کە مەەەەی
شەەەەەڵ و گومەەەەەەانە لە راسەەەەەەتبوونی سەەەەەەکانی ئەحەەەەەەمەد دەربڕیبەەەەەەوو بەاڵ
ئەحمەد رەزا شەری ئارامی کردنەوە و وەی:
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" راسەەەتە ،کەەەوڕەکە هەەەید گۆشەەەت بە شەەەەیەوە نەمەەەابوو ،ەەنهەەەا ئێسەەەەڵ و
پروسەەەەەەەەڵ بەەەەەەەەوو ،ب ەاڵ جلەەەەەەەەوبەرگەکەی هێشەەەەەەەەتا نەپتورکەەەەەەەەابوو ،بە
جلوبەرگەکەیەەەەەەەدا ناسەەەەەەەیمەوە ،پشەەەەەەەتوێی و کراسەەەەەەەێکی لەبەردابەەەەەەەوو ،لە
گیرەەەەەەانی کراسەەەەەەکەیدا سەەەەەەوی ی ەراکتۆرەکەمەەەەەانە دۆزیەەەەەیەوە ،هەمیشەەەەەەە
سوی ەکەی دەیستە ناو ئەو گیرەانەی".
هەنەەەد لە یەڵکەەەی گەەەۆپتەپە هێشەەەتا لەوە نەەەیگەران بەەەوون کە مەەەی شەەەڵ و
گومەەەەەانە لە ڕاسەەەەەتبوونی سەەەەەەکانیاندا هەبێەەەەەت  .ئیبەەەەەراهیە ،یەەەەەاوەنی ئەو
یەەەەانوە کە ئەەەەێمە لە حەوشەەەەەکەیدا دانیشەەەەتبوویی ،کۆمەڵێەەەەڵ لەو کەەەەەوڕانەی
کە بە دەورمانەەەدا کەەەۆ ببەەەونەوە راسەەەپارد کارێەەەڵ بەەەکەن ،کەەەوڕەکەن رۆیشەەەتی
بەەەۆ مەەەەاڵەوە و بە دەسەەەەتی پەەەەڕ لە پەەەار ەی ئاسەەەەنینی بەەەەومبە کیمیاییەکەەەەان
گەڕانەوە و رێاندیانە بەر پێی می .ئیبراهیە وەی:
" ەەرمەەەەەوو ،ئەمەەەەەانە ئاسەەەەەەواری یەیەەەەەر و بەرەکەەەکەەەەەانی مەەەەەا سەەەەەەدا
حوسەینە".
هەڵەبجە دوای کیمیایاباران
یرۆکەەەەی هەڵەبەەەەجە ئەو شەەەەەوە کۆەەەەەایی پێنەهەەەەان کە ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەراق
گەڕانەوە بەەەەەەەۆ بنکەکانیەەەەەەەان .ئێرانیەکەەەەەەەان رۆێنامەنوسەەەەەەەە بیانیەکانیەەەەەەەان
بانگهێشەەەتی هە ڵەبەەەجە کەەەرد بەەەۆ ئەوەی وێەەەنەی کارەسەەەاەەکە ەۆمەەەار بەەەەکەن.
وێەەەەەنەی وربانیەکەەەەەان کە کەوەبەەەەەونە سەەەەەەر یە و سەەەەەپی ببەەەەەونەوە و لە
هەمەەەەەەوو ەەەەەەۆ و ەەەەەەوێبنێکی شەەەەەەاردا کەوەبەەەەەەوون ،جیهەەەەەەانی ەۆ انەەەەەەد.
کیمیابەەەەەارانکردنی هاوواڵەیەەەەەانی یەەەەەۆی لە یەن سەەەەەەدا حوسەەەەەەینەوە پەەەەەاش
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هۆلۆکاسەەەەەت یەکە نمەەەەەونە بەەەەەوو کە ەێیەەەەەدا کەڵەەەەەڵ لە مەوادی کیمیەەەەەایی
وەرگیرابێت بۆ کوشتنی ێن و مندال.
عەلەەەەی حەسەەەەەن ئەلمەجیەەەەد ،ئەەەەامۆزای سەەەەەدا کە بەڕێەەەەوەبەری شەەەەااڵوی
ڕکردنەەەەەی کوردەکەەەەەان بەەەەەوو لە کۆەەەەەەایی هەشەەەەەتاکاندا ،لە کاسەەەەەیتێکدا کە
دەنگەەەەی ەۆمەەەەار کەەەەراوە( کە پاشەەەەان کەوەە دەسەەەەتی کەەەەوردە ڕاپەڕیوەکەەەەان و
رێکخەەەەەەراوی " ەەەەەەاودێری مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه")  258لە کۆبونەویەەکەەەەەەدا لەگەل
بەرپرسانی حیزبی بەع دەربارەی کوردەکان وەی:
" هەموویەەەەان بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی دەکەەەەوێ  ،کەەەەێ دەیەوێەەەەت هەەەەید بۆێەەەەت؟
کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی؟ لێیەەەەەان بەەەەەە ،لە کۆمەڵگەەەەەای نێەەەەەونەەەوەیی و
ئەوانەش بە کە گوێیان لێدەگرن".
هەوڵەکەەەانی کەەەەۆنگرێ لە  ١٨٩٩بەەەەۆ سەەەەپاندن ی ئەەەەابۆۆ ە بە سەەەەەر عێرا ەەەەدا
لە یەن ئیەەەەەەدارەی رەیگەەەەەەان و بوشەەەەەەەوە شکسەەەەەەتی پێهێنەەەەەەرا .یرۆکەەەەەەی
بەسەەەەەەەرهاەی وربانیەکەەەەەەانی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی کە نەمردبەەەەەەوون لەوانەیە
بەەەواوی لەناو ووبایەەەەەەەا ئەگەر راپەەەەەەەەۆرەی کەسەەەەەەەانیڵ وە (جاناەەەەەەەەەان)
رەنەەەەەەدێ  259و ەیلمەکەەەەەەانی گەویەەەەەەی رۆبێرەەەەەەەز  ،260ەەەەەەەیلە دەرهێەەەەەەنەری
Hu man Rights Watch
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 259جاناەەەان رەنەەدێل رۆێنەەامەنووس و نووسەەەەرێکی ەەا کی ئەمریکەەایی و دۆسەەتی کەەەوردە کە
لە سەەەەەردەمی شۆڕشەەەەەی ئەیلەەەەەوولەوە ەەەەەەا سەەەەەرەەای سەەەەەاڵی  ٤١١١راپەەەەەۆرەی لە رۆێنەەەەەامەی
"واشەەینگتۆن پۆسەەت"دا دەربەەارەی کەەورد بەە و دەکەەردەوە .رەنەەدێل سەەاڵی  ١٨٨١کتێبێکەەی بەە و
کەەەەردەوە بە نەەەەاوی" بە ریسەەەەواییە ،کەەەەا لێبەەەەوردن؟" کە ەێیەەەەدا ەیشەەەەکی یسەەەەتبووە سەەەەەر
کۆمەڵکەەەوێی کەەەورد بە دەسەەەتی سەەەەدا حوسەەەەیی .جاناەەەەان رەنەەەدێل سەەەاڵی  ١٨٨٩کتێبێکەەەی
دیەەەەکەی بە نەەەەاوی "کوردسەەەەتان" بەەەە و کەەەەردەوە و بە گشەەەەتی  ٤١کتێبەەەەی دەربەەەەارەی واڵەەەەەانی
رۆێهەاڵەی ناوەڕاست ب و کردوەەەوە .وەرگێڕ
Gwynne Roberts
386

260

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

بریتانیەەەایی نەبوایەەەا .گەویەەەەی رۆبێرەەەەز پەەەاش بیسەەەەتنی هەواڵەەەی ەووشەەەەبوونی
یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە بە نەیۆشەەەەەەی شەەەەەێرپەنجە و نەەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەەەاەنی
منەەەەەداڵەکان لە هەڵەبەەەەەجە و شەەەەەوێنەکانی دیەەەەەکەی کوردسەەەەەتان ،کۆمەڵێەەەەەڵ
ەیلمی دەربارەی ئەو بابەەە دروستکرد و ب وی کردەوە.
بەهەرحەەەەەەەەال هەەەەەەەەید واڵەێکەەەەەەەەی رۆێئەەەەەەەەاوایی و ەەنەەەەەەەەانەن نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەانی بە شەەەەەوێی مەسەەەەەلەکەدا نە ەەەەەوو .سەەەەاڵی  ١٨٨٩گەویەەەەەی
ێنێکەەەی بریتانیەەەایی بە نەەەاوی کریسەەەتیەن گوسەەەدێی  261هێنەەەا بەەەۆ کوردسەەەتان.
گوسەەەەەدێی پزشەەەەەکی پسەەەەەەپۆڕی نەیۆشەەەەەیە زگماکیەکەەەەەانە و پرۆڤیسەەەەەەۆری
زانکەەەەەەەۆی پزشەەەەەەەەکی لیویرپەەەەەەەەولە  .262گوسەەەەەەەەدێی سەەەەەەەەێ حەەەەەەەەەەتە لە
نەیۆشەەەەخانەکانی کوردسەەەەتان بەەەەوو و شەەەەێلگیر بەەەەوو یەەەەارمەەی کوردەکەەەەان
بەەەەدان .ەەەەەا ئەو شەەەەوێنە کە مەەەەی دەزانەەەەە گوسەەەەدێی ەەنهەەەەا زانسەەەەت انێکی
رۆێئەەەەەاواییە کە دەسەەەەەتێکردبێت بە لێکەەەەەۆڵینەوەی سیسەەەەەتماەیڵ دەربەەەەەارەی
ئەو شتانە کە لە باکوری عێراق روویداوە.
گوسەەەەدێی پێمیەەەەون بەەەەەاوکی ئەەەسەەەەەرێکی پەەەەەایەبەرزی هێەەەەزی هەوایەەەەەی
پاشەەەەایەەی بریتانیەەەە ا بەەەەووە و لە کەەەەاەی منداڵێتیەەەەدا لە ئاڵمانیەەەەا لە نزیەەەەڵ
بیرگیی بیلسیی  263ێیاوە .گوسدێی دەڵێت:
" ێیەەەان لە نزیەەەەڵ ئوردوگەەەەایەکی ەرەبەەەەاڵە لە سەەەەااڵنی سەەەەەرەەای ێیانمەەەەدا
کەەەەەاریگەری یەکجەەەەەار زۆری لەسەەەەەەر هەبەەەەەوو .لە کوردسەەەەەتان هێماکەەەەەانی
ەاڵ ەەەۆکردنی جولەکەکەەەەان بەدەسەەەەتی ئاڵمانیەەەەای(نەەەەازی) بینەەەەی .دەوڵەەەەەەی
عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەەەەەۆ لەنەەەەەاوبردنی کوردەکەەەەەان بەکارهێنەەەەەابوو.
کاریگەریەکەەەەەەانی هۆلۆکاسەەەەەەت هێشەەەەەەتا بەردەوامە ،ێمەەەەەەارەی جولەکەکەەەەەەان
261
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ئێسەەەەتا لە سەەەەاڵی  ١٨٠٨کەمتەەەەەرە .ئەمە شەەەەتێکی سروشەەەەتی نیەەەەەیە ،ئەگەر
ئێسەەەەەەەەەتا  ٤١١هەزار کەس نێەەەەەەەەەرینە لە کوردسەەەەەەەەەتان ببەیەەەەەەەەەتە دەرەوە،
پێکهەەەەاەەی رێەەەەرەی دانیشەەەەتوانی کوردسەەەەتان ەێکەەەەدە ێت ،لە کاەێکەەەەدا کە بە
گەەەەەەەوێرەی هەڵسەەەەەەەەنگ اندنەکان نەەەەەەەزیکەی  ٤١١هەزار کەەەەەەەورد لە شەەەەەەەااڵوی
ڕکردنەەەەی کوردەکانەەەەدا کیمیابەەەەاران کەەەەراون یەەەەان کەەەەوێراون و بێسەروشەەەەوێی
کەەەەراون کە زۆربەیەەەەەان نێەەەەەرینەن .ێمەەەەەارەیەکی زۆر بێەەەەەوەێنی کەەەەەورد هەن کە
منداڵیان نییە.
264
ری ەەەەارد بەەەەۆەلیر ک ە دیپلۆمەەەەەاەێکی ئوسەەەەترالیاییەوە و سەەەەەرۆکی ەیمەەەەەی
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان بەەەەەەۆ پشەەەەەەکنینی ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەەان لە عێەەەەەەراق
بەەەەەووە لە سەەەەەەرەەای لێکۆڵینەوەکەەەەەانی گوسەەەەەدێی دەربەەەەەارەی شەەەەەااڵوەکانی
عێەەەەەەراق دێ بە کوردەکەەەەەەان لە  ٢سەەەەەەال لەمەوپەەەەەەێ ەەەەەەەا ئێسەەەەەەتا بەدوای
لێکۆلینەوەکانیەەەەەەەەدا دە ەەەەەەەەێ و بەو ئەنجەەەەەەەەامە گەیشەەەەەەەەتووە کە هەمەەەەەەەەوو
لێکۆڵینەوەکانی راستی.
یەەەەەدر هەمەەەەەزە  265کە یەنگەەەەەری رێیمەەەەەی عێەەەەەرا ە و پێشەەەەەتر بەرپرسەەەەەی
بەرنەەەامەی ەکە ناوکیەکەەەەانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەووە ،سەەەەەرەەای ئەمسەەەەال
پێ میەەەەون پەەەەێ لە کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە ،پزشەەەەکەکانی سەەەەوپای عێەەەەراق
نەیشەەەەەەەی شەەەەەەاری هەڵەبجەیەەەەەەان کێشەەەەەەاوە و پەەەەەەاش کیمیابەەەەەەارانەکە بە
ج لەەەوبەرگی دێەکیمیەەەایی ەەەونەەە نەەەاو شەەەار بەەەۆ ئەوەی بەەەزانی کیمیەەەاییەکە ەەەەا
کو یەڵکی کوشتوە .یدر هەمزە وەی:
" هەڵەبەەەەەەجە شەەەەەەەوێنێڵ بەەەەەەەوو بەەەەەەۆ ەەەەەەەەا یکردنەوەی کەەەەەەەاریگەری ەکە
کیمیاییەکەەەەەان لە سەەەەەەر شەەەەەارێکدا .مەەەەەی زانیەەەەەاری راسەەەەەتەویۆ لە سەەەەەەر
Richard Butler
Khidhir Hamza
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بەەەەەەەەارودوخ و رووداوەکەەەەەەەەانی هەڵەبەەەەەەەەجە لە رۆێی کیمیابەەەەەەەەارانەکە لە یەن
سەەەەەوپای عێەەەەەرا ەوە پێدەگەیشەەەەەت  ،دۆکتۆرەکەەەەەان کایەزیەەەەەان پێبەەەەەوو کە
دەبوایەەەەا وەاڵمەەەەی ئەو پرسەەەەیارانەیان ەێەەەەدا بنووسەەەەایا کە کیمیەەەەاییەکە ەەەەەا
کو یەڵکی کوشتووە".
گوسدێی وەی:
" نەەەەەاەوانە دەر بەوە بەەەەەکە کە بەەەەەۆ واڵەەەەەەانی رۆێئەەەەەاوا کەەەەەاەی یەەەەەۆی
نەیانویسەەەەتوە لە کیمیابەەەەەارانکردنی کوردسەەەەەتان بکەەەەەۆڵنەوە ،وادیەەەەەارە ئێسەەەەەتا
مەسەەەەەەەلەی بەرێەوەنەەەەەەدی یەەەەەەودی رۆێئەەەەەەاوایە کە وایکەەەەەەردوە رۆێئەەەەەەاوا لە
کەەەەاریگەرییە درێریایەنەکەەەەەانی ەکە کیمیایەکەەەەەان لەسەەەەەر یەڵکەەەەەی سەەەەە یل
بکەەەۆڵێتەوە .مەەەی یراپتەەەریی جەەەەۆری شەەەێرپەنجە لە نێەەەو یەڵکەەەی ئوروپەەەەادا
بینیەەەەوە بەاڵ بەەەەەاوەڕ پێەەەەەبکە ەد ئەو جەەەەۆرە شەەەەەێرپەنجانە نەبینیەەەەەوە کە
لە کوردستان بینیومە".
بە گەەەەەەەوێرەی لێکەەەەەەەۆڵینەیەوەیە کە ەیمێکەەەەەەەی پزشەەەەەەەکە کوردەکەەەەەەەان بە
سەرپەرەشەەەەەەتی گوسەەەەەەدێی و پشەەەەەەتیوانی گروپێکەەەەەەی ب ەەەەەەوکی سەەەەەەەر بە
" ئینیسەەەەەەەەتیتۆی کەەەەەەەەورد لە واشەەەەەەەەینگتۆن" ئەنجامیانەەەەەەەەدوە و ئێسەەەەەەەەتاش
بەردەوامە ،لە مەەەەەاوەی  ١١مانگەەەەەدا زیەەەەەاەر لە  ٤١١شەەەەەارۆ کە و گونەەەەەد لە
سە راسەەەەەەری کوردسەەەەەتان بە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی هێرشەەەەەیان کراوەەەسەەەەەەر کە
ئەمەش زۆر لەو ێمەەەەەارەیە زیەەەەەەاەرە کە پێشەەەەەەتر بیەەەەەەری لێەەەەەەدەکرایەوە .کەس
نازانێەەەەت بەڕاسەەەەتی ەنەەەەد کەس بەەەەونەەە وربەەەەانی ئەو هێرشەەەەانە بەاڵ ئەو
پزشەەەەکانە کە مەەەەی لە کوردسەەەەتان بینەەەەیمی پێیەەەەانوایە کە زیەەەەاەر لە % ١١ی
دانیشەەەتوانی بەەەەاکووری عێەەەەراق(کە نەەەەزیکەی  ٢ملیەەەەۆن کەسەەەەی) بەر ەکەەەەی
کیمیەەەایی کەوەەەەوون .گوسەەەدێی وەەەەی " سەەەەدا حوسەەەەیی بەەەاکوری عێرا ەەەەی
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کیمیابەەەەاران کەەەەرد ،ئەو کەەەەاەە کە هەڵەبەەەەجە بینەەەەی پرسەەەەیار لە یەەەەۆ
کرد دەبێ ی بکرێت ؟ پاشان ی روو دەدان؟".
پزشکەکانی هەڵەبجە
لە سەەەەەلیمانی ەەەەەەواد بابەەەەەانە  266بینەەەەەی کە یەکەەەەە ێ لە پزشەەەەەکە بلەەەەەیمەن و
ناسەەەەراوەکانی کوردسەەەەتانە .بابەەەەان بەڵینەەەەی پێەەەەدا لە کەشەەەەوهەوای سیاسەەەەی
و زانسەەەتی ەەمەەەەومراوی هەڵەبەەەەجەدا رێنەەەوێنیە بکەەەەان .بابەەەەان کە ەەمەنەەەەی ١١
سەەەەەاڵە پسەەەەەپۆڕی نەیۆشەەەەەیەکانی دل و هەنەەەەەاوە و پیەەەەەاوێکی زیەەەەەرە و
یەەەەەەوێنگەرمە و سەەەەەەێ جەەەەەەار کەوەەەەەەەوەەە بەنەەەەەەدیخانەی عێەەەەەەراق .بابەەەەەەان
بەڕێەەەەەوەبەری "ئینیسەەەەەتیتۆی پزشەەەەەکی هەڵەبەەەەەجە"یە کە گوسەەەەەدێی ،مایکێەەەەەل
ئامیتەەەەەەەای  ( 267بەڕێەەەەەەەوەبەری ئینیسەەەەەەەتیتۆی کەەەەەەەورد لە واشەەەەەەەینگتۆن) و
کۆمەڵێەەەەەڵ لە پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان دایانمەزرانەەەەەدووە .پزشەەەەەکەکان کەەەەەارێکی
بەەەەەەەەوێرانە دەکەن کە یۆیەەەەەەەەان ەێوەگهنەەەەەەەەدوەەە نەەەەەەەەاو پەەەەەەەەرۆێەیە کە
ئەنجامەکەەەەەانی دەەوانێەەەەەت وە بەڵەەەەەگەیە بەک اربێەەەەەت بەەەەەۆ دادگەەەەەاییکردنی
سەەەەدا حوسەەەەیی لە دادگەەەای ەاوانەکەەەانی جەنەەەگ لە داهەەەاەودا .بابەەەان وەەەەی:
" زۆر گەەەەەەەرنگە کە بزانیەەەەەەەت ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی و بیۆلەەەەەەەۆێیکی ەەەەەەەی
کەەەەەاریگەرییەکی کورەخەەەەەایەن و درێریەەەەەایەنی هەیە .یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە بەر
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی و بیۆلەەەەەۆێیکی کەوەەەەەەو ون و ەوشەەەەەی ەنەەەەەدەها جەەەەەۆر
شێرپەنجە و نەیۆشی زگماکی بونە".
پسەەەەەپۆڕان ڕایەەەەەان وایە کە ئەو کیمیەەەەەاییە کە دێی هەڵەبەەەەەجە و شەەەەەوێنەکانی
دیەەەکەی کوردسەەەەتان بەکەەەەارهێنراوە ،ەێکەڵێەەەڵ لە گەەەەازی موسەەەەتارد و دەمەەەەار،
Fouad Baban
Michael A mitay
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لەوانە سەەەەەەەەاریی( کە لە کەەەەەەەەاەی کیمیابەەەەەەەەارانکردنی دەوروبەری شەەەەەەەەەاری
ەۆکیەەەەەۆی ێاپەەەەەۆن لە سەەەەەەردەمی جەنگەەەەەی جیهەەەەەانی دووەمەەەەەدا کەڵکەەەەەی
لێەەەەوەرگیراوە) و گەەەەازی  VXبەەەەووە کە گەەەەازێکی نەەەەیم ە دەمەەەەارییە .ئەوە کە
بەەەووە جێگەەەای سەرسەەەوڕمانی مەەەی ئەوە بەەەوو کە بابەەەان وەەەەی لەوانەیە ەکەەەی
بیۆلەەەەۆێیکی دێی هەڵەبەەەەەجە و شەەەەەوێنەکانی دیەەەەکە بەکارهاەبێەەەەەت .بابەەەەەان
وەەەەی یەکەەەێ لەو گەەەازانە کە بەەەەۆ بەرهەمهێنەەەانی ەکەەەی بیۆلەەەۆێیکی کەڵکەەەەی
لێوەردەگیردرێەەەەە ت ئەەهەۆکسەەەەەینە کە دەبێەەەەەتە هەەەەەۆی پێکهەەەەەاەنی نەیۆشەەەەەی
درێریایەن لە ناو جگەری مرۆڤدا.
هاوکەەەەارێکی بابەەەەان کە پزشەەەەکی نەشەەەەتەرگەرییە و لە نەیۆشەەەەخانەی دهەەەەۆ
لە بەەەاکوری رۆێئەەەەاوای کوردسەەەەتانی عێەەەەراق کەەەار دەکەەەەان و ئەنەەەەدامی ەیمەەەەی
"ئینیسەەەەتیتۆی پزشەەەەکی هەڵەبەەەەجە"یە زانیەەەەاری زیەەەەاەری دەربەەەەارەی ئەنجەەەەامی
لێکەەەەۆلینەوەیەکی ئینیسەەەەتیتۆکە لە  ١٨٨٨لە نەەەەاو ەی دهەەەەۆ دامەەەەێ  .وەەەەەی
سەەەەەرەەا پیمەەەەەانوابوو کە ەەنهەەەەەا پاریزگەەەەاریی(موحەەەەەاەەزە)ی دهەەەەەۆ و دوو
گونەەەەەدی دیەەەەەکە بەر کیمیەەەەەایی کەوەەەەەەوون بەاڵ بەو ئەنجەەەەەامە گەیشەەەەەتیی کە
 ٤٨گونەەەەەەدی دیەەەەەەکە بەر ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی کەوەەەەەەەوون ١١ ،سەەەەەەال دوای
هێرشەکان بەو راستیە گەیشتیی".
بابەەەەان وەەەەەی " :زیەەەەەادبوونی رێەەەەرەی منداڵەەەەەدارنەبوون(کە ئەنجەەەەامی گەەەەەازی
کیمیەەەەاییە) کەەەەاریگەری زۆری لەسەەەەەر کۆمەڵگەەەەای کەەەەورد بەەەەووە  ،زۆر پیەەەەاو
بەەەەەووە کە لە ێنەکەی جیەەەەەابوەەەوە ەەەەەونکە منەەەەەداڵی نەبەەەەەووە و ێنێکەەەەەەی
دیەەەکەی هێنەەەەاوە بەاڵ ێنە ەازەکەشەەەەی منەەەداڵی نەبەەەەووە ەەەەونکە کێشەەەەەکە لە
یەەەەەەەەودی پیەەەەەەەە اوەکە بەەەەەەەەوە نە لە ێنەکە .ئەنجەەەەەەەەامە سەەەەەەەەەرەەاییەکانی
لێکۆڵینەوەکەەەەانی ئینیسەەەەتیتۆی پزشەەەەکی هەڵەبەەەەجە دەریخسەەەەتوە کە یەڵەەەەڵ
ەووشەەەەی ەنەەەەدەها نەیۆشەەەەی بەەەەوونە .بەەەەۆ نمەەەەونە رێەەەەرەی ەوشەەەەبوون بە
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نەیۆشەەەەی شەەەەێرپەنجەی کۆلەەەەۆن  268لە نیەەەەو یەڵکەەەەی ەم ەماڵمەەەەان لەگەل
یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەەجە بەراوەرد کەەەەەرد و بینیمەەەەان کە رێەەەەەرەی ەوشەەەەەبوانی ئەو
نەیۆشەەەەیە لە هەڵەبەەەەجە  ٤ەەەەاەی ەم ەمەەەەاڵە .رێەەەەرەی لەبەەەەار ونی منەەەەدال
لە هەڵەبەەەەجە ەەەەواردە ەەەەاەی ەم ەمەەەەاڵە ،رێەەەەرەی منداڵەەەەەدارنەبوونی ێن و
پیەەەەاوی هەڵەبەەەەجە زۆر لە شەەەەوێنەکانی دیەەەەکە زیەەەەاەرە ،لە ئاسەەەەتی رێەەەەرەی
منداڵدارنەبوونی یەڵکی هیرۆشیمادایە ".
کە گەیشەەەەەتینە هەڵەبەەەەەجە ،دوکتۆرێەەەەەڵ کە لە نەیۆشەەەەەخانەی "شەەەەەەهیدان"
کاری دەکرد پێمیون:
" لێەەەەرە گشەەەەەتی نەیۆشەەەەەە ،وایلێهەەەەاەوە ئەگەر کەسەەەەەێڵ نەیەەەەەۆش نەبێەەەەەت
یەڵڵ پێسەیرە".
269
لە نیەەەەو نەیۆشەەەەخانەکە ێنێکمەەەەان بینەەەەی نەەەەاوی جەیەەەەران م مەەەەد بەەەەوو،
ەەمەنەەەەی  ٤١سەەەەال بەەەەەوو بەاڵ  ١١سەەەەااڵن دیەەەەەاربوو ،ەووشەەەەی نەیۆشەەەەەی
برینەەەەی سەەەەی بەەەەوو ،نە یۆشیەکەشەەەەی ئەوەنەەەەدە ەونەەەەد بەەەەوو کە دۆکتورەکەەەەان
دەیەەەەەەانگون ەەنهەەەەەەا رێگا ەەەەەەارەی ئەوەیە کە سەەەەەەییەکانی بگۆڕێەەەەەەەت  ،ئەو
نەشەەەەەتەرگەرییەش لە کوردسەەەەەتان ناکرێەەەەەت .بابەەەەەان پێمیەەەەەون " سەەەەەییەکانی
جەیەەەەەران پەەەەەاش مەەەەەاوەیەکی کەەەەەورن لەکاردەکەوێەەەەەت ،وایلێەەەەەدێت ئیەەەەەدی بە
ئەسەەەتە هەناسەەەەە بکێشەەەەێت ،ەەەەاوەڕوانی مەر دەکەەەەان" .دەنگەەەەی جەیەەەەران
بە ئەستە دەبێسترا ،پێمیون:
" هەشەەەەەەەەت یەەەەەەەەز و کەسەەەەەەەەوکار لە کیمیابەەەەەەەەارانەکەدا مەەەەەەەەردن ،دوای
کیمیابەەەەەارانەکە لە رووی دەرونیەەەەەی ەوە مەەەەەاوەیەکی زۆر ەێک ەەەەەوو  ،پێ موابەەەەەوو
منداڵەکانە زیندوون".
colon cancer
Jayran Muhammad,
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ک ێکەەەەی دیەەەەکە بینەەەەی کە نەەەەاوی یەەەەا حەماسەەەەەن  270بەەەەوو ،یەەەەا کەەەەاەی
کیمیابەەەەارانەکە ەەمەنەەەەی  ٩سەەەەال بەەەەووە ،لەوکەەەەاەەوە هەر دوو ەەەەاوی کەەەەوێر
بووە ،بە دەنگێکی ساو دەیگون:
" دایکەەەە ەنەەەەد سەەەەال پەەەەێ بە هەەەەۆی شەەەەێرپەنجەی کۆلەەەەۆن مەەەەرد ،بەەەەراکە
ەوشەەەی نەیۆشەەەی نەەەسەەەتەنگی بەەەووە .هەەەید هیەەەوایە نیەەەیە ەەەاو سەەەاخ
بێەەەەەتەوە .شەەەەەو کەەەەەرد بەاڵ نەمەەەەەدەەوانی ئەرکەەەەەی هاوسەەەەەەری بەجێبێەەەەەنە
ونکە کوێر  ،ئەوەبوو شوەکە وازی لێهێنا ".
بابەەەەەان دەیگەەەەەون رێەەەەەرەی نەەەەەاەەواو بەدنیاهەەەەەاەنی منەەەەەدال لە هەڵەبەەەەەجە لە
شەەەەەەوێنەکانی دیەەەەەەکە زۆر زیەەەەەەاەرە .دوکتورەکەەەەەەانی دیەەەەەەکەش پێمیەەەەەەانون
ێمەەەەەەارەیەکی زۆر لە منەەەەەەداڵەکان بە نەیۆشەەەەەەی سەیروسەەەەەەەمەرەوە لەدایەەەەەەڵ
271
دەبەەەی ،وێەەەنەی هەنەەەەد لەو منەەەدااڵنەیان پێنیشەەەەاندا  .ەەەاو بە سەەەەەرکار
کەون .سەەەەەەرکار کەەەەەوڕێکی شەەەەەەرمنۆ و وریەەەەەا بەەەەەوو کە دە و لێەەەەەوێکی
کەروێشەەەکی بەەەوو و پشەەەتی شەەەکابوو .سەەەەرکار برایەکەەەی هەبەەەووە کە ئەویەەە
بە هەمان نەیۆشیەوە لەدایڵ بووە ،بەاڵ ینکاوە و مردووە.
سەەەەەردانی مەەەەاڵی پیرەێنێکمەەەەان کەەەەرد .ێێرزەمینەەەەی مەەەەاڵەکەی پێنیشەەەەاندایی،
نسر و ەاریڵ بوو ،وەی:
"هە مەەەەوو ئەوانەی لە مەەەەاڵەدا بەەەەەوون لە کیمیابەەەەارانەکەدا مەەەەردن ،نەەەەەزیکەی
 ١١١کەسێڵ لە ێێرزەمینەدا یۆیان حەشاردابوو ،هەموویان مردن".
پرسەەەەەەیار لە دۆکتەەەەەەورەکە کەەەەەەرد ئە یەەەەەەانووانە لە کیمیەەەەەەایی پەەەەەەا
کراونەەەوە ،وەی هید شوێنێڵ لە کوردستان پا نەکراوەەەوە.

Ch ia Hammassat
Sarkar
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ئەلاەنفال
کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە و گەەەەەۆپتەپە و لەوانەیە  ٤١١شەەەەەارۆ کە و گونەەەەەدی
دیەەەکە ەەنهەەەەا بەشەەەەێکی ب ەەەەوو بەەەەوو لەو بەرنەەەەامەیە کە عەلەەەەی کیمیەەەەایی،
ئەەەەامۆزای سەەەەەدا دێی کەەەەورد دایڕێەبەەەەوو .کوردەکەەەەان دەڵەەەەێی نەەەەزیکەی ٤١١
هەزار کەسەەەەیان لێکەەەەەوێراوە  .رێکخەەەەەراوی " ەەەەاودێری مەەەەەاەی مەەەەەرۆه" کە لە
سەەەەرەەای ١٨٨١کەەەان کتێبێکەەەی بە نەەەاوی" ەەەەاوانی ێینۆسەەەایدی عێەەەراق" بەەە و
کەەەردوەەەوە ،پەەەەاش لێکەەەۆڵینەوەیەکی ڕوپەەەەڕ دەربەەەارەی هێرشەەەەەکانی عێەەەەراق
رایگەیانەەەەد کە  ٤١ەەەەەا  ١١١هەزار کەس کەەەەوێراون .سەەەەەدا نەەەەاوی شەەەەااڵوەکەی
نەەەەابوو ئەلاەنفەەەەەال کە نەەەەەاوی سەەەەورەەێکی ورئەەەەەانە کە رێەەەەەگە بە سەەەەەوپای
مسەەەەەلمانان دەدان دەسەەەەەەتکەوەەکانی ئەو شەەەەەەوێن ە کە داگیریەەەەەەان کەەەەەەردوورە،
بۆ یۆیان هەڵبگرن(غنایە).
شەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەال وە هۆلۆکاسەەەەەت یەەەەەۆی کۆەەەەەەایی پێنەهەەەەەان بەڵکەەەەەوو
ئامرازەکەەەەەانی کۆەەەەەەایی پێهەەەەەان یەەەەەانی ئەو شەەەەەتە کە سمانسەەەەەا پەەەەەاور ،272
بە ڕێەەەوەبەری "کەەەۆمەلەی مەەەاەی مرۆڤەەەی کەەەاڕ لە هەەەاروارد"  273نەەەاوی نەەەاوە "
ێینۆسەەەەەەەایدی کەرەسەەەەەەەتەیی"  .274پەەەەەەەاور لە کتێبەکەیەەەەەەەدا بە نەەەەەەەاوی "
کێشەەەەەیە لە جەحەەەەەانمەوە ،لێکەەەەەۆڵینەوەیە دەربەەەەەارەی وەاڵمەەەەەی ئەمریکەەەەەا
بە ێینۆساید" دەڵێت:
" هەنەەەەد رێیەەەەە بەەەەۆ ئەوە دروسەەەەت کەەەەراون کە هەر ەەەەی مرۆڤەەەەی سەەەەەر بە
رەگەزێکەەەەی ەەەەەایبەن هەیە بەەەەوکرن .سەەەەەدا بەەەەێ ئەوەی هەمەەەەوو کوردێەەەەڵ
لەنەەەاو بەرێەەەت ،گەیشەەەتە ئامەەەانجی یەەەۆی ،ئامەەەانجی ئەوەبەەەوو ورە و ئیەەەرادەی
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کوردەکەەەەەەان ەێکبشەەەەەەکێنێت و بیەەەەەەانگەیەنێتە ئەو ەنەەەەەەاعەەە کە یۆلیەەەەەەای
سەربەیۆیی ،یەونێکی ئەحمە انەیە".
زۆربەی ئەو کەەەەەەەوردانە کە لە ئەنفالەەەەەەەدا کەەەەەەەوێران بە ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی
نەکەەەەەوێران بەڵکەەەەەوو بە شەەەەەێوە کەەەەەۆنەکەی لەنەەەەەاوبران یەەەەەانی بە شەەەەەەو
کەەەەەەۆدەکرانەوە و بە کەەەەەەۆمەل دەکەەەەەەوێران و بە کەەەەەەۆمەل دەکەەەەەەران بە ێێەەەەەەر
یەەەەاکەوە .ەەرمەەەەی زۆربەی وربانیەەەەانی ئەنفەەەەال کە زۆرەەەەەر نێەەەەرینە بەەەەوون
ەد نەدۆزرایەوە.
رۆێێکیەەەەەەەان سەەەەەەەەردانی یەکەەەەەەەێ لەو هەزاران ێنە کەەەەەەەوردە کەەەەەەەرد کە بە
275
"بێوەێنەکەەەەانی ئەنفەەەەال" ناسەەەەراون .نەەەەاوی ئەو ێنە سەەەەەلما عەزیەەەەز بابەەەەان
بەەەەوو ،مەەەەاڵی لە دەوروبەری ەم ەمەەەەال بەەەەوو ،لە شەەەەارۆ کەیە کە بەەەەۆ ئەو
کەسەەەەەانە دروسەەەەەتکراوە کە دەربەدەرکەەەەەراون .مەەەەەاڵەکەی رون و ەەەەەون بەەەەەوو،
هی ەەی ەێەەەدا نەبەەوو ،ەەنهەەەا ەەرشەەیکی کەەەۆنەی ەێەەدابوو .سەەەەلما عەزیەەز بابەەەان
وەی :
" مەەەەی یەڵکەەەەی کەرکەەەەووکە ،سەەەەاڵی  ١٨٩١گونەەەەدەکەمان بەدەسەەەەتی سەەەەوپای
عێەەەەەراق یەەەەەاپور کەەەەەرا ،یەڵکەەەەەی گونەەەەەد لەگەل هەزاران کەەەەەوردی دیەەەەەکە لە
گونەەەەەەەەدێکی زۆرەملێەەەەەەەەدا نیشەەەەەەەەتەجێکران .شەەەەەەەەەوێکی نیسەەەەەەەەانی ١٨٩٩
سەەەەربازەکان هەەەاەنە نەەەاو گونەەەەدەکەمان و کەەەوڕ و پیاوەکانیەەەان دەستبەسەەەەەر
کەەەەەرد .شەەەەەووەکە و سەەەەەێ کوڕمیەەەەەان سەەەەەواری لەەەەەۆری کەەەەەرد .دایکەەەەەی
دەستبەسەەەەەەەەەرکراوەکان لە سەەەەەەەەەەربازەکان دەپەەەەەەەەەاڕانەوە منەەەەەەەەەداڵەکانیان
بەردەن ،هاوارمەەەەەان دەکەەەەەرد یتەەەەەان لێمەەەەەان دەوێەەەەەت ،یتەەەەەان دەوێەەەەەت؟
کوڕەکەەەانە زۆر گونەەەاح بەەەوون ،دەگریەەەان ،ویسەەەتە جلەەەی گەرمیەەەان بەەەدەمێ بەەەۆ
ئەوەی لە سەەەەەەەەرەکەیاندا سەەەەەەرمایان نەبێەەەەەت ،بەەەەەاران دەبەەەەەاری ،پێمەەەەەوەی
Salma A ziz Baban
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ەمسەەەەەڵە لەبەر کەن ،لە سەەەەەربازەکان پەەەەەاڕامەوە رێەەەەگە پێبەەەەدەن نانیەەەەەان
بەەەەدەمێ ،نەیانهێشەەەەت .لەبیەەەەرمە ئەەسەەەەەرێکی پەەەەایەبەرزی عێرا ەەەەی بە نەەەەاوی
باریز  276سەرپەرەشتی جیاکردنەوەی یەڵکەکەی دەکرد".
لە کتیبەەەەەی " ەەەەەەەاوانی ێینوسەەەەەایدی عێەەەەەەراق"دا نووسەەەەەراوە کە بە گەەەەەەوێرەی
راپەەەەەەۆرەێکی " هیەەەەەەومەن رایەەەەەەت وا " ،ئەو پیەەەەەەاوە کە یەڵەەەەەەکەکەی لەیە
جیەەەەاکردوەەەوە ێنێەەەەڕال بەەەەاریز عبەەەەداللە ال ەەەەا هونتەەەەا  277بەەەەووە .پەەەەاش
ئەوەی کە سەەەەەەەەەەربازەکان نێ رینەکانیەەەەەەەەەان لەگەل یۆیەەەەەەەەەان بەەەەەەەەەرد ،ێن و
منەەەداڵەکان سەەەواری لەەەۆری کەەەران ،برسەەەی و ەینەەەوو بەەەوون ،ئەوەنەەەدە جێیەەەان
لە نەەەاو لەەەەۆریەکەدا ەەنەەەەگ بەەەەوو کە لە هەر راوەسەەەەتانێکدا نا ەەەەاربوون ب ەەەەنە
سەەەەر ئەەەاودەس .بابەەەان و سەەەێ کەەە ەکەی و کەەەوڕە شەەەەش سەەەااڵنەکەیان بەەەرد
بەەەەەەەۆ بەەەەەەەنکەی سەەەەەەەەربازی ەەەەەەەەۆپزاوا و لەوێەەەەەەەوە بەەەەەەەۆ بەنەەەەەەەدیخانەی
نوگرەسەەەەەلمان(یەەەەەانی ەەەەەاڵی سەەەەەەلمان) " .هیەەەەەومەن رایەەەەەت وا " لە ١٨٨٤
نو رەسەلمان وەها وەس دەکان:
" بەنەەەەدیخانەیەکی کەەەەۆنە کە لە سەەەەەردەمی پاشەەەەایەەی عێەەەەراق(و لەوانەشەەەەە
پێشەەەەەتر لەوەش) دروسەەەەەتکراوە .مەەەەەاوەیە کەسەەەەەی ەێەەەەەدا نەبەەەەەووە .عەرەبە
بیاننشەەەەینەکان مەڕومااڵەیەەەەان ەێەەەەدا بەیێەەەەو کەەەەردوە .دیوارەکەەەەانی بیەەەەرەوەری
بەنەەەەدکراوە سیاسەەەەیەکانی بەسەەەەەرەوە نووسەەەەراوە .لە سەەەەەر دەرگەەەەای یەکەەەەێ
لە ێورەکەەەەەانی ،پاسەەەەەەوانەکان نوسەەەەەیویانە " یەەەەەومەینی گەەەەەوی یەەەەەوارد".
لەسەەەەەر دەرگەەەەەایەکی سەەەەەەرەکی بەنەەەەەدیخانەکە نووسەەەەەراوە :بەییەەەەەربێی بەەەەەۆ
جەحەنە".
سەلما عەزیز بابان وەی :
Bareq
Bareq Abdullah al-Haj Hunta
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" نیوەشەەەەەو گەیشەەەەتینە نوگ رەسەەەەەلمان ،یسەەەەتینیانە نەەەەاو ێورێکەەەەەی گەورە.
زیەەەەەاەر لە دوو هەزار کەس دەبەەەەەوویی .ێن و منەەەەەدال بەەەەەوویی ،دەرگاکەیەەەەەان لە
سەەەەەەرمان دایسەەەەەت ،برسەەەەەیمان بەەەەەوو ،هەەەەەید نەبەەەەەوو بیخەەەەەۆیی ،ەەنهەەەەەا
بەلەەەەەەۆعەیەکی ەێەەەەەەدابو کە ئەەەەەەاوەکەی زۆر بێتەەەەەەا بەەەەەەوو .مەر بە هەەەەەەۆی
برسەەەەەێتی و نەیۆشەەەەەی دەسەەەەەتیپێکرد ،کەسەەەەەێڵ کە دەمەەەەەرد پاسەەەەەەوانەکان
داوایەەەەەان دەکەەەەەەرد لە پەنەەەەەەجەرەی دەرگەەەەەەای ێورەکەوە ەەرمەکەی بەەەەەەدەیی بە
دەسەەەەتیانەوە .نەدەکەەەەرا ەەرمەەەەی مردوەکەەەەان لە نەەەەاو هەەەەۆڵەکەدا بمێنەەەەنەوە .لە
رۆێەکەەەەانی سەەەەەرەەا لە نوگرەسەەەەەلمان  ٠١کەس مەەەەرد ،زیەەەەاەری  .کەەەەوڕە ١
سەەەااڵنەکە کە نەەەەاوی رێبەەەوار بەەەەوو نەیەەەۆش کەون ،ەوشەەەەی زگ ەەەوون بەەەەوو،
زۆر نەیەەەە ۆش بەەەەوو ،زۆر دەگریەەەەا ،رەنگەەەەی مەرگەەەەی لێنیشەەەەتبوو ،دوکتەەەەور و
دەواودەرمەەەەان نەبەەەەوو ،سەەەەەرەنجا لە باوەشەەەەمدا مەەەەرد .دەگریەەەەا و شەەەەیی و
رۆڕۆ دەکەەەەرد ،ک ەکانیشەەەەە دەگریەەەەان  ،ەەرمەەەەی کوڕەکەمەەەەان لە پەنەەەەجەرەی
دەرگەەەەاکەوە دا بە دەسەەەەت پاسەەەەەوانەکانەوە .ەۆزیەەەەڵ پەەەەاش ئەوە هەڵسەەەەا ،
ەەەەومە ی پەنەەەەجەرەکە بەەەەۆ ئ ەوەی بەەەەزانە سەەەەەربازەکان ەەرمەەەەی کوڕەکەمیەەەەان
شەەەەەەاردوەەەوە یەەەەەەان نەەەەەەا ٤١ .سەەەەەەە لە دەرەوەی بەنەەەەەەدیخانەکە بەەەەەەوون،
یەکێکیەەەەەەان رەش و زەبە ح بەەەەەەوو .سەەەەەەەربازەکان ەەرمەەەەەەی مردوەکانیەەەەەەان لە
دەرەورەبەری بەنەەەەدیخانە ەڕێەەەەدەدا .سەەەەەیری دەرەوە کەەەەرد ،دەسەەەەت و پێەەەەی
کەەەەوڕەکە بە دە سەەەەەگەکانەوە بینەەەەی ،سەەەەەگەکان کوڕەکەمیەەەەان یەەەەوارد ،لە
هەەەۆش یەەەۆ ەەەوو  .ک ەکەەەانە ئەەەاو و یواردنیەەەان بەەەۆ دۆزیەەەمەوە ،بەیێویەەەان
کەەەەرد ەەەەەا ەەەەەوانیە لە سەەەەەر جێگەەەەا هەڵسەەەەمەوە .ئەو کەەەەاەە مەەەەانگی رەمەزان
بوو ،ەند مانگ دوای ئەوەش هەر لە نوگرەسەلمان بوویی".
مەەەەەانگی ئەیلەەەەەوول کە شەەەەەەڕی ئێەەەەەران و عێەەەەەراق کۆەاییپێهەەەەەان ،سەەەەەەدا
عەەەەەەواەێکی گشەەەەتی بەەەەۆ کەەەەورد دەرکەەەەرد  ،ئەو کەەەەوردانە کە ەەەەەاوانی ئەوەی
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یسەەەەەتبووە پاڵیەەەەەان کە ییەەەەەانەەی لێکەەەەەردوون و یەەەەەارمەەی ئێرانیەەەەەان داوە.
دوای ئەوە ئەو ێن و منەەەەەەەەەەەەەدال و پیرەمێەەەەەەەەەەەەەرد و پیرەێنەەەەەەەەەەەەەانە کە لە
نوگرەسەەەەەلمان بەەەەوون ئەەەەازاد کەەەەران بەاڵ زۆربەیەەەەان نەیانەەەەدەەوانی بگەڕێەەەەنەوە
بەەەەەۆ مەەەەەال ەەەەەونکە سەەەەەوپای عێەەەەەر اق گونەەەەەدەکانیانی رویانەەەەەدبوو ٢ ،هەزار
گونەەەەدی بە بۆڵەەەەدۆزێر رویانەەەەدبوو .گونەەەەدەکەی سەەەەەلما عەزیەەەەز یەکەەەەێ لەوانە
بەەەەەوو .سەەەەەەلما لە کۆەاییەەەەەدا لە دەوروبەری ەم ەمەەەەەال نیشەەەەەتەجێبوو .دوای
بەربەەەەەوونی ،هەوڵیەەەەەدا بزانەەەەەێ ارەنووسەەەەەی شەەەەەوەکەی و سەەەەەێ کەەەەەوڕە
گەورەکەی بە ەەەەەەەەەەی بەەەەەەەەەەووە ،بەاڵ ئەو کەسەەەەەەەەەەانە کە لە ئەنفاڵەەەەەەەەەەدا
بێسەروشەەەەەەوێی کەەەەەەران ەد نەدۆزرانەوە ،دەڵەەەەەەێی کەەەەەەوێراون و پاشەەەەەەان لە
بیابانەکەەەەانی سەەەەەر سەەەەنووری کوەیەەەەت لە گەەەەۆڕە بەکۆمەڵەکانەەەەدا کەەەەراون بە
ێێەەەەەر یەەەەەەاکەوە بەاڵ کەس نازانێەەەەەەت بەڕاسەەەەەتی ییەەەەەەان بەسەەەەەەەرهاەووە.
گەلێەەەڵ لە بێوەێنەکەەەانی ئەنفەەەال هێشەەەتا ەەەاوەڕوا نی رۆێیەەەڵ کەەەوڕ و شەەەو و
براکانیان لە بەندیخانەی سەدا رزگاریان بێت.
سەلما عەزیز بابان لە کۆەایی سەکانیدا وەی:
" پێمەەەەەوایە شەەەەەو و کوڕەکەەەەەانە زینەەەەەدوون ٤٢ .کەەەەەاەرمێر لە رۆێدا بیەەەەەر لەوە
دەکەمەوە کە لەوانەیە زینەەەەەەدوو بەەەەەەی .ئەگەر زینەەەەەەدوو بەەەەەەی ئەشەەەەەەکەنجەیان
دەدەن ،دەزانەەەەەە .لەو کەەەەەاەەوە کوڕەکەەەەەانە بیسەروشەەەەەوێنی بەەەەەاش نەەەەەایەو ،
بیەەەەەر دەکەمەوە .ئەگەر مەەەەەردوون بەەەەەا پێمەەەەەانبۆێی ،بەەەەەا بە ئەەەەەارامی سەەەەەەر
بنێیەەەەنەوە .ئەوەنەەەەدە یەەەەەەەەە یەەەەواردووە و بیەەەەر کەەەەردوەەەوە کە مێشەەەەکە
یەریەەەەکە دەەە ێەەەەت .ەەەەەا ئەو رۆێە کە دەمەەەەر وێەەەەنەی ئەو سەەەەەگانمە لە بیەەەەر
نا ێت کە کوڕەکەمیان یوارد ".
پەەەەێ ئەوەی لە مەەەەاڵی سەەەەەلما عەزیەەەەز بابەەەەان بێیەەەەنە دەرەوە ،داوای لێکەەەەرد
نەەەەاوی کوڕەکەەەەانی بنووسەەەەە :شەەەەێرزاد کە ئەگەر بمابەەەەایە ەەمەنەەەەی ئێسەەەەتا ٢١
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سەەەال بەەەوو ،رزگەەەار کە ئەگەر بمایەەەا ەەمەنەەەی ئێسەەەتا  ٠١سەەەال بەەەوو و م مەەەد
کە ئەگەر بمایەەەەا ئێسەەەەتا ەەمەنەەەەی  ٠١سەەەەال بەەەەوو .داوای لێکەەەەرد کوڕەکەەەەانی
بەەەەەدۆزمەوە یەەەەەان داوا لە سەەەەەەرۆ بەەەەەوش بەەەەەکە بیانەەەەەدۆزیتەوە .لە کەەەەەاەی
یواحاەیزیەەەەەەدا وەەەەەەەی " :یەکێکیەەەەەەان بەسەەەەەەە ،ەەنهەەەەەەا ئەگەر یەکێکیشەەەەەەیان
بگەڕێتەوە هەر باشە".

ەەعریب

گەەەەۆڕینی ناسەەەەنامەی ئەەنیکەەەەی یەڵەەەەڵ یەکەەەەێ لەو ئەەەەامرازانەیە کە رێیمەەەەی
بەغەەەەەداد لە سیاسەەەەەەەی ەەعریبەەەەەدا بەکاریەەەەەدەهێنێت کە ئامەەەەەانجی ئەوەیە کە
عەرەبەکەەەەەانی ناوەڕاسەەەەەت و باشەەەەەووری عێەەەەەراق و ەەنەەەەەانەن بە گەەەەەوێرەی
راپۆرەەکەەەەەەان ەەلەسەەەەەەتینیەکان بخەەەەەەاەە جێگەەەەەەای کوردەکەەەەەەانی نەەەەەەاو ە
کوردنشەەەەەینەکان بەەەەەەەایبەن شەەەەەاری یەەەەەاوەن نەوەەەەەەی کەرکەەەەەوو  .بە وەەی
پیتێەەەەر گەەەەالبرێ  ،پرۆڤیسەەەەۆر لە زانکەەەەۆی بەرگەەەەری نیشەەەەتمانی و راوێرکەەەەاری
پەەەەەایەبەرزی پێشەەەەەەووی کەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەدییەکانی دەرەوەی ئەنجەەەەەەومەنی
پیەەەران" ،ەەعریەەەب شەەەتێکی نەەەو نیەەەیە" .گەەەالبری ئامەەەاێەی بە کردەوەکەەەانی
سەدا دێی کوردەکان ،پێ لە شەڕی کەنداو کرد .وەی:
"  ٤١سەەەەەاڵە ئەو سیاسەەەەەەەە دێی کوردەکەەەەەان جێبەجەەەەەێ دەکرێەەەەەت .لەوانەیە
ەەعریەەەەب ەونەەەەدەر کرابێەەەەەت بەاڵ بە دڵنیەەەەاییەوە شەەەەەتێکی نەەەەو نیەەەەەیە .بە
بەەەەەڕوای مەەەەەی ئەوە بەشەەەەەێڵ لە سیاسەەەەەەەێکی بەرەراوانتەەەەەرە کە سەەەەەاڵەهای
سەەەەەەەەاڵە جێبەجەەەەەەەەێ دەکرێەەەەەەەەت و ئامەەەەەەەەانجی ئەوەیە کە کوردەکەەەەەەەەان لە
ناو ەکانیان دەربکرێی و گوندەکانی کوردستان کاول بکەن".
پیتێر گالبری وەی:
" لە  ١٨٩١بە ەەەەەەەاوی یەەەەەەەۆ بینەەەەەەەیە کە گونەەەەەەەدەکانی کوردسەەەەەەەتان بە
گۆڕستانەکانشەەەەەیانەوە کەەەەەاول دەکەەەەەرێی .هەر ەەەەەی پەیوەنەەەەەدی بە شوناسەەەەەی
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کەەەەەوردەوە هەبەەەەەوو لەنەەەەەاودەبرا .ئەمە یەکەەەەەێ لەو شەەەەەتانە بەەەەەوو کە پەەەەەاڵی
پێمەوەنەەەەا بەو ئەنجەەەەامە بەەەەەگە کە ئەمە سیاسەەەەەەی ێینۆسەەەەایدە ،ەاوانێەەەەەڵ
بەەەەوو کە ئامەەەەانجی لەنەەەەاوبردنی ەەواو یەەەەان بەشەەەەێڵ لە گروپێکەەەەی ئەەنیکەەەەی
278
بوو".
ئاڵمانیەکەەەەەەان پەیوەنەەەەەەدیەکی ەایبەەیەەەەەەان بە سیاسەەەەەەەەەکانی سەەەەەەەدامەوە
هەبەەەەەەوو .کۆمپانیاکەەەەەەانی ئاڵمانیەەەەەەا لەو کۆمپانیەەەەەەانە بیانیەەەەەەانە بەەەەەەوون کە
یەەەەارمەەی سەەەەەدامیان دا بەەەەۆ پێشخسەەەەتنی بەرنەەەەامەی ەکە نائاسەەەەایەکانی و
دەوڵەەی ئاڵمان بەردەوا وەویەەی لەو کارە بەدایە.
ئوگوسەەەەەەەت هانینەەەەەەەگ  ، 279سەەەەەەەەرۆکی  (B.N.Dرێکخەەەەەەەراوی هەواڵگەەەەەەەری
ئاڵمانیا) پێمیون:
" ئاێانسەەەەەەکەمان دەوری سەەەەە ەرەکی بینەەەەەی لە ئاشەەەەەکراکردنی ئەو کۆمپانیەەەەەانە
کە یەەەارمەەی عێرا یەەەەان دا کاریەەەەانەی گەەەازی کیمیەەەەایی لە سەەەەامیرا دروسەەەەت
بکەەەەان .ئاڵمانیەکەەەەانی لە سەەەەەر بنەمەەەەای کۆمەڵێەەەەڵ هۆکەەەەاری زۆر روون،
بەرپرسەەەەەەەیارێتی ەایبەەیەەەەەەەان لە بەرامەەەەەەەبەر ئاسایشەەەەەەەی ئیسەەەەەەەرائیل هەیە،
کەوابەەەەەوو زۆر پێیەەەەەانخۆش بەەەەەوو بەرنەەەەەامەی ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەانی عێەەەەەراق
ئاشکرا بکەن".

 278گەەالبرێ هەر ەنەەد کە ئەوکەەاەە بەو ئەنجەەامە گەیشەەت کە عێەەراق یەریەەکە کەەورد ێینۆسەەاید
دەکەەەەەان بەاڵ لە راپەەەەەۆرەی سەەەەەەردانەکەیدا باسەەەەەی ئەوەی نەکەەەەەرد و سیاسەەەەەەەی عێرا یشەەەەەی
شەەەەرمەزار نەکەەەرد ،بەپەەەێ ەوانەوە زیەەەاەر بە ی یەنگەەەری لە عێەەەراق لە شەەەەڕەکەی دێی ئێرانەەەدا
شکابووەوە و کوردەکانی بە هاوپەیمانی ئێران لە ەڵەمدابوو .وەرگێڕ
August Hanning
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کوردەکان نیگەرانی دووپاەبوونەوەی هێرشە کیمیاییەکانی سەدامی
ئەنجومەنی پیران
٤ی ئاداری ٤١١٠
سەەەناەۆر ەرێسەەەت :جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،مەەەانگی کەەەانوونی دووەمەەەی
رابەەەەەردوو لەگەل کۆمەڵێەەەەەڵ لە پزشەەەەەکانی کەەەەەورد لە نوسەەەەەینگەکە دیەەەەەدار
کەەەەەرد .د ەمەوێەەەەەت ئامەەەەەاێە بە لێەەەەەدوان و سەەەەەەکانی ئە پزشەەەەەکانە بەەەەەکە
ەەەەەونکە سەەەەەەکانیان زۆر پەیوەنەەەەەەدی بە مەسەەەەەەلە و باسەەەەەەانەوە هەیە کە
لە رۆێانەدا بەردەوا دەیەەەەەەەرێتەڕوو  .280پەەەەەەەێ لەوە دەمەوێەەەەەەەت ئامەەەەەەەاێە
بەوە بەەەەکە کە لە ویهیەەەەەەی ەنیسەەەەی کە مەەەەی نەەەەوێنەریمی ،کەەەەۆمەڵێکی زۆر
کەەەەورد دەێیەەەەی ،بەەەەەەایبەن شەەەەاری نەشەەەەویل کە مەەەەی یەەەەۆ یەڵکەەەەی ئەو
شارە .
مەەەەی دەرەەەەەەەی ئەوە بۆڕەیسەەەەا لەگەل ئەو پزشەەەەکە کەەەەوردانە دیەەەەدار بەەەەکە
و گەەەەەو لە نیگەرانیەکانیەەەەەان بگەەەەەر و پشەەەەەتگیری لە " پەەەەەرۆێەی بەشەەەەەداری
ەەندرسەەەەەت ی لەگەل بەەەەەاکوری عێەەەەەراق" بەەەەەکە کە " سەەەەەەنتەری نێەەەەەونەەەوەیی
میریەەەەەدیەن"  281لە واشەەەەەینگتۆن بە یەەەەەارمەەی وەزارەەەەەەەی دەرەوە پشەەەەەتیوانی
لێەەەەەدەکان .ئە پەەەەەرۆێەیە پرۆگر امێکەەەەەی زۆر باشەەەەەە ،پرۆگرامێکەەەەەی گەورەیە،
ئامەەەەەانجی ئەوەیە کە پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان لە بەەەەەاکوری عێەەەەەراق رابهێنێەەەەەت.
پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان نیگەرانیەکەەەەەی ەایبەەیەەەەەان هەبەەەەەوو .وەیەەەەەان دەزانەەەەەی
 280مەبەسەەتی مشەەتومڕی ئەنەەدامانی کۆنگرێسەەی ئەمریکەەایە دەربەەارەی ئەوەی کە ئایەەا سەەەدا
ەکی کۆمەڵکوێی هەیە یان نا؟ وەرگێڕ.
Meridian International Center
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روویەەەەانی رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی نەەەەزیکە ،لەوە نەەەەیگەرانی کە عێەەەەراق بە
ەکی کیمیایی و بیۆلۆێیکی هێرشیان بکاەەسەر.
ئە نیگەرانەەەەەیە لەو هێرشەەەەەانە سەەەەەەر اوە دەگرێەەەەەت کە پێشەەەەەتر کەەەەەراوەەە
سەەەەەر ئە یەڵەەەەکە و ئە پزشەەەەکانە بە ەەەەاوی یۆیەەەەان بینیویەەەەانە .وەیەەەەان
ئەگەر هێرشەەەەەەێکی وا روو بەەەەەەدان ئەەەەەەێمە ئامەەەەەەادەیی ئەومەەەەەەانە ەێەەەەەەدانییە
واڵەەکەمەەەەەان لە بەەەەەاکوری عێەەەەەراق بپەەەەەارێزیی .ئەو پزشەەەەەکانە لە هەرێمێەەەەەڵ
دەێیەەەەەی کە  ١ملیەەەەەۆن کەسەەەەەە و  ٤٢١بەەەەەنکەی ەەندرسەەەەەتی ەێەەەەەدایە بەاڵ
کەرەسەەەەەتە و پێداویسەەەەەتی پزشەەەەەکییان کەمە .کەرەسەەەەەتە و پێداویسەەەەەتیەکانی
پاراسەەەەتنی یەڵەەەەڵ لە بەرامەەەەبەر ەکەەەەی کیمیەەەەایی و بیۆلۆێیکییەەەەان نیەەەەیە.
نەەەەاەوانی ەەنەەەەانەن برینەەەەدارانی هێرشەەەەێکی کیمیەەەەایی یەەەەا بیۆلەەەەۆێیکی ەەداوی
بەەەکەن ،دەرەەەەەەی ئەوەیەەەان بەەەۆ نەرەیسەەەاوە بەەەۆ ەەەۆنیەەی هەڵسەەەەکەوەکردن
لەگەل وربانیەەەەەانی هێرشەەەەەی کیمیەەەەەایی و بیۆلەەەەەۆێیکی رابهێنەەەەەرێی .بەەەەەۆ ئەوە
هەەەەەاەبوون بەەەەەۆ نوسەەەەەینگەکە داوای یەەەەەارمەەیە لێەەەەەبکەن .دۆکتەەەەەۆر عەلەەەەەی
سەەەەەەەندی  ،282سەەەەەەەەرۆکی وەەەەەەەەەدەکە ،داوای کەرەسەەەەەەەتە و پێداویسەەەەەەەتیە
بنەڕەەیەکەەەەەەانی دێەک یمیەەەەەەایی دەکەەەەەەرد ،داوای دەواودەرمەەەەەەان و کەرەسەەەەەەتە
پێشەەەەەکەوەوەکانی لە مەەەەەی ( وە پزشەەەەەکێڵ و وە سەەەەەەرۆکی ەراکسەەەەەیۆنی
زۆریەەەنەی ئەنجەەەومەنی پیەەەران) کەەەرد .دۆکتەەەۆر سەەەندی وەەەەی سیسەەەتمی ئەەەاوی
یەەەەەەەواردنەوەی هەرێمەەەەەەەی کوردسەەەەەەەتان کەەەەەەەراوەیە بە رووی هەوادا و ئەگەر
هێرشی کیمیایی رووبدان ،ئاواکە هەمووی ێەهراوی دەبێت.
نیگەرانیەکەەەەانی ئەو پزشەەەەکە کەەەەوردانە لە جێەەەەی یۆیەەەەدایە ،ەەەەونکە پێشەەەەتر
ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی و ەکەەەەەی کۆمەڵکوێیەەەەەان بینیەەەەەوە و لەگەڵەەەەەی روبەڕوو
بەەەەونەەەوە .هەروا کە سەەەەناەۆر جەەەەان کیەەەەل ،نەەەەوێنەری ئاریزۆنەەەەا دەزانێەەەەەت
Dr. Ali Sindi
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کوردەکەەەەان پێشەەەەتر بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی هێرشەەەەیان کراوەەەسەەەەەر ،بەەەەەەایبەن
لە شەەەەاری هەڵەبەەەەجە .لە هەڵەبەەەەجە هەزاران کەەەەوردی بەەەەێ گونەەەەا بە ەکەەەەی
کۆمەڵکەەەەوێ کەەەەوێران .ئەو پزشەەەەکانە کە هەەەەاەبوون سەەەەەردانە بەەەەکەن یەڵکەەەەی
ئەو نەەەەەاو ەیە بەەەەەوون ،لەگەل وربانیەەەەەانی ئەو هێرشەەەەەە ەەەەەەایبەەە رووبەروو
بەەەەەوونەەەوە ،لە ئەنجەەەەەامی ئەو ئەەەەەازمونە راسەەەەەتەویۆیە بەەەەەاش دەزانەەەەەی کە
ەکەەەەی کیمیەەەەایی و کۆمەڵکەەەەوێ ەەەەیە و ەەەەی دەکەەەەان .لەوە دەەرسەەەەی کە
دیسەەەەان هێرشەەەەەی کیمیەەەەایی بکەەەەەرێتە سەەەەەر کەەەەەورد ،لە مەەەەی و لە رێگەەەەەای
منیشەەەەوە لە دەوڵەەەەەی ئەمریکەەەا داوایەەەان کەەەرد یارمەەیەەەان بەەەدەیی بەەەۆ ئەوەی
ئامادەکاری بکەن.
لە سەەەەناەۆری ویهیەەەەەەی ئاریزۆنەەەەا دەپرسەەەەە کە ئایەەەەا سەەەەەرەڕای ئەەەەازمونی
راسەەەەەەتەویۆی ئە پزشەەەەەەکە کەەەەەەوردانە لەگەل ەکەەەەەەی کیمیاییەەەەەەدا ،لەگەل
ئەوە هەەەاوڕا نەەەیە کە کوردەکەەەان مەەەاەی یۆیەەەانە وا بیەەەر بەەەکەنەوە کە سەەەەدا
ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێی هەیە و دەیەوێەەەەت ەکەەەەەی کیمیەەەەایی دێیەەەەەان بەکەەەەەار
بهێنێت ونکە پێشتر کیمیابارانیان بینیوە؟
سەەناەۆر جەەان کی ەەەل  : 2 8 3جەنەەابی سەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،دەمەوێەەت وەاڵمەەەی
پرسەەەەەیارەکان ی سەەەەەناەۆر ەرێسەەەەەەت بەەەەەدەمەوە .سەەەەەەکردن دەربەەەەەەارەی ئە
مەسەەەەە نە لە کەشەەەەوهەوا ئەەەەارا و بەەەەێ مەەرسەەەەیەی ئەنجەەەەومەنی پیرانەەەەدا
ئاسەەەانە .بەاڵ بەڕاسەەەەتی بەسەەەەەرهاەی ئەو پزشەەەکە کەەەەوردانە کەەەەاری ەێکەەەەرد
283سەەەناەۆر جەەەان کیەەەل( )KYLلە  ١٨٩١ەەەەا  ١٨٨٤نەەەوێنەری هەرێمەەەی ٢ی ئاریزۆنەەەا بەەەووە لە
ئەنجەەومەنی نەەوێنەران و لە  ١٨٨٤ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری ئاریزۆنەەایە لە ئەنجەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا
لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی کۆمەەاری .جەەان کیەەل ئێسەەتا سەەەرۆکی ەراکسەەیۆنی کەمیەەنەی ئەنجەەومەنی
پیەەەرانە و سەەەاڵی  ٤١١٤لە یەن گۆڤەەەاری ەەەەایمەوە وە یەکەەەێ لە  ١١١کەسەەەایەە ییە کاریگەرەکەەەانی
جیهان هەڵبرێردراوە .وەرگێڕ
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کە کیمیابارانیەەەەان بە ەەەەاوی یۆیەەەەان بینیەەەەوە .مەەەەی نەەەەاڵێە کە ئەو دوکتەەەەورانە
مەەەەاەی یۆیەەەەان نیەەەەیە کە پێیان وابێەەەەت سەەەەەدا حوسەەەەەیی جەەەەارێکی دیەەەەکە
کیمیابارانیەەەان دەکەەەەان ،دەیەوێەەەەت کیمیابارانیەەەەان بکەەەەان و ەوانەەەەایی ئەوەشەەەەی
هەیە کیمیابارانیەەەەان بکەەەەان .ناشەەەەۆێە کە ئەەەەێمە بەهەڵەدا دە ەەەەیی ئەگەر بیەەەەر
لەو ئەگەرانە بکەینەوە.
کاەێەەەەەەڵ سەەەەەەەیری ئە وێەەەەەەنەیە دەکە دەکەومە بیەەەەەەری ئەو سەەەەەەانە کە
کەەەالیی پەەەاول ،وەزیەەە ری دەرەوە لەکەەەەاەی سەەەەردانەکەی بەەەۆ هەڵەبەەەجە کەەەەردی
و بە ەەەاوی یەەەۆی بینەەەی ەەەی لە هەڵەبەەەجە روویەەەداوە و بەڵێنیەەەدا ئەمریکەەەا
ناهێۆێەەەەت شەەەەتی وا جەەەەارێکی دیەەەەکە دووپەەەەان بێەەەەتەوە .ئە سەەەەانە جێگەەەەای
شەەەانازییە بەەەۆ مەەەی .کاەێەەەڵ کە ئەەەێمە دەزانەەەیی لەوانەیە شەەەتێکی وا رووبەەەدان
وە ئەو شەەەەەتە کە پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان ئاماێەیەەەەەان پێکەەەەەردووە ،ئەرکەەەەەی
سەرشەەەەەەەانمانە کە پێشەەەەەەەی لێبگەەەەەەەریی .مەەەەەەەی بەەەواوی لەگەل سەەەەەەەەکانی
سناەۆر "ەرێست" هاوڕا .
سەەەناەۆر ەرێسەەەت :سپاسەەەی سەەەناەۆر "جەەەان کیەەەل" دەکە  .جەەەارێکی دیەەەکە
دووپەەەەەاەی دەکەمەوە کە ئەو پزشەەەەەکە کەەەەەوردانە کە سەەەەەەردانی منیەەەەەان کەەەەەرد
ەکەەەەەی کیمیاییەەەەەان بە ەەەەەاوی یۆیەەەەەان بینیەەەەەوە .وەیەەەەەان پێویسەەەەەتمان بە
یەەەەەەارمەەییە بەەەەەەۆ ئەوەی یۆمەەەەەەان و یەڵکەکەمەەەەەەان لەبەرامەەەەەەبەر ەکەەەەەەی
کیمیەەەەایی و بیۆلەەەەۆێیکی بپەەەەارێزیی .ئایەەەەا سەەەەناەۆر کیەەەەل ئاگەەەەاداری ئەوەیە کە
ئەوانە کە رەیەەەەنە لە شەەەەەڕی رویانەەەەدنی سەەەەەدا دەگەەەەرن دەڵەەەەێی کە هەەەەید
کردەوەیەکەەەەی سەەەەەدا جێگەەەەای نیگەرانەەەەی نیەەەەیە .لەڕاسەەەەتێدا ئەگەر گەەەەو لە
رەینەکانیەەەەەەان بگریەەەەەەت ئەوەنەەەەەەدە دە نەپەەەەەەێ کە دەڵەەەەەەێی سەەەەەەەدا ەد
هەڕەشە نەبووە.
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ئایەەەەەا سەەەەەناەۆر کیەەەەەل ئاگەەەەەاداری وردەکاریەکەەەەەانی یەکەەەەەێ لە ەرسەەەەەناکتریی
نمونەکەەەەەانی کەەەەەردەوە دڕنەەەەەدانەکانی سەەەەەەدا حوسەەەەەەینە کە کۆمەڵکەەەەەوێی
یەڵکەەەی سەەە یلی کەەەورد لە شەەەاری هەڵەبەەەجە لە  ١٨٩٩بەەەوو؟ ئەو کەەەاەە رێەەەڵ
 ٤١هەزا ر کەەەەورد لە هەڵەبەەەەجە دەێیەەەەان کە زۆر نەەەەزیکە لە سەەەەنووری ئێەەەەەران.
پەەەێ لە کیمیابەەەەارانەکەش یەڵکەەەی هەڵەبەەەەجە بە مەەەاوەی  ٩سەەەەال بەەەەوون بە
وربەەەەانی شەەەەەڕی ئێەەەەران و عێەەەەراق بەاڵ ئەوە بەەەەۆ سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەس
نەبەەەوو ،بەەەۆیە لە ١١ی ئەەەاداری  ١٨٩٩رێیمەەەی عێەەەراق هەڵەبەەەجەی ەۆپپەەەاران
کەەەەەرد و یەڵەەەەەکەکەی نا ەەەەەار کەەەەە رد لە ێێرزەمینەەەەەی ماڵەکانیانەەەەەدا یۆیەەەەەان
بشەەەەارنەوە .پاشەەەەەان هێرشەەەەەە راسەەەەتە ینە گەورەکە دەسەەەەەتیپێکرد ،ەەەەەەڕۆکە و
هلیکۆپتەرەکەەەەەەەەەەانی عێەەەەەەەەەەراق بە ەکەەەەەەەەەەی کیمیەەەەەەەەەەایی گەڕانەوە .ەکە
کیمیایەکەەەەەانی بە دیەەەەە ەەەوە هەڵبرێردرابەەەەەوون .لە گەەەەەازی دەمەەەەەار VX ،و
موسەەەەەتارد دروسەەەەەتکرابوو یەەەەەانی هەمەەەەەوو مەوادێکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەو ێی ەێەەەەەدا
بەکەەەەارهێنرابوو بەەەەۆ ئەوەی دزە بکەەەەاەە نەەەەاو مەەەەال و ێێریەەەەانی ماڵەکەەەەان کە
یەڵکەەەی هەڵەبەەەجە یۆیەەەان ەێەەەەدا حەشەەەاردابوو .یەڵەەەڵ رایکەەەرد ،بنەمەەەەاڵەی
یۆی کۆکردەوە بۆ ئەوەی لە مەر رزگاری بێت.
وێنەکەەەەەانی هەڵەبەەەەەەجە ئاکەەەەەامی کەڵکەەەەەەوەرگرەنی سەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی لە
ەکەەەی کۆمەڵکەەەەوێ بەەەاش نیشەەەەان دەدان .سەەەەناەۆر کلەەەی ەەنهەەەەا یەکەەەەێ لە
وێنەکەەەەانی نیشەەەەەاندا .یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە لە هەمەەەەەوو شەەەەەوێنێڵ کەوەەەەەەی و
مەەەەردن ،کاەێەەەەڵ منەەەەداڵێڵ نەیەەەەدەەوانی ب ەەەەێ بە رێگەەەەادا ،دایەەەەڵ و بەەەەاوکی
ئەوەنەەەەەەدە ەەەەەەەەرس و ەۆ ەەەەەەان بەسەەەەەەەەریاندا زا ل بەەەەەەوو کە منەەەەەەەداڵەکەیان
بەجێدەهێشەەەەەت ،ێمەەەەەارەیەکی زۆر منەەەەەدال لە پەەەەەال جادەکانەەەەەدا بەجێمەەەەەان و
مەەەەەردن ،پیرەمێەەەەەەرد و پیەەەەەەرەێنی بە هەمەەەەەان شەەەەەەێوە ،رایانەەەەەەدەکرد بەاڵ
هەناسەیان دەپ ڕا و دەکەوەی و دەمردن.
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پسەەەەەپۆڕان لە سەەەەەەر ئەوە هەەەەەاوڕان کە  ٤هەزار هەەەەەاوواڵەی بەەەەەێ گونەەەەەاح لە
ئەنجەەەەەەەامی کیمیابەەەەەەەارانەکەدا کەەەەەەەوێراون .ئەمەیە ئەو ەکە کۆمەڵکەەەەەەەوێە کە
لە هەڵەبەەەەەجە کەڵکەەەەەی لێەەەەەوەرگیرا .پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان لە نوسەەەەەینگەکەمدا
جەەەەەەەارێکی دیەەەەەەەکە ئە بەسەەەەەەەەرهاەانەیان بەەەەەەەۆ گێەەەەەەەڕامەوە ،ئەوانەش کە
نەمەەەەەردن ەووشەەەەەی برینەەەەەی سەەەەەی بەەەەەوون ،بەەەەەۆ هەمیشەەەەەە کەەەەەوێر بەەەەەوون.
ئاسەەەەەەەوارەکانی ئە هێرشەەەەەەەە دڕنەەەەەەدەیە ەەەەەەەەا ئەمەەەەەەەڕۆش بەردەوامە و ئەو
پزشەەەەەەەەکە کەەەەەەەەوردانە بەردەوا لەگەل وربانیەەەەەەەەانی ئەو هێرشەەەەەەەەە روبەڕوو
دەبەەەەەنەوە .مەواد ی کیمیەەەەەایی ەەەەەوەەە نەەەەەاو ئەەەەەاو و یواردنیەەەەەان ،ەووشەەەەەی
شەەەەەێرپەنجەی کەەەەەردوون ،ەووشەەەەەی نەیۆشەەەەەی هەناسەەەەەەدان وە fibrosis
ی کردوون ،عە یمی کردوون و منداڵەکانیان بە شێوایی لەدایڵ دەبی.
بەڵەەەێ ،رێیمەەەەی سەەەەدا حوسەەەەەیی ەکەەەی کیمیەەەەایی بەسەەەەر یەڵکەەەەی بەەەەێ
گونەەەەەاهی کەەەەەورددا ەەەەەەەا ی کەەەەەردوەەەوە ،کوردەکەەەەەەانی هەەەەە اواڵەی یەەەەەەۆی،
ەەجەەەەەروبەی دەسەەەەەتکەوەوە .پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان شەەەەەتێکیان پێەەەەەوەە کە ەد
لە بیەەەر نا ێەەەت ،وەیەەەان رێیمەەەی عێەەەراق لە نەەەاو ەا یگەلێکەەەدا کە ێورەکەەەانی
وە میوانخەەەەەەانەیە ،گەەەەەەازە جۆراوجۆرەکەەەەەەانی بە سەەەەەەەر یەڵکەەەەەەدا ەەەەەەەا ی
کەەەەردوەەەوە بەەەەۆ ئەوەی بزانێەەەەت هەرکەەەەا لەو گەەەەازانە ەەەەی کەەەەاریگەریەکی
لەسەەەەر مەەەر ۆه دەبێەەەت و کامیەەەان کەەەاریگەری زۆرەەەەرە .هەر ێورێەەەڵ ەەەەایبەن
بەەەەەەووە بە ەەەەەەەا یکردنەوەی گەەەەەەاز بە سەەەەەەەر کەسەەەەەەێکدا  ،ێورێەەەەەەڵ بەەەەەەۆ
ەەەەەەا یکردنەوەی گەەەەەازی  VXو ێورێەەەەەڵ بەەەەەۆ گەەەەەازی موسەەەەەتارد .پەەەەەاش
کیمیابەەەارانەکە سەەەەەربازانی عێەەەەراق گەڕانەوە بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە بەەەەۆ ئەوەی بەەەەزانی
کیمیەەەاییەکە ەنەەەدە کەەەاریگەر بەەەووە ،ەەەۆن یە ڵکەەەی کوشەەەتوە ،و زۆربەەەوونی
ێمارەی کوێراوەکانیان بە نیشانەی سەرکەوەی زانیوە.
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دەمەوێەەەت پرسەەەیارێکی دیەەەکە لە سەەەناەۆر کیەەەل بەەەکە  ،ئایەەەا سەەەناەۆر کلەەەی
هەەەەەید گومەەەەەانی لەوەدا هەیە کە سەەەەەەدا لە یەکەمەەەەەیی دەرەەەەەەەەدا کە بەەەەەۆی
بڕەیسەەەەەێت ،درێەەەەەرە بە پێشخسەەەەەتی و کەڵکەەەەەوەرگرەی لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی
دەدان؟.
س ەەەەناەۆر کیەەەەل :جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،دەمەوێەەەەت بە دوو شەەەەێوە
وەاڵمەەەەی سەەەەناەۆر ەرێسەەەەەت بەەەەدەمەوە .یەکە  :مەەەەەی  ٩سەەەەال لە کەەەەەۆمیتەی
هەواڵگەەەەری ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران یەەەەزمەەە کەەەەردووە .بە گەەەەوێرەی ئەو زانیەەەەاریە
هەواڵگریەەەەەەانە کە بۆمەەەەەەەان دەهەەەەەەەان دڵنیەەەەەەەابوو کە سەەەەەەەەدا ەکەەەەەەەی
کۆمەڵکەەەەوێی هەیە ،ئەو ەکەەەەانەی پێشەەەەتر بەکارهێنەەەەاوە و رەنەەەەگە دیسەەەەان
بەکاریبێنێەەەەت ئەگەر دەرەەەەەەەەی بەەەەەۆ بڕەیسەەەەێت .کەوابەەەەەوو وە سەەەەەناەۆرێڵ
هەەەەید گومەەەەانە لەوەدا نیەەەەی ە کە ئەو کەەەەوردانە کە باسەەەەمان کەەەەردن ،بە ەەواوی
هە یەەەەەەانە کە لەوە بترسەەەەەەی کە ئە هێرشەەەەەەانە دووپەەەەەەان بێەەەەەەتەوە .بەەەەەەۆ
سەەەەەرنجڕاکی بەەەەوو کە بەەەەزا نە ئایەەەەا کەسەەەەی دیەەەەکەش هەیە لە ئەنجەەەەومەنی
پیران وە می بیر بکاەەوە ،زانیە کە بەڵێ کەسی دیکەش هەیە.
لە  ١٨٨٩پەەەەێ لە بەدەسەەەەەاڵن گەیشەەەەتنی جەەەەۆر بەەەەوش ،سەەەەەرۆ کۆمەەەەار
کلینتەەەەەەەۆنی بە گەەەەەەەوێرەی ئەو زانیاریەەەەەەەانە کە لە ئاێانسەەەەەەەە هەواڵگەەەەەەەریە
جۆراوجۆرەکەەەەانەوە بەەەەۆی دەهەەەەان ،بە هەمەەەەان ئەنجەەەەا گەیشەەەەت کە سەەەەەدا
ەکەەەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەەەوێ ی هەیە و ئەگەر دەرەەەەەەەەەەەی بەەەەەەەەۆ بڕەیسەەەەەەەەێت
بەکاریەەەدێنێت .کلینتەەەۆن سەەەەیەکی کەەەرد کە کەەەاری ەێکەەەرد  .وەەەەی "واڵەەەەانی
دیەەەەەەەکەش ەکەەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەەوێ و موشەەەەەەەەکی بالسەەەەەەەەتیکیان هەیە بەاڵ
جیەەەەەەاوازییەکی گەورە لە نێەەەەەەوان ئەو واڵەەەەەەەانە و سەەەەەەەدامدا هەیە .سەەەەەەەدا
ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێی ەنەەەەەد جەەەەەار بەکارهێنەەەەەاوە ،ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی
سەەەەوپای ئێەەەەران و یەڵکەەەەی سەەەە یل بەکارهێنەەەەاوە ،موشەەەەەکی "سەەەەکاد"ی داوە
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لە یەڵکەەەەەەی ئیسەەەەەەرائیل ،عەرەبسەەەەەەتانی سەەەەەەعودی ،بەحەەەەەەرەیی و ئێەەەەەەران.
ەەنەەەەانەن ەکەەەەی کیمیاییشەەەەی دێی هاوواڵەیەەەەانی کەەەەوردی یەەەەۆی لە بەەەەاکوری
عێەەەەەراق بەکارهێنەەەەەاوە" .وەزیەەەەەری بەرگەەەەەری" ،ویلیەەەەەا کەەەەەۆهی"یەەەەە لەگەل
وەزیەەەری دەرەوە ،مەەەادلیی ئالبرایەەەت سەەەەی کەەەرد و وەەەەی "سەەەەدا حوسەەەەیی
ئەمبەەەەەاری ەکە کۆمەڵکەەەەەوێە کیمیەەەەەەایی و بیۆلۆێیکیەکەەەەەانی پێشخسەەەەەەتووە.
سەەەەەدا ئەو ەکەەەەانەی پێشەەەەتر ەنەەەەد جەەەەار دێی یەڵکەەەەی یەەەەۆی و ئێەەەەران
بەکارهێناوە".

ئەنجومەنی نوێنەران
لێدوانەکانی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە هەڵەبجە ەریودانی یەڵکە
١١ی ئەیلوولی ٤١١٠
کۆنگرێسەەەەمەن دیههونەەەەت  : 2 8 4جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،نەەەەازانە
یەکشەەەەەەمەی رابەەەەەردوو ەەەەەاوپێکەوەنە رۆێنەەەەەامەوانیەکەی جێگەەەەەری سەەەەەەرۆ
کۆمارەەەەەەان بینەەەەەی؟ .جێگەەەەەری سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار ئەو لێەەەەەدوانەی سەەەەەەرۆ
ئەرکەەەەانی سەەەەوپای ئەمریکەەەەا ،ێنێەەەەڕال شینیسەەەەکی  285دووپەەەەان کەەەەردەوە کە
پێویسەەەەەەتیان بە ەندسەەەەەەەد هە زار سەەەەەەەرباز هەیە بەەەەەەۆ سەەەەەەە امگیرکردنی
عێەەەەەراق .ئەمەەەەەدوایانە شەەەەەتێکە بینەەەەەی کە بە بۆ ەەەەەونی مەەەەەی کردەوەیەکەەەەەی
ەریودرانەیە.
 284ڤیلیەەا دیههونەەت لە سەەاڵی  ١٨٨١ەەەا  ٤١١١نەەوێنەری هەرێمەەی ١١ی ماسا وسەەێت بەەەووە
لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە سەر لیستی پارەی دیموکران .وەرگێڕ
General Sh inseki
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وەزیەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەا ،کەەەەالیی پەەەەاول ئە حەەەەەەتەی دوایەەەەیە سەەەەەردانی
هەڵەبەەەەجەی کەەەەرد کە ەێیەەەەدا  ٤هەزار کەەەەوردی عێەەەەراق بەهەەەەۆی کیمیابەەەەارانی
سەەەەەدا حوسەەەەەیی گیانیەەەەان لەدەسەەەەتدا .وەزیەەەەری دەرەوە جەیتەەەەی لە سەەەەەر
ئەوە کەەەەەردەوە کە ئە شەەەەەارۆ کە کشەەەەەتوکاڵییە ب ەەەەەوکە کە لە شەەەەەایە رەش
و رووەەکەەەەەانی بەەەەەاکوری عێرا ەەەەەدا هەڵکەوەەەەەەوە ،بەڵەەەەەگە و نیشەەەەەانەی ئەوەیە
کە دەوڵەەەەەەەی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێی بەەەەەووە و ئەمەش
راسەەەەەتبوونی بڕیەەەەەارەکەی ئەمریکەەەەەا بەەەەەۆ راگەیانەەەەەدنی شەەەەەەڕ دێی عێەەەەەراق
دردەیان.
کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە لە  ١٨٩٩روویەەەەەدا و هەروا بەسەەەەەەر وو .دەبوایەەەەەا
کەەەەەەاەی یەەەەەەۆی کۆمەڵگەەەەەەای نێەەەەەەونەەەوەیی وەاڵمەەەەەەی ئەوەی دابەەەەەەایەوە و
دادگەەەەایەکی بەەەەۆ لێپرسەەەەینەوە لە ەاوانەکەەەەانی سەەەەەدا پێکهێنابایەەەەا و بڕیەەەەاری
دەستبەسەەەەەرکردنی سەەەەەدامی دەرکردابایەەەەەا و پاشەەەەان دادگەەەەایی بکردایەەەەەا .لە
 ١٨٩٩رەیگەەەەەان سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئەمریکەەەەەا بەەەەەوو و پاشەەەەەان سەەەەەەرۆ
کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا بەەەەەوش بەەەەوو کە بەەەەاوک ی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئێسەەەەەتای
ئەمریکەەەەەایە .وەزیەەەەەری دەرەوەی ئێسەەەەەتای ئەمریکەەەەەا ئەو کەەەەەاەە راوێرکەەەەەاری
ئاسایشی نیشتمانی رەیگان بوو.
مەەەەەی زۆر لەو سەەەەەەیەی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار ەەەەەەوڕە ەەەەەونکە گەلێەەەەەڵ لە
کاربەدەسەەەەتان ی ئێسەەەەتای ئەمریکەەەەەا هەر ئەو کەسەەەەانەن کە کەەەەاەی یەەەەەۆی لە
سەەەەەدا حوسەەەەەیی نزیەەەەڵ بەەەەوونەوە بەەەەۆ ئەوەی سەەەەەدا لە شەەەەەڕەکەیدا بە
سەەەەەر ئێرانەەەەدا زال بێەەەەت .دۆناڵەەەەد رامسەەەەفێۆد ،وەزیەەەەری بەرگەەەەری ئێسەەەەتای
ئەمریکەەەا سەەەاڵی  ١٨٩٤وە نەەەەوێنەری ەەەەایبەەی ئەمریکەەەەا سەەەەردانی عێرا ەەەەی
کەەەەرد و ەەو ەی لەگەل سەەەەەدا کەەەەرد .ئ ەمریکەەەەا پاشەەەەان نەەەەاوی عێرا ەەەەی لە
لیسەەەەتی واڵەەەەەەانی پشەەەەتیوانی ەروریەەەەەز دەرهێنەەەەا و ئەوەش دەرەەەەەەەەی زۆری
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بەەەەەۆ رێیمەەەەەی عێەەەەەراق رەیسەەەەەاند .لە  ١٨٩٢پەیوەنەەەەەدیە دیپلۆماەیکەکەەەەەانی
ئەمریکەەەەەەەا و عێەەەەەەەراق بەەەواوی دەسەەەەەەەتیپێکرد و لە  ١٨٩١باڵوێزیەەەەەەەانەی
ئەمریکا لە بەغداد کرایەوە.
یەڵکەەەەەی ئەمریکەەەەەا دەبەەەەەێ ئە راسەەەەەتیانە بزانێەەەەەت .لە  ١٨٩٩ئەو ەەەەەەاوانە
ێەەەزەون و دزێەەەەوە دێی کوردەکەەەەانی عێەەەراق لە شەەەەاری هەڵەبەەەەجە ئەنجامەەەەدرا.
ئێسەەەەتا پەەەەاش  ١٤سەەەەال جەنەەەەابی وەزیەەەەری دەرەوە دەڵێەەەەت کە کیمیابەەەەارانی
هەڵەبەەەەجە بەڵەەەەگەیە بەەەەۆ دروسەەەەتبوونی بڕیەەەەاری دەسەەەەتێوەردانی ئەمریکەەەەا لە
عێەەەەراق .بەاڵ یەەەەرۆکەکە لێەەەەرە کۆەەەەەایی پێنەەەەایەن ەەەەونکە هەر ئە جەەەەۆر
بوشەەەەەی بەەەەەەاوکی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەاری ئێسەەەەەتایە بەەەەەەوو کە شکسەەەەەەتی بە
هەوڵەکەەەەانی کەەەەۆنگرێ هێنەەەەا بەەەەۆ ئەوەی ئەەەەابۆۆ ە بسەەەەەپێندرێت بەسەەەەەەر
عێرا ەەەەەەەدا بە هەەەەەەەۆی ئەوەی ئەو ەەەەەەەەەاوانەی دێی یەڵەەەەەەەکەکەی یەەەەەەەەۆی
ئەنجامدابوو.
یەەەەاڵێکی گرنەەەەگ هەیە کە یەڵکەەەەی ئەمریکەەەەەا دەبەەەەێ بیەەەەزانی :بە گەەەەەوێرەی
لێکەەەەەە ۆڵینەوەیەکی نوسەەەەەەینگەی لێکەەەەەەۆڵینەوەی کەەەەەەۆنگرێ کە لێرنەیەکەەەەەەی
بەەەێهیەنە ،پەەەاش ئەوەی راپۆرەەکەەەان بەەە و بەەەوەوە کە عێەەەراق ەکەەەی کیمیەەەای
دێی کوردەکەەەەەەەەان بەکارهێنەەەەەەەەاوە ،لە ٨ی ئەیلەەەەەەەەوولی  ١٨٩٩ئەنجەەەەەەەەومەنی
پیەەەەران گەاڵڵە یاسەەەەایەکی ەێپەڕانەەەەد بەەەەۆ ئەوەی ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەەابووری بەسەەەەەر
عێرا ەەەدا بسەەەەپێندرێت و نەەەاردنی ەەکنۆڵەەەۆێی بەەەۆ عێەەەراق سەەەەیتتر بکرێەەەت.
لە  ٤١ی ئەیلەەەەەەەوول ئەنجەەەەەەەومەنی نەەەەەەەوێنەران ئەو گەاڵڵە یاسەەەەەەەایەی بە ٠٩٩
دەنگەەەەی ئەرینەەەەی لە بەرامەەەەبەر  ١١دەنگەەەەی نەرینەەەەی پەسەەەەەند کەەەەرد بەاڵ
ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران گەاڵڵەیاسەەەەاکەی بەەەەول نەکەەەەرد .گەاڵڵەیاسەەەەاکە نەەەەاردنی
کۆمەڵێەەەەەڵ ەە ەمەنەەەەەی بەەەەەۆ عێەەەەەراق ەدەیە دەکەەەەەرد و داوای لە سەەەەەەرۆ
کۆمەەەەار دەکەەەەرد هەنەەەەاردەکردن و هەەەەاوردەکردنی کەەەەااڵ بەەەەۆ عێەەەەراق سەەەەنووردار
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بکەەەەان و کۆەەەەەایی بە بەیشەەەەینی ەرزی کریەەەەدیت بە عێەەەەراق بهێنێەەەەت و دێی
بەیشەەەەینی یەەەەەارمەەی ئەەەەابوری نێەەەەەونەەەوەیی بە عێەەەەراق رابوەسەەەەەتێت ئەگەر
عێەەەراق کۆەەەەایی بە بەکارهێنەەەەانی ەکەەەی کیمیەەەەایی نەهێنێەەەت و رازی نەبێەەەەت
کە پشەەەەەەەکنەرانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان سەەەەەەەەردانی ئەو واڵەە بەەەەەەەکەن .بە
هەمەەەەەان شەەەەەێوە کە لە ەەمەەەەەوزی  ١٨٨١ەۆزیەەەەەڵ پەەەەەێ لە دەسەەەەەتپێکردنی
شەەەەڕی یەکەمەەەی کەنەەەداو ئیەەەدارەی بەەەوش هەوڵەکەەەانی کۆنگرێسەەەی پەەەو ەل
کەەەەردەوە و شکسەەەەتی بە هەوڵەکەەەەانی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران و پیەەەەران هێنەەەەا
بەەەەەۆ ئەوەی بەیشەەەەەینی کریەەەەەدیتی ەرۆشەەەەەتنی کەەەەەااڵ ،ەرزی کریەەەەەدیت بە
عێەەەەەراق و بیمەکردنەەەەەی کۆمپانیەەەەەا عێرا ییەکەەەەەان لە یەن دامودەزگەەەەەەا گەورە
نێونەەەوەییەکەەەەەان سەەەەەنووردار بکرێەەەەەت .بەاڵ ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش هەمەەەەەوو ئەو
هەواڵنەی پو ەل کردەوە.
ئەەەەەێمە دەمەەەەەانزانی کە عێەەەەەراق ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەکاردێنێەەەەەت .لە ١٨٨١
ئەوەمەەەەان دەز انەەەەی بەاڵ یمەەەەان کەەەەەرد؟ ئیەەەەدارەی ئەمریکەەەەا شکسەەەەەتی بە
هەوڵەکەەەەەانی کەەەەەۆنگرێ هێنەەەەەا .کەوابەەەەەوو سەەەەەەردانەکەی وەزیەەەەەری دەرەوەی
ئەمریکەەەەا بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە و وەنەەەەی ئەوە کە کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە یەکەەەەێ لە
هۆکارەکەەەەەەانی دەسەەەەەەتێوەردانی سەەەەەەەربازی ئەمریکەەەەەەا لە عێەەەەەەراق بەەەەەەووە،
ەریودانی یەڵکە.
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بۆ کیمیابا رانی هەڵەبجە وە هۆکارێڵ بۆ رویانی رێیمی سەدا بەکاردێنی؟
ئەنجومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ٤١١٢
کۆنگرێسەەەەمەن هەەەەاری رێیەەەەد  : 286جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن داوا دەکە
لە وار ێەەەەەوەی بڕیارنەەەەەامەی  ٤١١ی ئەنجەەەەەومەنی نوێنەرانەەەەەدا ،بڕیارنەەەەەامەی
 ٤٤١دەربەەەەارەی ئەەەەازادی یەڵکەەەەی عێەەەەراق و یزمەەەەەەی درەوشەەەەاوەی هێەەەەزە
ەکەەەەدارەکانی ئەمریکەەەەا و هێەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەان بخەەەەرێتە بەربەەەەەاس .ئەمە
دە ی بڕیارنامەکەیە:
بڕیارنامەی ٤٤١ی ئەنجومەنی نوێنەران
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 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و رێیەەەەەەمەکەی ەەەەەەەاوانیدێی مرۆڤایەەیەەەەان ئەنجامەەەەداوە و بە شەەەەێوەیەکی ڕوپەەەەڕ مەەەەاەی هاواڵەیەەەەانی
عێراق و واڵەانی دیکەیان پێشێلکردووە.

 286هەەاری ماسەەەۆن رێەەد سەەاڵی  ١٨٩٠ەەەا  ١٨٩١نەەەوێنەری هەرێمەەی ١ی ن ەەادا بەەەووە لە
ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران و لە سەەەاڵی  ١٨٩١ەەەەا ئێسەەەتا نەەەوێنەری ن ەەەادایە لە ئەنجەەەومەنی
پیرانەەی ئەمریکەەا لەسەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .سەەناەۆر رێەەد لە  ٤١١٤ەەەا  ٤١١١رێەەبەری
کەمینەی ئەنجومەنی پیران بووە .وەرگێڕ
 287بڕیارنەەەامەکە پەەاش مشەەەتومڕێکی زۆری ئەنەەدامانی ئەنجەەەومەنی نەەوێنەران ،بە  ٠٤١دەنگەەەی
ئەرێنی پەسەندکراوە .وەرگێڕ
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 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەی ەروریسەەەەەەتی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەییهاواڵەیەەەەانی عێرا ەەەەی کوشەەەەتووە ،ئەشەەەەکەنجە کەەەەردووە ،دەسەەەەدرێری کەەەەردوەەە
سەریان و دەست و پێی بڕیون.
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی لە ١١ی ئەەەەەاداری ١٨٩٩ەکەەەەەەی کۆمەڵ کەەەەەەوێی دێی هاواڵەیەەەەەەانی کەەەەەەورد بەکارهێنەەەەەەاوە و
نزیکەی  ٤هەزار کەسی کوشتوە
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ئەیلەەەەەەوولی  ١٨٩٩ئەنجەەەەەەومەنی پیرانەەەەەەیئەمریکەەەەا بە ەێکەەەەڕای دەنەەەەگ گەاڵڵەیاسەەەەای) (S2763ی پەسەەەەەند کەەەەرد بەەەەۆ
سەەەەپاندنی ئەەەابۆۆ ەی ئەەەابووری بەسەەەەر رێیمەەەی سەەەەدا حوسەەەەیندا بەهەەەۆی
ئەوەی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هاوواڵەیەەەەەانی کەەەەەوردی یەەەەەۆی بەکارهێنەەەەەابوو
بەاڵ ئەو گەاڵلەیاسەەەەەەەایە شکسەەەەەەەتی هێنەەەەەەەا بە هەەەەەەەۆی ئەوەی ئیەەەەەەەدارەی
رەیگان دێی راوەستا و هەڕەشەی کرد کە ڤیتۆی دەکان.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە  ٤١١گەەەەەەەەەۆڕی بەکەەەەەەەەەۆمەل لە عێەەەەەەەەەراقدۆزراوەەەوە کە ئیسەەەەەڵ و پروسەەەەەکی  ٢١١هەزار وربەەەەەانی دەسەەەەەتی رێیمەەەەەی
سەدا حوسەینی ەێدابووە.
 بەلەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ ەرسەەەەاندن وەۆ انەەەەەەدنی یەڵەەەەەەڵ بەردەوا لە بەر ەەەەەەاوی بنەماڵەکانیەەەەەەان دەسەەەەەەتدرێری
کردوەەە سەریان.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەەەی سەەەەەەەەدا حو سەەەەەەەەەیی عەرەبەزۆنگاونشەەەەەینەکانی سەەەەەزاداوە لە رێگەەەەەای وشەەەەەککردنی زەویە زۆنگاویەکانیەەەەەان
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کە لە ئەنجامەەەەەەە دا سەەەەەەەەدان هەزار کەس ئەەەەەەەاوارە بەەەەەەەوون و کارەسەەەەەەەاەێکی
ێینگەیی روویدا.
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە یاسەەەەەای  ١٨٨٩ی ئەەەەەازادی عێەەەەەراق( یاسەەەەەایگشەەەەەتی  )105-338کە بە  ٠١١دەنگەەەەەی ئەرێنەەەەەی و  ٠٩دەنگەەەەەی نەرێنەەەەەی
لە یەن ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەرانەوە پەسەەەەەەند کەەەەەرا ،رایگەیانەەەەەد کە ویەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا دەبەەەەەێ پشەەەەەتیوانی لە هەوڵەکەەەەەان بەەەەەۆ رویەەەەەانی
رێیمی سەدا حوسەیی بکان.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەەەەی عێەەەەەەەەەراق  ١١بڕیارنەەەەەەەەەامەیئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەانی جێبەجەەەەەێ نەکەەەەەرد و لە ٩ی
ەشەەەەەەرینی دووەمەەەەەەی  ٤١١٤ئەنجەەەەەەومەنی ئاسەەەەەەای بە ەێکەەەەەەڕای دەنەەەەەەگ
بڕیارنەەەەامەی  ١٢٢١ی پەسەەەەەند کەەەەرد و رایگەیانەەەەد کە عێەەەەراق سەەەەەەرپێ ی لە
جێبەجێکردنەەەەەەەی ئەر و بەرپرسەەەەەەەارەەیەکانی بە گەەەەەەەوێرەی بڕیارنامەکەەەەەەەانی
ئەنجەەەەومەنی ئاسەەەەەای  ،لەوانە بڕیارنەەەەەامەی ١٩١ی سەەەەەاڵی  ١٨٨١کەەەەەردووە و
ئێسەەەەەت اش دەیکەەەەەان و بەەەەەەەایبەن لەگەل پشەەەەەکنەرانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان
هاوکاری نەکردوە.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ١١ی ەشەەەەەەەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەەەەەەەی ٤١١٤ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران ئیجازەنەەەەەامەی بەکارهێنەەەەانی هێەەەەزی سەەەەەەربازی دێی
عێەەەەەراق پەسەەەەەەند کەەەەەرد و لە ١٨ی ئەەەەەاداری  ٤١١٠ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی
ئەمریکا ئوپەراسیۆنی سەربازی دێی عێراق ئەنجامدا.
کەوابوو:
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 - ١ئەنجەەەەەەەومەنی نەەەەەەەوێنەران ئەوە پشتڕاسەەەەەەەت دەکەەەەەەەاەەوە کە ویەەەەەەەهیەەە
یەکگرەووەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا و جیهەەەەەان بە نەمەەەەەانی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی و
رێیمەکەی ئەمنتر بووە.
 - ٤ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران ستایشەەەەەی یەڵکەەەەەی عێەەەەەراق دەکەەەەەان بە هەەەەەۆی
ئەوەی بەەەەەوێرانە بەرەنگەەەەەاری سەەەەەەرکووەی ەونەەەەەد و کەەەەەردەوە دڕنەەەەەدانەکانی
رێیم ی سەدا حوسەیی بوونەوە.
 - ٠ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران ستایشەەەەی یەڵکەەەەی عێەەەەراق دەکەەەەان بە بەەەەەۆنەی
پەسەندکردنی یاسای بنەڕەەی عێراق.
 - ٢ئەنجەەەەەەومەنی نەەەەەەوێنەران ستایشەەەەەەی هێەەەەەەزە ەکەەەەەەدارەکانی ویەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا و هێەەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەەان دەکەەەەەان کە عێرا یەەەەەان
ئازاد کرد و سپاسی یزمەەە گەورە و درەوشاوەکەیان دەکان.
کۆنگرێسەەەەەەمەن هین ەەەەەەی  : 288جەنەەەەەەابی سەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەومەن ،ئە
بڕیارنەەەەەامەکەیە کە ئەمەەەەەڕۆ لە بەردەسەەەەەماندایا ،دەیەوێەەەەەت مێەەەەەروو سەەەەەەر لە
نەەەەەو بنووسەەەەەیتەوە .بڕیارنەەەەەامەکە ئەوە بە ەەرمەەەەەی بەەەەەوول دەکەەەەەان کە لە
١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩عێەەەەراق گەەەەازی کیمیەەەەایی موسەەەەتارد و گەەەەازی دەمەەەەاری
دیەەەەکەی دێی کوردەکەەەەان لە هەڵەبەەەەجە بەکارهێنەەەەاوە و لە ئەنجامەەەەدا نەەەەزیکەی
 ٤هەزار کەس کەەەەەەوێراون .کیمیابەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەجە کردەوەیەکەەەەەەی دڕنەەەەەەدانە
بەەەەوو کە گەلێەەەەڵ کەس ،لەوانە وەزیەەەەرە شەەەەەڕیوازەکانی کەەەەابینەی سەەەەەرۆ
 288مەەۆری دونلەەی هین ەەی سەەاڵی  ١٨٩٠ەەەا  ٤١١٠نەەوێنەری هەرێمەەی ٤١ی نیۆیەەۆر بەەووە لە
ئەنجەەەومەنی نەەەەوێنەران و لە سەەەەاڵی  ٤١١٠ەەەەەا ئێسەەەەتا نەەەەوێنەری هەرێمەەەەی ٤٤ی نیۆیەەەەۆرکە لە
ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە سەر لیستی پارەی دیموکران .وەرگێڕ
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کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا وە پاسەەەەاوێڵ بەکاریانهێنەەەەا بەەەەۆ داگیرکردنەەەەی عێەەەەراق.
بەاڵ ئەگەر ک یمیابەەەەەارانکردنی کوردەکەەەەەان هۆکەەەەەاری شەەەەەەڕی عێەەەەەراق لە ٤١١٠
بەەەوو ،بەەەۆ ئیەەەدارەی رەیگەەەان و بوشەەەی بەەەاو پەەەاش کیمیابەەەارانی هەڵەبەەەجە
یارمەەیەکانیەەەەەان بە رێیمەەەەەی سەەەەەەدا زیەەەەەاەر کەەەەەرد و هاوکاریەەەەەان کەەەەەرد و
پەیوەنەەەەدیە بازرگەەەەانی و هەواڵگرییەکانیەەەەان لەگەل عێەەەەراق پەرەپێەەەەدا؟ پەەەەێ
ئەوەی کە بە پەسەەەەەەەەەندکردنی ئ ە بڕیارنەەەەەەەەامەیە ،مێەەەەەەەەروو سەەەەەەەەەرلەنو
بنووسەەەەەەینەوە ،گەەەەەەرنگە کە ئامەەەەەەاێە بە کۆمەڵێەەەەەەڵ رووداوی دڵەەەەەەتەزێی لەو
پەیوەندیەدا بکە .
289
لە کەەەەەانوونی یەکەمەەەەەەی
وەزیەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا ،کەەەەەالیی پەەەەەەاول
 ١٨٩١ەەەەا کەەەانوونی دوەمەەەی  ١٨٩٨راویرکەەەاری ئاسایشەەەی نیشەەەتمانی دۆناڵەەەد
رەیگەەەان بەەەوو و لە  ١٨٩٨ەەەەا  ١٨٨٠سەەەە رۆکی سەەەتادی هێەەەزە هاوبەشەەەەەکانی
ئەمریکەەەەا بەەەەوو .پەول ڤۆل ەەەەۆویتز  ،290جێگەەەەری وەزیەەەەری بەرگەەەەری ئێسەەەەتای
ئەمریکەەەەەا لە  ١٨٩٠ەەەەەەا  ١٨٨٠جێگەەەەەری وەزیەەەەەری بەرگەەەەەری ئەمریکەەەەەا بەەەەەۆ
کاروبەەەەاری سیاسەەەەەی بەەەەەوو .کۆنەەەەدولیزا رایەەەەە  ،291راوێرکەەەەەاری ئاسایشەەەەەی
نیشەەەەەەتمانی ،لە  ١٨٩٨ەەەەەەەا  ١٨٨٠بەڕێەەەەەەوەبەری ئەنجەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەی
نیشەەەەتمانی ئەمریکەەەەا بەەەەوو .دیەەەەڵ نەەەەی  ،292جێگەەەەری سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری
ئێسەەەەەەتای ئەمریکەەەەەەا ،سەەەەەەاڵی  ١٨٩٩سەەەەەەەرۆکی ەراکسەەەەەەیۆنی زۆریەەەەەەنەی
کۆماریخوازەکەەەەەانی ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران و لە  ١٨٩٨ەەەەەەا  ١٨٨٠وەزیەەەەەری
بەرگری ئەمریکا بوو.
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ئە بەڕێەەەەەزانە کە پۆسەەەەەتی بااڵیەەەەەان هەبەەەەەوو و دەسەەەەەەاڵەێکی زۆریشەەەەەیان
هەبەەەەوو بەەەەەۆ وەدەنەەەەەگ نەهەەەەە اەی ئەوکەەەەەاەە کە ئە کیمیابەەەەەارانە دڵتەزێەەەەەنە
روویەەەەدا؟ ئەمەەەەەانەی یەەەەەوارەوە کە بە کەەەەورەی باسەەەەەی دەکە کۆمەڵێەەەەەڵ لەو
کارانەیە کە ئە بەڕێزانە پاش کیمیابارانی هەڵەبجە ئەنجامیاندا:
لە  ١٨٩٩ئیەەەەەەەدارەی رەیگەەەەەەەان یە بلیەەەەەەەۆن دو ری وە گەەەەەەەارانتی ەرز دا
بە عێەەەەەراق .بە گەەەەەوێرەی ئەو بەڵگەنامەەەەەانە کە وەزارەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەا
بەەەەەە وی کەەەەەەردوونەەەوە ،ویەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا پەەەەەەێ لە
کۆمەڵکەەەەوێی هەڵەبەەەەجە و پەەەەاش ئەوەش زانیەەەەاری هەواڵگەەەەری لەگەل رێیمەەەەی
عێەەەەراق ئەەەەاڵوگۆڕ کەەەەردووە .لە سەەەەەرەەای ەشەەەەرینی یەکەمەەەەی  ١٨٩٨سەەەەەرۆ
بەەەەوش رێوشەەەەوێنی ئاسایشەەەەی نیشەەەەتمانی پەسەەەەەند کەەەەرد بەەەەۆ پەرەپێەەەەدانی
پەیوەنەەەەەدی سیاسەەەەەی و بازرگەەەەەانی لەگەل عێەەەەەراق  ،لەوانە بەیشەەەەەینی یە
بلیەەەەەەۆن دو ر یەەەەەەارمەەی بە عێەەەەەەراق .لە  ٠١ی ەشەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەی ١٨٩٨
جەیمەەەەە بەیکێەەەەەەر ،وەزیەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا یەەەەەۆی لەگەل وەزیەەەەەەری
کشەەەەتوکال گفتوگەەەەۆی کەەەەرد بەەەەۆ ئەوەی یەەەەارمەەی مەەەەادی زیەەەەاەر بە عێەەەەراق
بەەەەەەەدەن .لە ١٨ی نیسەەەەەەەانی  ١٨٨١ئە نجەەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەەی نیشەەەەەەەتمانی
ئەمریکاش هەمان کاری بۆ عێراق کرد.
جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،جیەەەەاوازییەکی ئەوەەەەەۆ لە نێەەەەوان وشەەەەەی"
ئەەەارا " و "ئەەەارامتر"دا نیەەەیە .نەەەاڵێە عێەەەراق ئەەەارامە ،نەەەاڵێە شەەەە امی سەەەەرەکی
شەەەەاری پنیسەەەەیل انیا لە نیوەشەەەەەودا ئەەەەارامە .پرسەەەەیارەکە ئەوەیە کە ئێسەەەەتا
کە جەنەەەەا بی سەەەەەدا حوسەەەەەیی لە بەنەەەەدیخانەیە ،عێەەەەراق ئەەەەارامترە یەەەەان ئەو
کەەەەاەە کە لە کۆشەەەەەکەکەی دانیشەەەەەتبوو و پیهنەەەەی بڕینەەەەەی دەسەەەەەت و پێەەەەەی
یەڵکی عێرا ی دادەڕێن و کوردەکانی زیندوو بە ال دەکرد؟
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کۆنگرێس ەەەمەن بلونەەەت  : 2 9 3جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،ئەمەەەڕۆ کە ئەەەێمە
یەریکەەەەی ەەەەەاوەوێکردنی ئە بڕیارنەەەەامەی ەیی ،مەەەەی لە سەەەەەر ئەو ەنەەەەاعەەە
کە بڕیەەەەاری رێبەرایەەەەەەەی ئەمریکەەەەەا بەەەەۆ لەسەردەسەەەەەەاڵن بردنەەەەەی سەەەەەەدا
حوسەەەەەەەەەەەەیی هە لە رووی ئەیه ەەەەەەەەەەەیەوە و هە لە رووی سیاسەەەەەەەەەەەەەی
ئیسەەەەتراەریکییەوە کەەەەارێکی دروسەەەەەت بەەەەوو .سەەەەەەدا حوسەەەەەیی جەەەەەگە لەوە
هەەەەید رێگەەەەایەکی دیەەەەکەی بۆمەەەەان نەهێشەەەەتبوەوە .سەەەەەدا  ١١بڕیارنەەەەامەی
ئە نجەەەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی پێشەەەەەەەەیلکردبوو بەاڵ
نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان هی ەەەەەی نەدەکەەەەەرد .سەەەەەەدا هەوڵیەەەەەدەدا یۆلیەەەەەای
یەەەەۆی بەەەەۆ بەرهەمهێنەەەەانی ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ لە کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەوەیی
بشارێتەوە.
لە ەشەەەەەەەرینی دووەمەەەەەەەی  ١٨٨٨وەزیەەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەەەا ،مەەەەەەەادلیی
ئالبرایەەەەەت وەەەەەەی سەەەەەەدا بڕیاریەەەەەداوە پەەەەەارەی واڵەەکەی سەەەەەەرەی کڕینەەەەەی
ەکەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەوێ و درسەەەەەەتکردنی کۆشەەەەەەڵ و ەە ر بەەەەەەۆ دۆسەەەەەەت و
هەڤاڵەکەەەەانی بکەەەەان .هەەەەید گومەەەەان لەوەدا نیەەەەیە کە ئەو سەەەەەیەی دەی یەەەەد
کەەەای لە دانیشەەەەتنێکدا کە ئەمەەەەدوایانە لە کەەەەۆنگرێ بەڕیوە ەەەەوو ڕاسەەەەت بەەەەوو
کە وەەەەەی سەەەەەدا هەڕەشەەەەەیە .ئەگەر ئێەەەەوە بەەەەاور بە سەەەەەی دەڤیەەەەد کەەەەای
نەەەەاکەن ،ەەرمەەەەوون بەەەەا پرسەەەەیار لە کەسەەەەوکاری ئەو هەزاران کەەەەوردە بکەیەەەەی
کە سەەەەەەەەدا لە  ١٨٩٩کیمیابەەەەەەەارانی کەەەەەەەردن یەەەەەەەان پرسەەەەەەەیار لە یەکە
 293رۆی بلونەەت لە سەەاڵی  ١٨٨١ەەەا  ٤١١١نەەوێنەری هەرێمەەی ١ی میسەەوری بەەووە لە ئەنجەەومەنی
نەەەوێنەرانی ئەمریکەەەا و لە سەەەاڵی  ٤١١١ەەەەا ئێسەەەتا نەەەوێنەری میسەەەوری یە لە ئەنجەەەومەنی پیرانەەەی
ئەمریکەەەەا لە سەەەەەر لیسەەەەتی پەەەەارەی کۆمەەەەاری .بلونەەەەت لە سەەەەاڵی  ٤١١٠ەەەەەا  ٤١١١سەەەەەرۆکی
ەراکسەەەیۆنی زۆریەەەنە و  ٤١١١ەەەەا  ٤١١٨سەەەەرۆکی ەراکسەەەیۆنی کەمیەەەنەی ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەران
بووە .وەرگێڕ
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پشەەەەەەەەکنەرانی ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەەەەانی سەەەەەەەەەر بە نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەان
بکەیەەەی کە پەەەەێ لە  ١٨٨٩ئاشەەەەکرایان کەەەەرد کە سەەەەەدا گەەەەازی ئەەەەانتراک ،
موسەەەەەتارد ،VX ،دەمەەەەەار و بەەەەەومبی کیمیەەەەەایی و میکروبەەەەەی هەیە .ەەەەەەەا
ئەمەەەەڕۆش کەس نازانێەەەەت ئە بومبەەەەانە لە کەەەەوێی .پشەەەەتیوانیکردنی سەەەەەدا
حوسەەەەەەیی لە رێکخەەەەەراوە جۆراوجەەەەەۆرە ەروریسەەەەەتییەکان جێگەەەەەای شەەەەەڵ و
گومەەەەان نیەەەەیە .عێەەەەراق پشەەەەەتیوانی لە ەروریەەەەز کەەەەردووە و ەونەەەەەدوەیری لە
ەەلەسەەەەەەتیی هانەەەەەەداوە ەەەەەەونکە  ٤٤هەزار دو ری داوە بە هەر بنەمەەەەەەاڵەیە
کە هێرشی یۆکوێی دێی یەڵکی س یلی بێ گونا ئەنجا بدان.
کۆنگرێسەەەمەن دیههونەەەت  :جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،بە بۆ ەەەونی مەەەی
ەەنهەەەەەەەا یەەەەەەەاڵێکی بەەەەەەەاش کە لە بڕیارنەەەەەەەامەیەدا هەیە ئەو یەەەەەەەاڵەیە کە
پەیوەنەەەەەدی بە مەسەەەەەەلەی ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەانی عێەەەەەرا ەوە هەیە ەەەەەونکە
هەر واکە کە هەموومەەەەەان دەزانەەەەەیی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار ،جێگەەەەەری سەەەەەەرۆ
کۆمەەەەەار و کاربەدەسەەەەەتانی دیەەەەەکەی ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش ئەو مەسەەەەەەلەیانە وە
هۆکارێەەەەڵ بەەەەەۆ رەوابەەەەەوونی شەەەەەڕی عێەەەەەراق لە  ٤١٠بەکارهێنەەەەەا .ئەڵەەەەەبەەە
پاشەەەەەەان دەرکەون کە دەزگەەەەەەای هەواڵگەەەەەەری ئەمریکەەەەەەا بەهەڵەدا ەەەەەەووە و
ئەمبەەەەەەەاری ەکەەەەەەەی نەەەەەەەاوکی ،کیمیەەەەەەەایی و بیۆلۆێیکیمەەەەەەەان لە عێەەەەەەەراق
نەدۆزییەوە.
دەمەوێەەەەەەت باسەەەەەەی بڕگەیەکەەەەەەی بڕیارنەەەەەەامەکە بەەەەەەکە کە دەڵێەەەەەەت" :بە
لەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ١١ی ئەەەەەەەەاداری  ١٨٩٩رێیمەەەەەەەەی سەەەەەەەەەدا
حوسەەەەەەیی ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێی دێی هاوواڵەیەەەەەانی کەەەەەورد بەکارهێنەەەەەاوە و
نەەەەەزیکەی  ٤هەزار کەسەەەەەی کوشەەەەەتووە" .ئە بەەەەەڕگەیە دەربەەەەەارەی شەەەەەارێکی
عێەەەەرا ە .نەەەەاوی ئە شەەەەارە هەڵەبەەەەجەیە .راسەەەەتە کە سەەەەەدا حوسەەەەەیی ٤
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هەزار ێن ،پیەەەەەاو و منەەەەەەداڵی کەەەەەوردی لە هەڵەبەەەەەەجە بەکەەەەەۆمەل کوشەەەەەەت.
بڕیارنەەەەەامەکەی بەردەسەەەەەتمان دەیەوێەەەەەت بۆێەەەەەت کە کۆمەڵکەەەەەوێی هەڵەبەەەەەجە
ەەەەاوان دێی مرۆڤەەەەایەەییە(کە هەرواشەەەەە) و پاسەەەاوە بەەەەۆ داگیرکردنەەەەی عێەەەەراق
پاش  ١٤سال لە کیمیابارانی هەڵەبجە.
راسەەەەتیەکی دڵەەەەتەزێی هەیە کە بەەەەۆ ئەەەەێمە جێگەەەەای شەەەەەرمەزارییە ،ئەویەەەە
ئەوەیە کە ئەەەەەەەەەەێمە لە  ١٨٩٨ ،١٨٩٩و  ١٨٨١هی مەەەەەەەەەەان لە پەیوەنەەەەەەەەەەدی
لەگەل ەاوانی هەڵەبجەدا نەکرد.
جەنەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەەجە لە ئەەەەەاداری ١٨٩٩
روویەەەدا و ئەەەێمە کەەەاەی یەەەۆی هی مەەەان نەکەەەرد ەەەونکە سەەەەدا هاوپەیمانمەەەان
بەەەەوو .زۆرێەەەەڵ لەو کەسەەەەانەی کە ئێسەەەەتا لە ئیەەەەدارەی بوشەەەەدا کەەەەار دەکەن،
ئەو کەەەەەەاەە ئەنەەەەەەدازیاری هاوپەیمەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا و سەەەەەەەدا بەەەەەەوون .ئەو
کاربەدەسەەەەتانە بەەەەەاش دەیەەەەەانزانی ەەەەەی لە هەڵەبەەەەەجە روویەەەەەداوە .وەزیەەەەەری
بەرگەەەەەری ئێسەەەەەتای ئەمریکەەەەەا ،دۆناڵەەەەەد رامسەەەەەفێۆد  ،نەەەەەوێنەری ەەەەەەایبەەی
ئەمریکەەەا بەەەوو کە سەەەەردانی سەەەەدامی کەەەرد .دیەەەڵ نەەەی کە ئێسەەەتا جێگەەەری
سەەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەەایە ،وەزیەەەری دەرەوەی بوشەەەی بەەەاو بەەەوو .کەەەالیی
پەەەەاول کە ئێسەەەەەتا وەزیەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەایە ئەوکەەەەەاەە هە راوێرکەەەەەاری
ئاسایشەەەەەەی نیشەەەەەەتمانی بەەەەەەوو و هەمەەەەەەی سەەەەەەەرۆکی سەەەەەەتادی هێەەەەەەزە
هاوبەشەکانی ئەمریکا بوو.
یوێنەەەەد نەوەی مێەەەەرووی پەیوەنەەەەەدیەکانی ئەمریکەەەەا و سەەەەەەدا گەەەەرنگە بەەەەەۆ
ئەوەی ئەمەەەەەەڕۆ لە شەەەەەەەڕی دێەەەەەەەەروردا هەڵەکەەەەەەانی ٩١کەەەەەەان و ٨١کەەەەەەان
دووپەەەەەان نەکەیەەەەەنەوە .لە کەەەەەاەی سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری رەیگەەەەەان و بوشەەەەەدا،
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ئەمریکەەەەا عێرا ەەەەی لە نەەەەاو لیسەەەەتی واڵەەەەەانی پشەەەەتیوانی ەروریەەەەز دەرهێنەەەەا،
پەیوەنەەەەەدیە دیپلۆمەەەەەاەیکە هەمە یە نەکەەەەەانی لەگەل عێەەەەەراق دەسەەەەەتپێکردەوە،
ملیاردهەەەەەەا دو ر ەرزی کریەەەەەەدیتی دا بە سەەەەەەەدا  ،ەەکنۆلەەەەەەۆێی وایەەەەەەدا بە
سەەەەدا کە دەیتەەەەوانی بەەەەۆ بەرهەمهێنەەەەانی ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ بەکاریبهێنێەەەەت.
کەوابەەەەوو جەەەەیگەی سەرسەەەەوڕمان نەەەەیە کە پەەەەاش جەنگەەەەی یەکەمەەەەی کەنەەەەداو
ئەەەەەێمە بەو ئەنجەەەەەەامە گەیشەەەەەتیی کە عێەەەەەەراق بەرنەەەەەامەیەک ی پێشەەەەەەکەوەوی
ەکەەەەی نەەەەاوکی هەیە ەەەەونکە لەڕاسەەەەتێدا یۆمەەەەان یارمەەیمەەەەان دابەەەەوو ئەو
ەکەەەەەەەانە دروسەەەەەەەت بکەەەەەەەان .ئەەەەەەەێمە ئامرازەکەمەەەەەەەان دا بە دەسەەەەەەەتی
کاربەدەسەەەەەتانی عێەەەەەەراق بەەەەەەۆ ئەوەی ەکەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەوێ بەرهەمبهێەەەەەەنی،
رێگەشەەەەمان بەوە دا کە واڵەەەەەانی دیەەەەکەش ەکو ەەەەۆڵی ئەمریکەەەەایی بفرۆشەەەەی
بە سەەەەەەەدا  .ئەەەەەەەێمە ەەنەەەەەەان ەن کۆمەڵێەەەەەەەڵ زانیەەەەەەاری زۆر هەسەەەەەەەتیاری
هەواڵگریشەەەەەەەمان دا بە سەەەەەەەوپای سەەەەەەەەدا کە لە رێگەەەەەەەای سەەەەەەەەەە یت لە
ئاسەەەەەەمانەوە وەدەسەەەەەەتمان یسەەەەەەتبوو .سەەەەەەەرەڕای ئەوەی کە دەشەەەەەەمانزانی
سەەەەەەەەدا ەکەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی دێی هێزەکەەەەەەەانی ئێەەەەەەەران بەکاردەهێنێەەەەەەەت
نەمانهێشت نەەەوە یەکگرەوەکان عێراق شەرمەزار بکان.
بە گەەەەوێرەی راپەەەەۆرەێکی نووسەەەەینگەی لێکەەەەۆڵینەوەی کەەەەۆنگرێ  ،دەوڵەەەەەەی
ئەمریکەەەا نەەەنهەەەە ا پشەەەەتیوانی لە سەەەەەدا کەەەرد بەڵکەەەەوو ئیەەەەدارەی رەیگەەەەان و
بەەەەەوش هەوڵەکەەەەەانی کۆنگرێسەەەەەیان پەەەەەو ەل کەەەەەردەوە بەەەەەۆ ئەوەی ئەەەەەابۆۆ ە
بسەەەەەەپێنی بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا ەەەەەونکە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی بەکارهێنەەەەەابوو.
ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش دەسەەەەەەاڵەی یەەەەەۆی لە کەەەەەۆنگرێ بەکارهێنەەەەەا بەەەەەۆ ئەوەی
ئابۆۆ ە نەسەپێندرێت بەسەر عێرا دا.
جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،دەەرسەەەەە ئێسەەەتا هەمەەەان هەڵەکەەەانی جەەەەۆر
بوشەەەەی بەەەەاو  ،کەەەەالیی پەەەەاول ،دیەەەەڵ نەەەەی و پەول وۆل ەەەەۆڤیتز دووپەەەەان
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بکەیەەەەەنەوە .دەەرسەەەەەە ئێسەەەەەتاش لە شەەەەەەڕی دێەەەەەەەروردا هەمەەەەەان جەەەەەۆر
هاوپەیمەەەانی دزێەەەو لەگەل کۆمەڵێەەەڵ لە واڵەەەەان ئەنجەەەا بەەەدەیی .بەەەۆ نمەەەونە
لە واڵەەەەەەی ئوزبەکەسەەەەەتان پشەەەەەتیوانی لە دیکتاەۆریەەەەەڵ دەکەیەەەەەی کە بە وەەی
وەزارەەەەەەی دەرەوەی یۆمەەەەان سەەەەەرۆکی رێیمێکەەەەی سەەەەەرکوەکەرە کە مەەەەاەی
مرۆڤەەەەەەەی بە هەمەەەەەەەوو شەەەەەەەێوەیە پێشەەەەەەەیلکردوە و  ٤هەزار بەنەەەەەەەدکراوی
سیاسەەەەەی هەیە  .294دوایەەەەەەیی نمەەەەەەونەی کردەوەکەەەەەەانی سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەاری
ئو زبەکسەەەەتان ئەوە بەەەەوو کە رێیەەەەمەکەی مەەەەاوەیە لەمەوپەەەەێ بەنەەەەدکراوێکی
سیاسەەەەەی لە نیەەەەەو ئەەەەەاودا کواڵنەەەەەد و ئەشەەەەەکەنجەی کەەەەەرد .ئە کەەەەەردەوانە،
کردەوەکانی سەدا حوسەینمان وەبیردێنێتەوە.
لە واڵەەەەەەی ەورکمانسەەەەەتان بەەەەەووینەەە هاوپەیمەەەەەانی زۆردارێکەەەەەی دیەەەەەکەی
ئێسەەەەەتالینی کە بە نەەەەەاوی "ەورکمانبەەەەەاش" کەسەەەەە ایەەیەکی ئەەسەەەەەانەیی بەەەەەۆ
یەەەۆی درسەەەت کەەەردوە کە ەەنهەەەەا شەەەان لە شەەەانی سەەەەدا حوسەەەەەیی دەدان.
سەەەەرۆ کۆمەەەاری ەورکمانسەەەتان نەەەاوی مەەەانگی کەەەانوونی دووەمەەەی کەەەردوە بە
"ەورکمانبەەەەاش" کە نازنەەەەاوی یەەەەۆیەەی و نەەەەاوی مەەەەانگی نیسەەەەانی کەەەەردوە بە
295
"دایڵ" بۆ ریزگرەی لە دایکی یۆی.
 294مەبەسەەتی ئیسەەەه عەبەەدولرەنی کەریمەەەۆڤە کە لە کەەاەی دروسەەەتبوونی واڵەەەی ئوزبەکسەەەتان
لە  ١٨٨١ەا ئێستا سەرۆ کۆماری ئەو واڵەەیە .وەرگێڕ.
 295مەبەسەەەەتی سەەەەەەر مەەەوراد نیەەەەازۆه ،سەەەەرۆ کۆمەەەەاری ەورکمانسەەەتانە کە نازنەەەەاوی "
ەورکمانبەەاش"ی بەیشەەێوە بە یەەۆی یەەانی سەەەرۆکی هەمەەوو ەورکمانەکەەان .نیەەازۆه سەەەاڵی ٤١١٤
رایگەیانەەەەد کە رۆێێمێەەەە ری واڵەەکەی دەگۆڕێەەەەت و هەر مەەەەەانگێکی دەکەەەەان بە نەەەەاوی یەکەەەەەێ لە
ارەمانەکەەانی ەورکمانسەەتان .مەەەانگی نیسەەانی کەەەردووە بە "دایەەك" بەەۆ ریزگەەەرەی لە دایکەەی یەەەۆی
کە سەەەەەاڵی  ١٨٢٩لە بومەلەرزەیەکەەەەەدا لە عیشەەەەە اابادی پەەەەەایتەیتی ەورکمانسەەەەەتان کەەەەەوێراوە.
نیەەەەەازۆو لە سەەەەەاڵی  ١٨٩٤لە یەن حیزبەەەەەی کومونیسەەەەەتی سەەەەەۆڤیەەەوە کەەەەەرا بە سەەەەەەرۆکی
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ئەمەەەەەڕۆ لە شەەەەەەەڕی دێەەەەەەەەروردا بەەەەەە وێنەەە هاوپەیمەەەەەەانی ئە دەوڵەەەەەەەەانە،
دروسەەەت بە هەمەەەەان شەەەەێوە کە لە کۆەەەەەایی ١٨٩١کانەەەەدا هاوپەیمەەەەانی سەەەەەدا
بەەەەوویی .ئەڵەەەەبەەە باشەەەەی دەزانەەەەیی کە ئەنجەەەەامی ئە هاوپەیمەەەەانیە ەەەەی
دەبێت.
سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا و جێگەەەەرەکەی بەردەوا پێەەەەداگری لەسەەەەەر ئەوە
دەکەن کە ئەمە شەەەەەەەەڕی دێەەەەەەەەەرور و پەرەپێەەەەەەەدانی دیموکراسەەەەەەەییە .ئەی
ئوزبەکەسەەەەتان و ەورکمانسەەەەتان؟ بەەەەۆ لەو هەەەەید نەەەەاکەیی؟ بەەەەۆ یۆمەەەەەان
کەەەەەردوە بە هاوپەیمەەەەەەانی کۆمەڵێەەەەەەڵ دیکتەەەەەەاەۆر و زۆردار کە لە داهەەەەەەاەوودا
دەەەەەەوانی بەەەەبی بە سەەەەەدا حوسەەەەەینێکی راسەەەەتە ینەی دیەەەەکە .بەەەەا نەبەەەەیی بە
هاوپەیمەەەەەانی سەەەەەەرۆکە نەەەەەاڕەوا نوێکەەەەەان .ئەگەر بەەەەەۆ شەەەەەەڕی دێە ەەەەەەرور
راستگۆیی با نەبیی بە هاوپەیمانی سەرۆکە ناڕەواکان.
بەەەەا وانەکەەەەانی مێەەەەروو بهێنیەەەەنەوە بیەەەەری یۆمەەەەان ،بەەەەەەایبەن دەمەوێەەەەت
وەبیەەەری جێگەەەەری سەەەەەرۆ کۆمەەەەار( کە ئێسەەەەتا بەردەوا ئامەەەەاێە بەو راسەەەەتیە
دەکەەەەان کە سەەەەەدا حوسەەەەەەیی ەکەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هاواڵەیەەەەانی یەەەەەۆی
بەکارهێنەەەەاوە) بهێەەەەنمەوە کە یەەەەۆی بەشەەەەەێڵ بەەەەوو لە ئیەەەەدارەی ئەوکەەەەەاەی
ئەمریکەەەەا کە ئاگەەەەاداری کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە بەەەەوو و هی ەەەەی نەکەەەەرد بەەەەۆ
سەەەەەارێرکردنەوەی یە و پەێارەی یەڵکەەەەەی جیهەەەەەان و ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران و
نەەەوێنەرانی ئەمریکەەەا .ەەەی روویەەەدا؟ ئایەەەا سەەەەداممان ەەشەەەویز کەەەرد؟ ئەمە
پرسەەەەەەیارێکە کە ەد وەاڵمەکەی نەەەەەەازانیی بەاڵ بەەەەەەا وانەکەەەەەەانی هەڵەبەەەەەەجە
لەبیەەەەەەر نەکەیەەەەەەی ئەگەر دە لە دیموکراسەەەەەەی و ئەەەەەەازادی دەدەیەەەەەەی .بەەەەەەا
وانەکەەەەەەانی هەڵەبەەەەەەجە جێبەجەەەەەەێ بکەیەەەەەەی ئەگەر دە لە مەەەەەەاەی مەەەەەەرۆه
ەورکمانسەەەەتان و پەەەەاش هەڵوەشەەەەانەوەی سەەەەۆڤیەەی
ئێستاش هەر سەرۆ کۆمارە .وەڕگێڕ.
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دەدەیەەەەەی ،بەەەەەا یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە بپەەەەەارێزیی .ئەگەر دەربەەەەەارەی شەەەەەەڕی
دێەەەەەەرور راسەەەەتگۆیی بەەەەا نەبەەەەیی بە هاوپەیمەەەەانی سەەەەەرۆکی نەەەەەاڕەوای ئەو
واڵەانە کە یەڵکی یۆیان سەرکون دەکەن .با رابردوو لە بیر نەکەیی.
کۆنگرێسەەەەەەمەن کەەەەەەری ڤەەەەەەان هەەەەەەۆڵێی  :296ئەمە بڕیارنەەەەەەامەیەکی
ەریەەەەەەودەرانەیە نەەەنهەەەەەەا لە بەر ئە و شەەەەەەتەی کە دەیۆێەەەەەەت بەڵکەەەەەەوو لەبەر
ئەو شەەەەەەەەەەەەتەی کە نایشەەەەەەەەەەەەیۆێت .جێگەەەەەەەەەەەەای دایە کە هاوکەەەەەەەەەەەەارە
کۆماریخوازەکانمەەەەەان جەەەەەارێکی دیەەەەەکە بابەەێەەەەەڵ بەکەەەەەاردێنی کە سەەەەەەرجە
یەڵکەەەەەەی ئەمریکەەەەەەا  -کە بە ەێکەەەەەەەڕا پشەەەەەەتیوانی لە سەەەەەەەەربازەکانمان لە
عێەەەەراق دەکەن  -دەیەەەەەاەە نەەەەاو راوەسەەەەەتانێکی سیاسەەەەی ئاشەەەەەکرا کە هەول
دەدان مێەەەەەروو بە شەەەەەێوەیەکی دووبەرەکینەەەەەانەوە سەەەەەەرلەنو بنووسەەەەەێتەوە.
یەڵکەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەا دەبەەەەەەەێ بەەەەەەزانی کە رێبەرایەەەەەەەەەی کۆمەەەەەەەاریخواز لە
ئەنجەەەەەەەومەنەدا نەیهێشەەەەەەەتو ە کە هی کەەەەەەەا لە ئەنەەەەەەەدامانی ئەنجەەەەەەەەوومەن
پێشنیارێڵ بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە بڕیارنامەیەدا بخەنەڕوو.
کەموکەەەەوڕی سەەەەەرەکی ئە بڕیارنەەەەامەیە ئەوەیە کە ەەنهەەەەا بەشەەەەێکی ب ەەەەوو
لە بەسەەەەەەرهاەی عێرا مەەەەەان بەەەەەۆ دەگێەەەەەڕێتەوە .بڕیارنەەەەەامەکە لە هەوڵێکەەەەەی
ئاشەەەکرادا بەەەۆ گەەەۆڕینی بەەەابەەەکە ،هەەەید ئامەەەاێەیەکی بەو پاسەەەاوە سەەەەرەکییە
نەکەەەردو وە کە سەەەەرۆ بەەەوش بەەەۆ شەەەەڕی عێەەەراق دەیهێنەەەایەوە واەەەەا بەەەوونی
ئەمبەەەەاری ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ لە عێەەەەراق .لە بەەەەاەی ئەوە بڕیارنەەەەامەکە هەول
دەدان ەەنهەەەا لە سەەەەەر بنەمەەەەای مرۆڤدۆسەەەەتانە پاسەەەەاو بەەەەۆ بڕیەەەەاری شەەەەەڕی
عێەەەراق بهێنێەەەتەوە .بڕیارنەەەامەکە لەپەەەال کۆمەڵێەەەڵ شەەەتی دیەەەکەدا ئامەەەاێە بە
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کەڵکەەەەەوەرگرەنی( رێیمەەەەەی عێەەەەەراق) لە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هاوواڵەیەەەەەانی
کوردی عێراق لە  ١٨٩٩دەکان.
پێویسەەەەت ناکەەەەان کەس باسەەەەی پێشەەەەیلکرانی مەەەەاەی کوردەکەەەەان بەدەسەەەەتی
سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ مەەەەی بکەەەەان .لە  ١٨٩٩لە کۆەەەەەایی شەەەەەڕی ئێەەەەران و
عێەەەەەەەەراق مەەەەەەەەی وە ئەنەەەەەەەەدامی کەەەەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەەەدییەکانی دەرەوەی
297
ئەنجەەەەەومەنی پیرانەەەەەی ئەمریکەەەەەا لەگەل هاوکەەەەەار  " ،پیتیەەەەەر گەەەەەالبری "
سەەەەەردانی سەەەەنووری عێەەەەراق و ەورکیەمەەەەان کەەەەرد .ئەو کەەەەاەە هەزاران کەەەەورد
لە عێەەەراق هەاڵەبەەەوون و پەنایەەەان بەەەۆ ەەەەورکیە هێنەەەابوو .ئەەەێمە لەگەل سەەەەدان
کەس لەو ئەەەەاوارانە گفتۆگۆمەەەەان کەەەەرد و بەڵگەمەەەەان لەسەەەەە ر کیمیابەەەەارانکردنی
یەڵکی کورد کۆکردەوە.
راپەەەەۆرەەکەی ئەەەەێمە بەەەەووە بنەمەەەەایە بەەەەۆ ئەوەی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران گەاڵلە
یاسەەەەایە بەەەەۆ سەەەەەپاندنی ئەەەەابۆۆ ەی ئەەەەابوو ری بەسەەەەەر عێرا ەەەەدا پەسەەەەەند
بکەەەەەان بە هەەەەەۆی ئەوەی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی کوردەکەەەەەان بەکارهێنەەەەەابوو.
گەاڵلە یاسەەەەەەەاکە لە یەن ئەنجەەەەەەەومەنی پیەەەەەەەرانەوە پەسەەەەەەەەند کەەەەەەەرا بەاڵ
ئیەەەەدارەی رەیگەەەەەان( کە گەڵەەەەەێ لە کاربەدەسەەەەتە سەەەەەەرەکییەکانی ئێسەەەەەتا لە
ئیەەەەەەەدارەی بوشەەەەەەەدا کەەەەەەەار دەکەن) دێی ئەو گەاڵلە یاسەەەەەەەایە راوەسەەەەەەەتا و
نەیهێشەەەەەت گەمارۆکەەەەەانی گەاڵلە یاسەەەەەاکە دێی عێەەەەەراق جێبەجەەەەەێ بکرێەەەەەت.
باشەەەە ەەەۆن ئێەەەوە ئەو کەەەاەە دێی سەەەەپاندنی ئەەەابۆۆ ەی ئەەەابووری بەسەەەەر
عێرا ەەەەدا بەەەەوون(بە هەەەەۆی ئ ەوەی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی
بەکارهێنەەەەەەابوو) بەاڵ ئەمەەەەەەەڕۆ باەەەەەەەان داوەەەوە و دەڵەەەەەەەێی بەکارهێنەەەەەەەانی
Peter Galbraith
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ەکەەەی کیمیەەەایی دێی یەڵکەەەی مەدەنەەەی عێەەەراق هۆکەەەاری شەەەەڕی ویەەەهیەەە
یەکگرەوەکانی ئەمریکا دێی عێراق لە  ٤١١٠بوو.
جەەەەەەگە لەوەش ئەگەر بەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی لە یەن سەەەەەەەدا
حوسەەەەیی دێی هاواڵەیەەەانی یەەەۆی ،هۆکەەەاری ئەو شەەەەڕە بەەەوو ،ئەەەێمە دەبوایەەەا
لە کەەەەاەی شەەەەەڕی کەنەەەەداوی ەەەەەارس لە  ١٨٨١کۆەاییمەەەەان بە کەەەەاری سەەەەەدا
حوسەەەەەەەیی هێنابەەەەەەا ەەەەەەونکە عێەەەەەەراق لە دوای  ١٨٩٩ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی
بەکارنەهێنەەەەاوە واەەەەەا لەو کەەەەاەەوە کە مەەەەی و هاوکەەەەار پیتێەەەەر گەەەەالبرێ لە
کۆەەەەایی شەەەەڕی ئێەەەران و عێەەەراق سەەەەردانی سەەەنووری ەەەەورکیە و عێرا مەەەان
کەەەەەرد .بەاڵ سەەەەەێ سەەەەەال دوای ئەوە لە  ١٨٨١ئەەەەەێمە نەەەنهەەەەەا سەەەەەەداممان
لەسەەەەەەەر دەسەەەەەەەاڵن نەبەەەەەەرد بەڵکەەەەەەوو لە کۆەەەەەەەایی شەەەەەەەڕدا ویەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا یەەەەۆی بە شەەەەتی دیەەەەکەوە یەریەەەەڵ کردبەەەەوو لە
کاەێکەەەەەدا کە سەەەەەەدا شەەەەەیعەکانی لە باشەەەەەوور و کوردەکەەەەەانی لە بەەەەەاکووری
سەەەەەەرکون دەکەەەەەرد .ئە بەسەەەەەەرهاەە دووڕوویەەەەەی ئە هەوڵە نیشەەەەەان دەدان
بەەەۆ سەەەەرلەنو نووسەەەینەوەی مێەەەروو بەەەۆ ئەوەی هۆکارەکەەەانی شەەەەڕی عێەەەراق
لە  ٤١١٠ەواشە بکرێت.
راسەەەەەەەتیەکەی ئەوەیە کە ئیەەەەەەەدارەی بەەەەەەەوش بە یەڵکەەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەای ون
نا ەەەاریی شەەەەڕ دێی عێەەەراق رابگەیەنەەەیی ەەەونکە سەەەەدا حوسەەەەیی ئێسەەەەتا
ئەنبەەەاری ەکەەەی کۆمەڵکەەەەوێی هەیە و مەەرسەەەیەکی مسەەەەۆگەرە بەەەۆ ویەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا .کاەێەەەەەەڵ کە پشەەەەەەکنەرانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان
داوای کەەەاەی زیاەریەەەان کەەەرد بەەەۆ ئەوەی یەکهیەەەی بەەەکەنەوە کە ئایەەەا عێەەەراق
ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێی هەیە یەەەەەا نەەەەەا  ،ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش ئەو داوایەی رەن
کەەەەردەوە و شەەەەەڕی دێی عێەەەەراق راگەیانەەەەد .ئێسەەەەتا دەزانەەەەیی کە بە گەەەەوێرەی
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راپەەەەەۆرەی سەەەەەەرۆکی پشەەەەەکنەرانی ەکەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان ،دەی یەەەەەد
کەەەای  298ەەەەا ئەمەەەڕۆ هەەەید ئەمبەەەارێکی ەکەەەی کیمیەەەایی ،بیۆلەەەۆێیکی یەەەان
نەەەەەاوکی لە عێەەەەەراق نەدۆزراوەەەوە .ئە بڕیارنەەەەەامەیە هەەەەەید ئامەەەەەاێەیە بەوە
ناکەەەەان کە لە ئەنجەەەەامی یرا پکەڵکەەەەوەرگرەنی ئیەەەەدارەی بەەەەوش لە زانیەەەەارییە
هەواڵگریەکەەەەان ،ەەەەی یەسەەەەارێکی جەەەەدی لە ئیعتبەەەەار و ئاسایشەەەەی ئەمریکەەەەا
لە سەراسەری جیهاندا کەوەووە.
رێبەرایەەەەەەەی کۆمەەەەەەاریخواز ئەوەنەەەەەەدە کە پشەەەەەەتیوانی لە سەەەەەەەربازەکانمان لە
عێەەەەراق دەکەەەەەان  ،پێیخۆشەەەەە ئەوەنەەەەەدەش پشەەەەتیوانی لە بڕیەەەەەاری سەەەەەەرۆ
کۆمەەەەار بەەەەۆ راگەیانەەەەدنی شەەەەەڕ دێی عێەەەەراق بکەەەەان .بەاڵ ئەو کەسەەەەانە کە
منیەەەەەان وە نەەەەەوێنەری یۆیەەەەەان لە ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران هەڵبەەەەەراردووە و
یەڵکەەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەا شەەەەەەەایانی زیەەەەەەەاەر لەو بەەەەەەەراردە هەڵەیەن کە لە
بڕیارنەەەەەامەیەدا نیشەەەەەان دراوە .مەەەەەی یەەەەەاری بەوە نەەەەەاکە کە پشەەەەەتیوانی لە
بیروبۆ ونەکەەەەانی سەەەەەرۆ کۆمەەەەا ر سەەەەەبارەن بە عێەەەەراق بەەەەکە بەەەەۆ ئەوەی
پشەەەەەەەتیوانی یەەەەەەەۆ لە سەەەەەەەەربازەکانمان دەرببەەەەەەەڕ  .مەەەەەەەی درێەەەەەەەرە بە
پشەەەەەەەتیوانیکردن لە سەەەەەەەەربازەکانمان دەدە و سپاسەەەەەەەی یەەەەەەەزمەەە گەورە و
درەوشەەەاوەکەیان دەکە  .مەەەی ئەمەەەەدوایانە سەەەەردانی عێەەەەرا ە کەەەرد و شەەەەانازی
ئەوە پێبەیشەەەەرا ەەەەاو بە گەلەەەەێ لە هێەەەەزە ەکەەەەدارەکانمان بکەوێەەەەت .مەەەەی
ئەمەکناسەەەەەەەیی یەڵکەەەەەەەی ئەمریکەەەەەەەا بەوان راگەیانەەەەەەەد بە بەەەەەەەۆنەی ئەو
وربانیەەەەەدانە و ئەو یەەەەەزمەەەی کە پێشکەشەەەەەی واڵەەکەمەەەەەانی دەکەن .بەەەەەۆ
سەەەەەەربازەکانمان زۆر شەەەەەتێکی یەەەەەراپە کە رێبەرایەەەەەەەی کۆمەەەەەاریخواز لێەەەەەرە
ئەوان لەپێناو بەرێەوەندی سیاسی یۆیدا بەکاربێنێت .
David Kay
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لە جێگەەەەای ئەوە ،مەەەەی بڕیارنەەەەامەیەکە ئامەەەەادە کەەەەردووە کە ەێیەەەەدا بەشەەەەێڵ
لەو شەەەەتانە نیشەەەەان داوە کە رێبەرایەەەەەەی کۆمەەەەاریخواز پێیخۆشەەەەە لە بیەەەەری
یەڵکەەەەی ئەمریکەەەەا ب ێەەەەت .بڕیارنەەەەامەکەی مەەەەی یە وشەەەەەی بڕیارنەەەەامەکەی
ئەنجەەەەەەەەومەنی نەەەەەەەەوێنەرانی نەگۆڕیەەەەەەەەوە بەاڵ بەهەرحەەەەەەەەال وێەەەەەەەەنەی ئەو
بەسەەەەەەرهاەە راسەەەەەتە ینەیە بە ەەواوی نیشەەەەەان دەدان کە لە پشەەەەەتی بڕیەەەەەاری
شەەەەەڕی عێرا ەەەەدا بەەەەوو .کۆماریخوازەکەەەەەان بەەەەۆ دەیانەوێەەەەت ئە راسەەەەەتیانە
بشارنەوە؟ بۆ ناهێۆی یەڵکی ئەمریکا هەموو بەسەرهاەەکە بزانێت؟

***
دانیشتنی دووەمی یولی ١١٩ی کۆنگرێسی ئەمریکا
کۆنگرێسەەەەەمەن کەەەەەری ڤەەەەەان هەەەەەۆڵێی بڕیارنەەەەەامەیەکی دەربەەەەەارەی ئەەەەەازادی
یەڵکەەەە ی عێەەەەراق و یزمەەەەەەی درەوشەەەەاوەی هێەەەەزە ەکەەەەدارەکانی ئەمریکەەەەا و
هێەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەان و سەەەەەرنەکەوەی لە دۆزیەەەەنەوەی ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ
لە عێراق پێشنیار کردوە.
دە ی بڕیارنامەکە:
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و رێیەەەەەەمەکەی ەەەەەەەاواندێی مرۆڤایەەیەەەەان ئەنجامەەەەداوە و بە شەەەەێوەیەکی ڕوپەەەەڕ مەەەەاەی هاواڵەیەەەەانی
عێراق و واڵەانی دیکەیان پێشێل کردووە.
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 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەی ەروریسەەەەەەتی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەییهاواڵەیەەەەەەانی عێرا ەەەەەەی کوشەەەەەەتووە ،ئەشەەەەەەکەنجە کەەەەەەردووە ،دەسەەەەەەتدرێری
کردووەەە سەریان و دەست و پێی بڕیون.
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی لە ١١ی ئەەەەەاداری ١٨٩٩ەکەەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەەوێی دێی هاواڵەیەەەەەەەانی کەەەەەەەورد بەکارهێنەەەەەەەاوە و
نزیکەی  ٤هەزار کەسی کوشتووە.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ئەیلەەەەەەوولی  ١٨٩٩ئەنجەەەەەەومەنی پیرانەەەەەەی)(S2763ی پەسەەەەەند کەەەەرد
ئەمریکەەەەا بە ەێکەەەەڕای دەنەەەەگ گەاڵڵەیاسەەەەای
بەەەەۆ سەەەەەپاندنی گەمەەەەارۆی ئەەەەابووری بەسەەەەەر رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیندا
بەهەەەەەەۆی ئەوەی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی دێی هاوواڵەیەەەەەەانی کەەەەەەوردی یەەەەەەۆی
بەکارهێنەەەەەەابوو بەاڵ ئەو گەاڵلەیاسەەەەەەایە شکسەەەەەەتی هێنەەەەەەا بە هەەەەەەۆی ئەوەی
ئیدارەی رەیگان دێی راوەستا و هەڕەشەی کرد کە ڤیتۆی دەکان.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە  ٤١١گەەەەەەەەەۆڕی بەکەەەەەەەەەۆمەل لە عێەەەەەەەەەراقدۆزراوەەەوە کە ئیسەەەەەڵ و پڕوسەەەەەکی  ٢١١هەزار وربەەەەەانی دەسەەەەەتی رێیمەەەەەی
سەدا حوسەینی ەێدابووە.
 بەلەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ ەرسەەەەاندن وەۆ انەەەەەەدنی یەڵەەەەەەڵ بەردەوا لە بەر ەەەەەەاوی بنەماڵەکانیەەەەەەان دەسەەەەەەتدرێری
کردووەەە سەریان.
 بەلەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەەەی سەەەەەەەەەدا حو سەەەەەەەەەیی عەرەبەزۆنگ اونشەەەەەینەکانی سەەەەەزا داوە لە رێگەەەەەای وشەەەەەککردنی زەویە زۆنگاویەکانیەەەەەان
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کە لە ئەنجامەەەەەەدا سەەەەەەەدان هەزار کەس ئەەەەەەاوارە بەەەەەەوون و کارەسەەەەەەاەێکی
ێینگەیی روویدا.
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ١٨٨١ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش بریاریەەەەەدا نە ێەەەەەتەناو بەغداد و پاشان وەزیری بەرگری ،دیڵ ینی  299رایگەیاند:
" ئ ەگەر بڕۆیشەەەەەتینایە نەەەەەاو بەغەەەەەداد ،روون نەبەەەەەوو دەبەەەەەێ ەەەەەی بکەیەەەەەی،
روون نەبەەەوو ەەەی دەوڵەەێەەەڵ بخەیەەەنە جێگەەەای دەوڵەەەەەی ئێسەەەتای عێەەەراق،
دەوڵەەەکە شەەەیعە بەەەێ یەەەان سەەەوننە یەەەان کەەەورد؟ دەوڵەەێەەەڵ بەەەێ کە نزیەەەڵ
بەەەێ لە بەعەەەە یەەەەان نزیەەەەڵ بەەەەێ لە بنەەەەاێۆیوازە ئیسەەەەهمیەکان لە عێەەەەراق ؟
ئەو دەوڵەەە کە سەەەەەەوپای و یەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەا لە عێەەەەەەراق
دایدەمەزرانەەەەد ەنەەەەدە ئیعتبەەەەاری هەبەەەەوو لە کاەێکەەەەدا کە سەەەەوپای ئەمریکەەەەا
لە عێەەەراق بەەەوو؟ سەەەوپای ئەمریکەەەا دەبوایەەەا ەنەەەدە لە عێەەەراق بمابەەەایەوە بەەەۆ
ئەوەی ئەو یەڵەەەەەەەەەکەی بپاراسەەەەەەەەەتایا کە حکەەەەەەەەەومەەە دەسەەەەەەەەەتکردەکەی
ئەمریکایەەەەان پەەەەێ بەەەەاش بەەەەوو و ئەگەر سەەەەوپای ئەمریکەەەەا لەناکەەەەاو عێرا ەەەەی
بەجێهێشتبایا ئەو دەوڵەەە ی بەسەر دەهان؟".
 بەلەبەر ەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە یاسەەەەەای  ١٨٨٩ی ئەەەەەازادی عێەەەەەراق( یاسەەەەەایگشەەەەەتی  )105-338کە بە  ٠١١دەنگەەەەەی ئەرێنەەەەەی و  ٠٩دەنگەەەەەی نەرێنەەەەەی
لە یەن ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەرانەوە پەسەەەەەەند کەەەەەرا رایگەیانەەەەەد کە ویەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئە مریکەەەەەا دەبەەەەەێ پشەەەەەتیوانی لە هەوڵەکەەەەەان بەەەەەۆ رویەەەەەانی
رێیمی سەدا حوسەیی بکان.
Dick Cheney
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 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ٩ی ئەیلەەەەەەەوولی  ٤١١٤کەەەەەەەالیی پەەەەەەەەاول،وەزیەەەەەری دەرەوە رایگەیانەەەەەد کە هەەەەەید شەەەەەڵ و گومانێەەەەەڵ لەوەدا نیەەەەەیە کە
سەدا حوسەیی ئەمباری ەکی کۆمەڵکوێی هەیە.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ٩ی ئەیلەەەەەەەوولی  ٤١١٤دیەەەەەەەڵ ینەەەەەەەی،جێگەەەەەری سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار وەەەەەەی ئەەەەەێمە لەوە دڵنیەەەەەان کە سەەەەەەدا بەەەەەۆ
وەدستتخسەەەەەەتنی پێداویسەەەەەەتیەکانی پیتانەەەەەەدنی ئورانیەەەەەەۆ هەول دەدان بەەەەەەۆ
ئەوەی ەکی ناوکی بەرهەمبهێنێت.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ٩ی ئەیلەەەەەەەوولی  ٤١١٤پەەەەەەەاول ،وەزیەەەەەەەریدەرەوەی ئەمریکەەەەا وەەەەەی ئەەەەێم ە دڵنیەەەەەایی کە سەەەەەدا حوسەەەەەیی ئەمبەەەەەاری
کۆمەڵێەەەەەەڵ ەکەەەەەەی بیۆلەەەەەەۆێیکی هەیە و لەوانەیە درێەەەەەەرە بە هەوڵەکەەەەەەانی
بدان بۆ ئەوەی پەرە بەو ەکانە بدان.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ٤ی ەشەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەی  ٤١١٤سەەەەەەەەرۆبوش وەی رێیمی عێراق مەەرسییەکی کتوپڕە.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ١١ی ەشەەەەەەەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەەەەەەەی ٤١١٤ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران ئیجازەنەەەەەامەی بەکارهێنەەەەانی هێەەەەزی سەەەەەەربازی دێی
عێەەەەەراق پەسەەەەەەند کەەەەەرد و لە ١٨ی ئەەەەەاداری  ٤١١٠ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی
ئەمریکا ئوپەراسیۆنی سەربازی دێی عێراق ئەنجامدا.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە رێیمەەەەەەەەەی عێەەەەەەەەەراق  ١١بڕیارنەەەەەەەەەامەیئەنجەەەەەومەن ی ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەانی جێبەجەەەەەێ نەکەەەەەرد و لە ٩ی
ەشەەەەەەرینی دووەمەەەەەەی  ٤١١٤ئەنجەەەەەەومەنی ئاسەەەەەەای بە ەێکەەەەەەڕای دەنەەەەەەگ
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بڕیارنەەەەامەی  ١٢٢١ی پەسەەەەەند کەەەەرد و رایگەیانەەەەد کە عێەەەەراق سەەەەەەرپێ ی لە
جێبەجێکردنەەەەەەی ئەر و بەرپرسەەەەەەارەەییەکانی بە گەەەەەەوێرەی بڕیارنامەکەەەەەەانی
ئەنجەەەەومەنی ئاسەەەەەای  ،لەوانە بڕیارنەەەەەامەی ١٩١ی سەەەەەاڵی  ١٨٨١کەەەەەردووە و
ئێسەەەەەەەەەەتاش دەیکەەەەەەەەەەان و بەەەەەەەەەەەەایبەن لەگەل پشەەەەەەەەەەکنەرانی نەەەوە
یەکگرەوەکان هاوکاری نەکردووە.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ٤٩ی کەەەەەەەەەەەانوونی دووەمەەەەەەەەەەەی ٤١١٠سەەەەەەرۆ بەەەەەوش وەەەەەەی دەوڵەەەەەەەی بریتانیەەەەەا بەوەی زانیەەەەەوە کە سەەەەەەدا
حوسەەەەەیی ئەمەەەەدوایانە هەوڵیەەەەداوە رێرەیەکەەەەی بە ر ەەەەاو ئورانیەەەەۆ لە ئەەری ەەەەا
بەەەەدۆزێتەوە .سەەەەەر اوە هەواڵگریەکەەەەانی ئەەەەێمە پێمانیەەەەان وەەەەەووە کە سەەەەەدا
هەوڵێەەەەداوە جۆرێەەەەەڵ ەیەەەەوپی ئەەەەەالومینیۆ بکڕێەەەەت کە بەەەەەۆ بەرهەمهێنەەەەەانی
ەکی ناوکی گونجاوە.
 بەلەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ٤ی شەەەەەەەەوباەی  ٤١١٠وەزیەەەەەەەەری دەرەوە،کەەەەالیی پەەەەاول وەەەەەی " هەڵسەەەەەنگاندنە سەەەەەرەەاییەکانی ئەەەەێمە نیشەەەەان دەدان
کە عێەەەەراق ئەمەەەەڕۆ لە نیەەەەوان  ١١١ەەەەەا  ٤١١ەەن گەەەەازی کیمیەەەەایی هەیە کە
بەەەەۆ پڕکردنەەەەەی  ١١هەزار راکیتەەەەەی جەنگەەەەەی کیفەەەەەایەن دەکەەەەەان .سەەەەەەدا
حوسەەەەەەیی ەەنەەەەەانەن بە  ١١١ەەن گەەەەەازی کیمیەەەەەایی دەەوانێەەەەەت  ١١١مایەەەەەل
زەوی( یەەەەەانی نەەەەەاو ەیە پێەەەەەنب ەەەەەاەی یەەەەەاک ی ویهیەەەەەەەی مەنهەەەنەەەەەی
ئەمریکا) بسوەێنێت.
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ١ی ئەەەەەەەەەەەەەەاداری  ٤١١٠م مەەەەەەەەەەەەەەدئەلبەرادەعەەەەەی ،بەڕێەەەەەوەبەری گشەەەەەتی (IAEAئاێانسەەەەەی نێەەەەەونەەەوەیی وزەی
نەەەەەاوکی) لە راپۆرەێکەەەەەدا بەەەەەۆ ئەنجەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەان
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رایگەیانەەەەەد " :هەەەەەید ئاسەەەەەەوارێڵ لە ەەەەەا کی نەەەەەاوکی لەو شەەەەەوێنانە کە لە
عێەەەە راق پشەەەەکنراون نەدۆزراوەەەوە و هەەەەید شەەەەتێڵ لە ئەەەەارادا نەەەەیە کە نیشەەەەان
بەەەەەەدان عێەەەەەەەراق لە سەەەەەەاڵی  ١٨٨١وە بەەەەەەەۆ هەەەەەەاوردەکردنی ئەورانیەەەەەەەۆ
هەوڵیدابێت".
 بەلەبەر ەەەەەەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ١ی ئەەەەەەەەەەەەەەاداری  ٤١١٠م مەەەەەەەەەەەەەەدئەلبەرادەعەەەەی ،بەڕێەەەەوەبەری گشەەەەتی  IAEAوەەەەەی ئەو بەڵگەەەەانە کە ویەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا پێشکەشەەەەەی  IAEAکەەەەەردووە بەەەەەۆ ئەوەی نیشەەەەەان
بەدان کە عێەەەەەراق ئورانیەەەەەۆمی لە واڵەەەەەەی نیجەەەەەر کڕیەەەەەوە ،راسەەەەەت نیەەەەەیە و
سەەەەەەەایتەیە .م مەەەەەەەد ئەلبەرادەعەەەەەەەی بە ئەنجەەەەەەەومەنی ئاسایشەەەەەەەی نەەەوە
یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ون کە  IAEAبە راوێەەەەەەەەەر لەگەل پسەەەەەەەەەپۆڕانی دەرەوە بەو
ئەنجەەەەامە گەیشەەەەتووە کە ئە بەڵگەەەەانە(کە بەەەەووە ب ە بنەمەەەەای راپۆرەەکەەەەانی
پەیوەندیەەەەدار بە ئەەەەاڵۆگۆڕکردنی ئەمەەەەدوایانەی ئورانیەەەەۆ لە نێەەەەوان عێەەەەراق و
نیجەەەەردا) راسەەەەت نەەەەیی .کەوابەەەەوو بەو ئەنجەەەەامە گەیشەەەەتیی کە بانگەشەەەەەکانی
پەیوەندیدار بە ئاڵوگۆڕی ئورانیۆ لە نێوان عێراق و نیجر راست نیی.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە بە گەەەەەەەوێرەی سەەەەەەەیانزەیەمیی راپەەەەەەەۆرەیسەەەەەەێ مانگەەەەەەانەی  (UNMOVICکۆمیسەەەەەەەیۆنی ەەەەەەاودێری ،لێکەەەەەەەۆڵێنەوە و
پشەەەەەەکنینی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەان) لە نێەەەەەەوان  ٤١ی ەشەەەەەەرینی دووەمەەەەەەی
 ٤١١٤و ١٩ی ئەەەەەەاداری  ١٠١ UNMOVIC، ٤١١٠جەەەەەەەار عێرا ەەەەەەی پشەەەەەەەکنیوە
و هەەەەید نیشەەەەانەیەکی لە بەردەوامبەەەەوون یەەەەا دەسەەەەتپێکردنەوەی ا کیەکەەەەانی
ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەو ێ یەەەەەان ەکە ەدەیەکراوەکەەەەەانی دیەەەەەکەی لە عێەەەەەراق
نەبینیوە.
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 بەلەبەر ەەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ئەەەەەەەەاداری  ٤١١٠پشەەەەەەەەکنەرانی نەەەوەیەکگرەوەکەەەان داوای کەەەەاەی زیاەریەەەەان کەەەرد بەەەەۆ ئەوەی یەکهیەەەەی بەەەەکەنەوە کە
ئایا عێراق ەکی کۆمەڵکووێی هەیە یان نا؟.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ئیەەەەەەدارە ی بەەەەەەوش ئەو داواکەەەەەەاریەی نەەەوەیەکگرەوەکانی رەن کردەوە.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ١١ی ئەەەەەەەاداری  ٤١١٠دیەەەەەەەڵ ینەەەەەەەی،جێگەەەەری سەەەەەرۆ کۆمەەەەاری ئەمریکەەەەا وەەەەەی ":ئەەەەێمە دەزانەەەەیی کە سەەەەەدا
ئەوپەڕی هەوڵەەەەی یەەەەۆی داوە ەکەەەەی نەەەەاوکی وەدەسەەەەت بخەەەەان و پێمەەەەانوایە
کە لە راستیدا دەستی بە بەرهەمهێنانی ەکی ناوکی کردووە".
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ١١ی ئەەەەەەاداری  ٤١١٠سەەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەەاربەەەەەەەوش رایگەیانەەەەەەەد کە دیکتەەەەەەەاەۆری عێەەەەەەەراق و ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەەەەانی
مەەرسیی بۆ ئاسایشی گە نی ئازاد.
 بەلەبەر ەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە ٤٤ی ئەەەەەەاداری  ٤١١٠دوناڵەەەەەەد رامسەەەەەەفێلد،وەزیەەەەری بەرگەەەەری وەەەەەی ئەو مەەرسەەەەییە کە ەکە کۆمەڵکوێەکەەەەانی عێەەەەراق
دروستی کردوە ،لەناو دەبردرێت.
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ٤ی ەشەەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەەی  ٤١١٠دەی یەەەەەەەدکەەەای ،سەەەەرۆکی پشەەەکنەرانی ەکەەەی کۆمەڵکەەەوێ وەەەەی " زانیاریەکەەەان نیشەەەان
دەدان کە ەوانەەەەاییە بەرەراوانەەەەاکەی عێەەەەراق بەەەەۆ پەرەپێەەەەدان ،بەرهەمهێنەەەەان و
ە ەیەەەەەارکردنی ەکەکەەەەەەان بە گەەەەەەازی کیمیەەەەەایی لە کەەەەەەاەی "ئوپەراسەەەەەەیۆنی
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گەردەلەەەەەولی بیابەەەەەان"  300و " رێەەەەەوی بیابەەەەەان"  301و هەروەهەەەەەا لە ئەنجەەەەەامی
 ١٠سەەەەەەەەال گەمەەەەەەەەەارۆی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەەان و پشەەەەەەەەەکنینەکانی نەەەوە
یەکگرەوەکانەەەەەەدا کەمەەەەەەی کەەەەەەردووە ئەگەر بەەەواوی لەنەەەەەەاوی نە ووبێەەەەەەت.
هەوڵەکەەەانی ئەەەێمە بەەەۆ کەەەەۆکردنەوەی زا نیەەەاری دەربەەەارەی بەرنەەەامەی نەەەەاوکی
عێەەەەراق ئەنجەەەەامێکی ئەوەەەەەەۆی نەبەەەەووە و ئەەەەەێمە زانیەەەەاری باوەرپێکراومەەەەەان
دەربارەی ئەمباری ەکە کیمیایەکانی عێراق پاش ساڵی  ١٨٨١نیە".
 بەلەبەر ەەەەەەەاوگرەنی ئەوەی کە لە  ٤ی ەشەەەەەەەرینی یەکەمەەەەەەەی  ٤١١٠دەی یەەەەەەەدکەەەای وەەەەی" ەەەەا ئەمەەەڕۆ هەەەید بەڵگەیەکەەەی رونمەەەان نیەەەیە کە نیشەەەان بەەەدان
عێەەەراق پەەەاش  ١٨٨٩هەنگەەەاوی گرنگەەەی بەەەۆ درسەەەتکردنی ەکەەەی نەەەاوکی یەەەان
کەرەستەکانی بەرهەمهێنانی ەکی ناوکی هەڵگرەبێت".
 بەلەبەر ەەەەاوگرەنی ئەوەی کە ەەەەەا ئەمەەەەڕۆ ،سەەەەەرەڕای گەڕانەەەەی بەرەراوانەەەەینەەەوە یەکگرەوەکەەەەان ،هەەەەید ەکێکەەەەی کیمیەەەەایی ،بیۆلەەەەۆێیکی ،نەەەەاوکی یەەەەان
ەکە کۆمەڵکوێەکا نی دیکە لە عێراق نەدۆزراوەەەوە.
 300ئوپەراسەەەەیۆنی گەردەلەەەەولی بیابەەەەان( )Storm Desert Operationئەو شەەەەااڵوە گەورەیە
بەەەوو کە لە کەەەانوونی دووەمەەەی  ١٨٨١بەەەۆ رزگەەەارکردنی کوەیەەەت و دەرکردنەەەی هێزەکەەەانی عێەەەراق لە
کوەیەەەەت لە یەن هێەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەان بە سەەەەەرکردایەەی ئەمریکەەەەا بەڕێوە ەەەەوو و سەەەەەرنجا
هێزەکانی سەدامیان نا ار بە پاشەکشە لە کوەیت کرد .وەرگێڕ
 301ئوپەراسەەەەەیۆنی رێەەەەەوی بیابەەەەەان( ) Fox Desert Operationئەو شەەەەەااڵوە بەەەەەوو کە
ئەمریکەەەەەەا سەەەەەەاڵی  ١٨٨٩دوابەدوای ئەەەەەەاڵۆزبوونی پەیوەنەەەەەەدییەکانی عێەەەەەەراق و کۆمەڵگەەەەەەای
نێەەەەونەەەوەیی و دەر ەەەەوونی پشەەەەەکنەرانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەان دێی عێەەەەراق ئەنجامیەەەەەدا .لەو
شەەااڵوەدا ەڕۆکەکەەانی ئەمریکەەا بە مەەاوەی سەەەێ رۆێ و سەەێ شەەەو نەەزیکەی  ٤١١موشەەەەکیان دا لە
عێراق .وەرگێڕ
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کەوابوو:
 - ١ئەنجەەەەەەەومەنی نەەەەەەەوێنەران ئەوە پشتڕاسەەەەەەەت دەکەەەەەەەاەەوە کە ویەەەەەەەهیەەە
یەکگرەووەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا و جیهەەەەەەان بە نەمەەەەەانی سەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و
رێیەەەەمەکەی ئەمنتەەەەر بەەەەوە .بەهەرحەەەەال پرسەەەەیاری سەەەەەرەکی بەەەەۆ یەڵکەەەەی
ئەمریکەەەا ئەوە نیەەەیە کە ئایەەەا ویەەەهیەەە ی ەکگرەوەکەەەانی ئەمریکەەەا بەەەێ سەەەەدا
باشەەەترە یەەەان نەەەا بەڵکەەەوو ئەوەیە کە ئایەەەا بەەەارودۆیی ئەمریکەەەا پەەەاش شەەەەڕی
عێراق بۆ بردنی سەدا حوسەیی باشتر بووە یان نا؟.
 - ٤ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران دەزانێەەەەت کە سەەەەەرەڕای لەسەردەسەەەەەاڵن برانەەەەی
سەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی ،هێشەەەەەەتا زووە بەو ئەنجەەەەەەامە بگەیەیەەەەەەی کە شەەەەەەەڕی
ئەمریکەەەەا لە عێەەەەەراق بەەەەارودۆیی ئاسایشەەەەەی ئەمریکەەەەای باشەەەەەتر کەەەەەردووە.
لەراسەەەەتیدا بەەەەارودۆیەکە نیشەەەەان دەدان کە سیاسەەەەەەەکەی سەەەەە رۆ بەەەەوش
سەەەەەەبارەن بە عێەەەەەراق ،بەەەەەارود ۆیی ئاسایشەەەەەی ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی
ئەمریکای باشتر نەکردووە.
 - ٠ئەنجەەەەەەومەنی نەەەەەەوێنەران ،زانیارییەکەەەەەەانی دەی یەەەەەەد کەەەەەەاەی ،سەەەەەەەرۆکی
پێشەەەەەەەووی پشەەەەەەەکنەرانی نەەەوە یەکگرەوەکەەەەەەەان دەربەەەەەەەارەی نەدۆزرانەوەی
ەکی کۆمەڵکوێ لە عێراق پشتڕاست دەکاەەوە.
 - ٢ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران پشتڕاسەەەەەتی دەکەەەەەاەەوە کە هەەەەەید بەڵەەەەەگەیە
نەدۆزراوەەەوە کە راسەەەەەەتبوونی بانگەشەەەەەەەکانی سەەەەەەەرۆ بەەەەەەوش ،دیەەەەەەڵ
ینەەەی ،جێگەەەەری سەەەەرۆ کۆمەەەەار ،کەەەالیی پەەەەاول ،وەزیەەەری دەرەوە ،دۆناڵەەەەد
رامسەەەەفێلد ،وەزیەەەەری بەرگەەەەری و کونەەەەدولیزا رایەەەە  ،راوێرکەەەەاری ئاسایشەەەەی
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نەەەوەیەەەەی لە ٩ی ئەیلەەەەەوولی  ٤١١٤ەەەەەەا ئێسەەەەەتا(کە لە سەەەەەەرەوە ئاماێەیەەەەەان
پێکرا) نیشان بدان.
 - ٤ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران ستایشەەەەەی یەڵکەەەەەی عێەەەەەراق دەکەەەەەان بە هەەەەەۆی
ئەوەی بەەەەەوێرانە بەرەنگەەەەەاری سەەەەەەرکووەی ەونەەەەەد و کەەەەەردەوە دڕنەەەەەدانەکانی
رێیمی سەدا حوسەیی بوونەوە.
 - ١ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران ستایشەەەەی یەڵکەەەەی عێەەەەراق دەکەەەەان بە بەەەەۆنەی
پەسەندکردنی یاسای بنەڕەەی عێراق.
 - ١ئەنجەەەەەەومەنی نەەەەەەوێنەران ستایشەەەەەەی هێەەەەەەزە ەکەەەەەەدارەکانی ویەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا و هێەەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەە ان دەکەەەەەان کە عێرا یەەەەەان
ئازاد کرد و سپاسی یزمەەە گەورە و درەوشاوەکەیان دەکان.
 - ٩ئەنجەەەەەومەنی نەەەەەوێنەران هەەەەەاویەمی یەەەەەۆی لەگەل بنەمەەەەەاڵەی ئەو هێەەەەەزە
ئەمریکیانە دەردەبڕێت کە لە عێراق کوێراون.
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ئەگەری دووپاەبوونەوەی کۆمەڵکوێی کوردەکان پاش دەر وونی هێزەکانی ئەمریکا لە
عێراق
ئەنجومەنی نوێنەران
٤١ی نیسانی ٤١١٢
کۆنگرێسەەەەەمەن جەەەەەیە مەکەەەەەەدێرمۆن  :302جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەومەن،
وربەەەەەانیبوونی سەەەەەەربازانی ئەمریکەەەەەایی لە عێەەەەەراق راسەەەەەتییەکی ەەەەەەاڵە و
ئەنجەەەەامی شەەەەەەڕێکە کە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار هەڵیگیرسەەەەەاند و جەنابەەەەەت( وە
مەەەەی) دێی ئەو شەەەەەڕە بەەەەووی .هاوکەەەەان لەگەل ئەوەی کە دەبەەەەێ سەەەەەرنب بە
کەەەەوێران و برینەەەەدار بونی هێزەکانمەەەەان لە عێەەەەراق بەەەەدەیی ،دەبەەەەێ سەەەەەرنجی
بە وربەەەەەانیبوونی کوردەکەەەەەانی عێەەەەەراق لە شەەەەەەڕدا بەەەەەدەیی کە لە ئەمریکەەەەەا
سەەەەەرنجی پێەەەەنەدراوە .لە راسەەەەتیدا ئە شەەەەەڕی دوایەەەەیە ،شەەەەەڕی دووەمەەەەی
کەنداو نەبوو بەڵکوو شەڕی سێیەمی کەنداوە لە بیرەوەری ئێمەدا.
پەەەەەاش شەەەەەەڕی یەکەمەەەەەی کەنەەەەەداو  ،303ئەمریکەەەەەا لە کەنەەەەەداو کشەەەەەایەوە و
دەسەەەەتی سەەەەەدامی ئەەەەاوەاڵ کەەەەرد بەەەەۆ ئەوەی دەسەەەەەاڵەەکەی بەهێزەەەەەر بکەەەەان.
 302جەەەیە مەکەەەدۆرمێت لە سەەەاڵی  ١٨١٤- ،١٨١١نەەەوێنەری هەرێمەەەی ٢٠ی واشەەەینگتۆن بەەەەوو لە
ئەنجەەومەنی نەەوێنەران و لە  ١٨٩٨ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری هەرێمەەی ١ی واشەەینگتۆنە لە ئەنجەەومەنی
نەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەا لە سەەەەر لیسەەەەتی پەەەارەی دیموکراەیەەەەڵ .مەکەەەدۆرمێت لە  ١٨٨٠ەەەەەا ١٨٨٤
سەرۆکی کۆمیتەی ئەەنیکەکانی ئەنجومەنی نوێنەران بوو .وەرگێڕ
 303مەبەسەەەەتی لە شەەەەڕی یەکەمەەەەی کەنەەەەداو شەەەەڕی واڵەە هاوپەیمانەکەەەەان بە سەەەەەرکردایەەی
ئەمریکەەەا لەگەل عێەەەراق بەەەۆ دەرکردنەەەی هێزەکەەەانی سەەەەدا لە کوەیەەەت( )١٨٨١و شەەەەڕی دووەمەەەی
کەنەەداو هێرشەەەی ئەمریکەەەا بەەۆ سەەەەر عێەەەرا ە لە  ٤١١٠کە بەەەووە هەەۆی روویەەەانی رێیمەەەی سەەەەدا
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رێیمەەەەەی سەەەەەەدا کەەەەەاری بەزماننەهەەەەەاەووی زۆری ئەنجامەەەەەدا ،یەڵکەەەەەی بە
بەەەەارمەەە گەەەەەرن ،یەڵکەەەەەی کوشەەەەت ،هەزاران کەسەەەەەی کوشەەەەەت ،ئە روداوانە
لەوانە دووپان بێتەوە.
پەەەاش شەەەەڕی یەکەمەەەەی کەنەەەداو  ،ئەەەێمە ه ەرێمەەەەی دێەەڕینمەەەان لە عێەەەەراق
درو سەەەەەەەەتکرد بەاڵ گەەەەەەەەاردی کۆمەەەەەەەەاری سەەەەەەەەەداممان ە نەکەەەەەەەەرد و
هیلیکۆپتەرەکانیمەەەەەان نەیسەەەەەتەیوارەوە ەەەەەونکە رووی ەکەکەەەەەانی سەەەەەەدا
لە سەەەەەربازانی ئەمریکەەەەا نەبەەەەوو بەڵکەەەەوو رووی لە یەڵکەەەەی عێەەەەراق بەەەەوو .لە
ئەنجامەەەەدا دڕنەەەەدەیی و کۆمەڵکەەەەوێییەکی بەەەەەێ وێەەەەنە روویەەەەدا .نەەەەەیکە ٩
هەزار کەەەورد بەدەسەەەەتی سەەەەەدا و دارودەسەەەەتەکەی بەکەەەەۆمەل کەەەەوێران پەەەەاش
ئەوەی ئەمریکەەەەا لە عێەەەەراق کشەەەەایەوە و داوای لە یەڵکەەەەی عێەەەەراق کەەەەرد دێی
سەدا راپەڕن.
کوردەکەەەەەەەان هاواریەەەەەەەان کەەەەەەەرد و داوای یارمەەییەەەەەەەان کەەەەەەەرد بەاڵ کەس
بەهانایەەەەانەوە نە ەەەەوو .شەەەەەڕ ەەواو بەەەەوو ،پاشەەەەان جەەەەۆر بو شەەەەی ێمەەەەارە
یە 304سەەەەەرکەوەنی لەشەەەەەەڕدا راگەیانەەەەد .ئەەەەەێ مە سەەەەەرمان لەو یرۆکەەەەەانە
سەەەڕمابوو(کە گەلێکیەەەان راسەەەت نەبەەەوون) کە باسەەەی ئەوەیەەەان دەکەەەرد ەەەۆن
ەەکنۆلەەەۆێی ئەمریکەەەا گیەەەانی ی ەڵکەەەی رزگەەەار کەەەردووە و ێمەەەارەی کەەەوێراو و
برینەەەەەەەدارەکانی کە کەەەەەەەردوەەەوە و زلهێزبەەەەەەەوونی ئەمریکەەەەەەەای راگرەەەەەەەەووە.
حوسەەەیی .لەگەل ئەوەشەەدا هەنەەد لە سەەەر اوەکان شەەەڕی یەکەمەەی کەنەەداو بە شەەەڕی ئێەەران و
عێراق( )١٨٩٩- ١٨٩١دەزانی .وەرگێڕ
 304مەبەسەەتی جەەۆر هێربێەەرن واکێەەر بۆشەەی بەەاوکی جەەۆر دەبلیەەو بوشەەە کە سەەاڵی  ١٨٩١ەەەا
 ١٨٩٩جێگەەری سەەەرۆ کۆمەەەاری ئەمریکەەا و سەەاڵی  ١٨٩٨ەەەەا  ١٨٨٠سەەە رۆ کۆمەەاری ئەمریکەەەا
بوو .وەرگێڕ
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سەەەەەەەە یتەکان وێەەەەەنەی هەمەەەەەوو شەەەەەتێکی نیشەەەەەاندەدا جەەەەەگە لە وێەەەەەنەی
بەکەمۆڵکوێرانی ئە یەڵکی کوردە کە ئەوینداری ئاشتییە.
کوردەکەەەەەان دەوروبەری  %٤١ی دانیشەەەەەتوانی عێەەەەەراق پێکەەەەەدەهێنی ،کولتەەەەەوور
و زمەەەەەەەانی ەەەەەەەەایبەن بە یۆیەەەەەەەان هەیە و هەر ەنەەەەەەەد کە مسەەەەەەەۆمانی بەاڵ
عەرەب نەەەەەەیی .کوردەکەەەەەەان هەر لە کەەەەەەۆنەوە لە نەەەەەەاو ەیەکی شەەەەەەایاوی لە
دەوروبەر ی کەرکەەەەەوو لە بەەەەەاکوری عێەەەەەراق ێیەەەەەاون .ئە نەەەەەەاو ەیە %١ی
سەەەەەەر اوەکانی نەوەەەەەەی جیهەەەەەانی ەێەەەەەدایە .ئەو سەەەەەەروەەە گەورە نەوەەی کە
لە دەوروبەری کەرکەەەەەەوو هەیە بەەەەەەووە هۆکارێەەەەەەڵ بەەەەەەۆ ئەوەی سەەەەەەەدا و
گەەەەەروپە ئەەنیکیەکەەەەەانی دیەەەەەکە کوردەکەەەەەان دەربەەەەەکەن .سەەەەەەدا هەمەەەەەوو
دەرەەەێکەەەەی بەکارهێنەەەەا بەەەەۆ ئەوەی کوردەکەەەەان سەەەەەرکون بکەەەەان و لەناویەەەەان
بەرێەەەەەت بەاڵ ئەمریکەەەەەا زۆر ئاگەەەەەاداری ئەو ن ەهامەەیەەەەەانە نیەەەەەیە کە سەەەەەەدا
هێنای بەسەر ئە یەڵکەدا.
لەکاەێکەەەەەەدا کە سەەەەەەەرۆ بەەەەەەوش ەد ەکەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەەوێی لە عێەەەەەەراق
نەدۆزیەەەەەوەەەوە ،کوردەکەەەەەان پێمانەەەەەدەڵێی کە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئەمریکەەەەەا
بەڵەەەەەەگە و نیشەەەەەەانەکانی کۆمەڵکەەەەەەو ێی دۆزیەەەەەەوەەەوە  .305کوردەکەەەەەەان لەوە
دەەرسەەەەەی کە ئە کۆمەڵکەەەەەوێییە دووپەەەەەان بێەەەەەتەوە و ئەەەەەێمەش دەبەەەەەێ لە
ئەگەرێکەەەەی وا بترسەەەەیی .کوردەکەەەەەان لەوە دەەرسەەەەی(ئەەەەەێمەش دەبەەەەێ لێەەەەەی
بترسەەەەەەەیی) کە ئەگەر هێزەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا  ٠١ی حەەەەەەەوزەیران لە عێەەەەەەەراق
بکشێنەوە ،کۆمەڵکوێی کوردەکان دەستپێبکاەەوە.
 305مەبەسەەتی ئەوەیە کە سەەەدا حوسەەەیی ەکەەی کۆمەڵکەەوێی دێی کوردەکەەان بەکارهێنەەەاوە
و بەسەەەەرهاەی کوردەکەەەان بەڵەەەگەی کەڵکەەەوەرگرەنی رێیمەەەی عێەەەراق لە ەکەەەی کۆمەڵکەەەوێە بەەەا
ئەمریکا ەکی کۆمەڵکوێیشی لە عێراق نەدۆزیب ێتەوە .وەرگێڕ
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ئەەەەێمە نەدەبوا یەەەەا کوردەکانمەەەەان پەەەەاش شەەەەەڕی یەکەمەەەەی کەنەەەەداو بەەەنیەەەەا
هێشەەەەتبایەوە و نەەەەابێ پەەەەەاش  ٠١ی حەەەەوزەیران بەەەنیایەەەەان بێۆیەەەەەنەوە٠١ .ی
حەەەەوزەیران ەەنهەەەەا بەەەەۆ بەرزەەەەەەڕییە سیاسەەەەیەکانی سەەەەەرۆ کۆمەەەەار باشەەەەە.
بینیمەەەان کە پەەەاش دوایەمەەەیی پاشەکشەەەەی ئەمریکەەەا لە عێەەەراق ەەەی روویەەەدا.
ئەەەێمە نەەەاەوانیی دوبەەەارە کەەەارێکی وا بکەیەەەی و رێگەەەا بەەەۆ ئەوە یەەەۆش بکەیەەەی
کە ەاوانگەلی بەزماننەهاەوو دێی کوردەکان روو بداەەوە.
کوردەکەەەەان شەەەەەایانی ئەەەەازادیی ،شەەەەەایانی ئەوەن بپەەەەارێزرێی ،ئەو یەەەەەوێنڕێەنە
کە رۆێانە لە عێەەەەەەەەراق دەیبینەەەەەەەەیی نیشەەەەەەەەان دەدان کە واڵەەەەەەەەەی عێەەەەەەەەراق
ناسەەەەەە امگیرە و هۆشەەەەەدارییەکە بەەەەەۆ ەومەەەەەانی یەەەەەوێنڕێەنێکی گەو رە ئەگەر
ئەمریکەەەەەا بەرپرسەەەەەیارەەیەکەی لەبەرامەەەەەبەر عێەەەەەراق و سەەەەەەرجە یەڵکەەەەەی
عێراق جێبەجێ نەکان.
ئەەەێمە دەبەەەێ لە عێەەەراق بمێنیەەەنەوە ،نەەەابێ پەەەاش ٠١ی حەەەوزەیران لە عێەەەراق
بێیەەەەنەدەرەوە .دەبەەەەێ لە عێەەەەراق بمێنیەەەەنەوە ەەەەەا ئەوکەەەەاەە کە کوردەکەەەەان لە
ئەەەەەارامی و ئاسایشەەەەەدا بەەەەەی ،ەەەەەەا ئەو کەەەەەاەە کە یەەەەەودی عێەەەەەراق ببەەەەەێ بە
شەەەەوێنێکی ئەمەەەەی .ئەەەەێمە مەدیەەەەونی( ەرزاربەەەەاری) عێەەەەرا یی .بە راگەیانەەەەدنی
شەڕ ،ئێمە بەرپرسیارێتی داهاەووی عێرا مان وەئەستۆ گرن.
ئەەەێمە نەەەاەوانیی بە رێگەەەەای یۆمانەەەدا بەەەڕۆیی و عێەەەەراق لەنەەەاو ئەو ئەەەەاێاوەیەدا
بهێلیەەەەنەوە کە یۆمەەەەان دروسەەەەتمان کەەەەردووە .لە سەەەەەرەەای شەەەەەڕی عێەەەەراق
ئەەەەەێمە هۆشەەەەەداریماندا بە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەار کە سەەەەەەرکەوەنی سەەەەەەربازی لەو
شەەەەەەەەڕەدا ئاسەەەەەەەەانە ەەەەەەەەونکە لە رووی سەەەەەەەەەربازییەوە بەهێەەەەەەەەزیی بەاڵ
سەەەەەەە امگیرکردن و سەەەەەەەپاندنی ئاشەەەەەەتی لە عێەەەەەەراق ئاسەەەەەەان نیەەەەەەیە بەاڵ
سەەەەەرۆ کۆمەەەەار هەەەەید پهنێکەەەەی بەەەەۆ ئەوە نەبەەەەوو ،هەوڵەکەەەەانی وەزارەەەەەەی
دەرەوەی بەەەەەۆ ئەو مەبەسەەەەەتە پشەەەەەتگو یسەەەەەت ،هۆشەەەەەداریەکانی هەمەەەەەوو
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کەسەەەەی پشەەەەتگو یسەەەەت .ێنەەەەرال شینسەەەەکی  306وەەەەەی ئەو پەەەەهنە  ٠١١هەزار
سەەەەەربازی دەوێەەەەت بەاڵ دارودەسەەەەتەی سەەەەەرۆ کۆمەەەەار وەیەەەەان بێەەەەدەنگبە و
لە مەیدان بەدەریان کرد ونکە راستیەکەی ون.
ئێسەەەەەتا ئەەەەەێمە یەریکەەەەەیی هەمەەەەەان هەڵەی پێشەەەەەوو دووپەەەەەان دەکەیەەەەەنەوە
ەەەونکە سەەەەەرۆ کۆمەەەار دەیەوێەەەەت رابگەیەنێەەەت کە "ئەەەەێمە ئەرکەەەی یۆمەەەەان
جێبەجێکەەەەەرد ،دیموکراسەەەەەی ەسەەەەەپا" .ئەوە روداوەکەی "ڤیەەنەەەەەا " وەبیەەەەەر
دێنێەەەەەتەوە کاەێەەەەەڵ کە ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا سەەەەەەەرکەوەنی
لەشەەەەەەەڕدا راگەیانەەەەەەد و ئەمریکییەکەەەەەەان یۆیەەەەەەان لە بەەەەەەانی باڵوێزیەەەەەەانەی
ئەمریکەەەەا لە ڤیەەنەەەەا رزگەەەەار کەەەەرد  .307ئەەەەێمە نەەەەابێ رێگەەەەا بەەەەدەیی ئەوە
دووپان بێتەوە.

General Sh inseki
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306

ئاماێە بەوەیە کاەێڵ کە هێزەکانی باکووری ڤیەەنا (کە دێی دەوڵەەە داردەستەکەی ئەمریکا
لە باشووری ڤیەەنا بوون) گەیشتنە دەروازەی شاری سایگۆنی پایتەیتی باشووری ڤیەەنا  ،لە
بەرەبەیانی ٠١ی نیسانی  ١٨١٤هیلیکۆپتەرەکانی ئەمریکا لە سەر بانی باڵوێزیانەی ئەمریکا لە
شاری سایگۆن نیشتنەوە بۆ ئەوەی ئەو ئەمریکیانە رزگار بکەن کە ناو باڵوێزیانەدا بوون و
سەرەنجا هەموو ئەمریکیەکانیان رزگار کرد بەاڵ وازیان لە ڤیەەنامییەکانی یەنگری ئەمریکا هێنا
کە گیانیان لە مەەرسیدا بوو .هەر هەمان رۆێ هێزەکانی باکووری ڤیەەنا شاری سایگۆنیان داگیر
کرد( کە پایتەیتی ڤیەەنامی باشوور بوو و ەا ئەو کاەە لە ێێر دەسەاڵەی ئەمریکادا بوو) و بەو
شێوەیە شەڕی ڤیەەنا کۆەایی پێهان و هەر دوو ڤیەەنامی باکوور و باشوور یەکیانگرەەوە .وەرگێڕ
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پاش کیمیابارانی هەڵەبجە ،ئەمریکا زیاەر یارمەەی رێیمی عێرا ی دا
ئەنجومەنی نوێنەران
١٠ی ەەموزی ٤١١٢
کۆنگرێسەەەەمەن هین ەەەەی :جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،گونجانەەەەدنی ئە
اکسەەەەەەەەەازییە لە گەاڵڵەیاسەەەەەەەەەاکەدا  308گەەەەەەەەەرنگە ەەەەەەەەەونکە هەروا کە لە
رابەەەەردوودا ،بەەەەەەا یبەن کەەەەاەی ئیەەەەدارەی رەیگەەەەان و بوشەەەەی باوکەەەەدا بینیمەەەەان
ئیەەەەدارەی ئەمریکەەەەەا بەەەەەەەایبەن کریەەەەدیتی کۆمپانیاکەەەەەانی بەکارهێنەەەەەاوە بەەەەەۆ
مەبەستەکانی یۆی.
بەەەەۆ نمەەەەونە پەەەەاش کیمیابەەەەارانی کوردەکەەەەان لە هەڵەبەەەەجە لە  ١٨٩٩ئیەەەەدارەی
ئەمریکەەەەەا عێرا ەەەەەی لە لیسەەەەەتی واڵەەەەەەانی پشەەەەەتیوانی ەروریەەەەەز دەرهێنەەەەەا و
بەشەەەەەەێوەی ج ۆراوجەەەەەەۆر یەەەەەەارمەەی عێرا یەەەەەەدا کە بەر ەەەەەەاوەریی نمەەەەەەونەی
بەیشەەەەەەینی کریەەەەەەدیت لە یەن کومپانیەەەەەەا ئەمریکیەکەەەەەەان بەەەەەەوو بە عێەەەەەەراق.
نەەەەەەزیکەی  ٢بلیەەەەەەۆن دو ر لە رێگەەەەەەای کومپانیەەەەەەای CCCوە درا بە عێەەەەەەراق
سەەەەەەەرەڕای ئەوەی کە کومیسەەەەەەیۆنی کشەەەەەەتوکاڵی کەەەەەەۆنگرێ بە هۆکەەەەەەاری
جۆراوجەەەەەەەۆر دێی ئەوە راوەسەەەەەەەتا .لەگەل ئەوەشەەەەەەەدا جێگەەەەەەەری سەەەەەەەەرۆ
کۆمەەەەاری ئەو کەەەەاەی ئەمریکەەەەا و کاربەدەسەەەەەتانی دیەەەەکەی کۆشەەەەکی سەەەەەپی
دەسەەەەەتێوەردانیان کەەەەەرد و سەەەەەەرەنجا پەەەەەارەکە نێەەەەەردرا بەەەەەۆ عێەەەەەراق بەاڵ
نەەەازانیی یەرجەەەی ەەەی کەەەرا .یەەەارمەەی ئەەەابووری درا بە عێەەەراق ،ەکو ەەەۆل
نێەەەەر درا بەەەەۆ عێەەەەراق بەاڵ ئێسەەەەتا کاربەدەسەەەەتانی ئەمریکەەەەا ،لەوانە سەەەەەرۆ
 308مەبەستی گەاڵڵەیاسای " ئیدارەی گەشەی گوند و پەرەپێدانی بەرهەمی کشتوکاڵی "یە کە لە ١٠ی
ەەموزی  ٤١١٢لە ئەنجومەنی نوێنەراندا ەاوەو کرا و پاش مشتومڕێکی زۆر بە زۆربنەی دەنگ
پەسەند کرا .وەرگێڕ
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کۆمەەەەار و وەزیرەکەەەەانی ،کیمیابەەەەارانی هەڵەبەەەەجە بەکەەەەاردێنی و دەڵەەەەێی لەبەر
ئەوە عێرا یان داگیر کردووە کە سەدا کارەساەێکی وای یوڵ اندوە.
سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی کوردەکەەەەەانی هەەەەەاوواڵەی یەەەەەۆی لە ١١ی ئەەەەەاداری ١٨٩٩
کیمیابەەەەاران کەەەەرد .بەڵەەەەێ بە شەەەەێوەیەکی شەەەەەیتانی کیمیابەەەەارانی کەەەەردن و
 ٤هەزار کەس یەەەەان زیەەەەاەر کەەەەوێران .ئەو کەەەەاەە وەاڵمەەەەی دەوڵەەەەەەی ئەمریکەەەەا
ەەەەی بەەەەوو؟ ئەوە بەەەەوو کە زیەەەەاەر پشەەەەتیوانی لە عێەەەەراق کەەەەرد ،زانیەەەەاری
هەواڵگەەەەری لەگەل عێەەەەراق ئەەەەاڵوگۆڕ کەەەەرد ،کریەەەەدیتی کومپانیاکەەەەانی بەیشەەەەی
بە عێەەەەراق ،ە و ەە ەمەنەەەەی و ەکەەەەی کیمیەەەەایی زیەەەەاەری دا بە عێەەەەراق.
ئەوە بەەەەەوو وەاڵمەەەەەی ئەمریکەەەەەا بە کیمی ابەەەەەارانی کوردەکەەەەەان ،گەلێەەەەەڵ لەوانەی
کە ئێسەەەتا بە ەەەاوی پیەەەرۆزەوە سەەەەیری هێرشەەەی ئەمریکەەەا بەەەۆ سەەەەر عێەەەراق
دەکەن هەر هەمەەەەەەان ئەو کەسەەەەەەانی کە کەەەەەەاەی کیمیابەەەەەەارانی کوردەکەەەەەەان لە
دەوڵەەی ئەمریکادا یاوەن پۆست بوون.
جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،ئەو اکسەەەەەازییە کە هاوکەەەەەار یەەەەەاەون
کەەەەەاپتور  309بەەەەەۆ ئە بڕیارنەەەەەامەیە پێشەەەەەنیاری کەەەەەردوە سەەەەەادەیە بەاڵ زۆر
پێویسەەەتە .لە ١٨٩١کانەەەدا ئیەەە دارەی رەیگەەەان و جەەەۆر باشەەەی بەەەاو بلیۆنهەەەا
دو ریەەەەەان لە وار ێەەەەەوەی کریەەەەەدیتەکانی کۆمپانیەەەەەای  CCCدا بە عێەەەەەراق.
ئە پەەەەەەەارەیە پەەەەەەەاش ئەوە درا بە عێەەەەەەەراق کە ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەانی
ئەمریکەەەەا پشتڕاسەەەەتی کەەەەردەوە کە سەەەەەد ا حوسەەەەەیی ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی
کوردەکەەەەەان و هێزەکەەەەەانی ئێەەەەەران بەکارهێنەەەەەاوە .بەەەەەۆ نمەەەەەونە لە ەشەەەەەرینی
دووەمەەەەەەی  ١٨٩٠وەزارەەەەەەەەی دەرەوەی ئەمریکەەەەەەا پشتڕاسەەەەەەتی کەەەەەەردەوە کە
عێەەەەەراق هەمەەەەەەوو رۆێێەەەەەڵ ەکەەەەەەی کۆمەڵکەەەەەوێ دێی هێزەکەەەەەەانی ئێەەەەەەران
Ms. KAPTUR
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ەرزی

بەکاردێنێەەەەەت .لەهەمەەەەەان کاەەەەەەدا ئەمریکەەەەەا  ٢١٠میلیەەەەەۆن دو ری وە
کشتوکال دا بە عێراق.
لە  ١٨٩٢سەەەەەەرەڕای ئەوەی کە عێەەەەەراق درێەەەەەرەی بە بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی
کیمیەەەەەەەایی دەدا ،ئیەەەەەەەەدارەی رەیگەەەەەەەان  ٤١٠ملیەەەەەەەەۆن دو ری وە ەرزی
کشەەەەتوکاڵی دا بە عێەەەەراق .ئە ەرزانە وای لە سەەەەەدا کەەەەرد ەکەەەەی زیەەەەاەر
بکڕێەەەەەت و یەەەەەۆی دێی یەڵکەەەەەی ئێەەەەەران بەهێزەەەەەەر بکەەەەەان .کاربەدەسەەەەەتە
پایەب ەرزەکەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەا سەەەەەەەەرەڕای دێایەەیکردنەەەەەەەی کاربەدەسەەەەەەەتانی
یەەەەەوارە وە ئەو ەرزانەیەەەەەان دەدا بە عێەەەەەراق .بەەەەەۆ نمەەەەەونە لە ٠١ی ەشەەەەەرینی
یەکەمەەەەەی  ١٨٩٨جەیمەەەەەەز بەیکێەەەەەر ،وەزیەەەەەەری دەرەوەی ئەمریکەەەەەا یەەەەەەۆی
لەگەل وەزیەەەەری کشەەەەتوکال سەەەەەی کەەەەرد و ەنەەەەاعەەی پێهێنەەەەا رازیبێەەەەت بە
بەیشەەەەینی یە بلیەەەەۆن دو ر وە کریەەەە دیتی یەەەەواردەمەنی بەەەەۆ عێەەەەراق .ئەو
بەەەەەڕە پەەەەەارەیە درا بە عێەەەەەراق .روونە کە ئە کەەەەەردەوانە نایاسەەەەەایی بەەەەەوو و
نەدەبوایا رێگەی پێدرابایا.
کاەێەەەەڵ کە کوردەکەەەەان کیمیابەەەەاران کەەەەران کەەەەالیی پەەەەاول( وەزیەەەەری دەرەوەی
ئێسەەەتای ئەمریکەەەا) راوێرکەەەاری ئاس ایشەەەی نیشەەەتمانی دۆناڵەەەد رەیگەەەان بەەەەوو.
پەول ڤۆل ەەەەۆوی تز ،جێگەەەەەری وەزیەەەەەری بەرگەەەەەری ئێسەەەەەتای ئەمریکەەەەەا لە ١٨٩٠
ەەەەا  ١٨٨٠جێگەەەری وەزیەەەری بەرگەەەر ی ئەمریکەەەا بەەەوو بەەەۆ کاروبەەەاری سیاسەەەی.
کۆنەەەدوڵیزا رایەەە کە ئێسەەەتا راوێرکەەەەاری ئاسایشەەەی نیشەەەتمانیە لە  ١٨٩٨ەەەەەا
 ١٨٨٠بەڕێەەەەوەبەری ئەنجەەەەومەنی ئاسایشەەەەی نیشەەەەتمانی ئەمریکەەەەا بەەەەوو .دیەەەەڵ
نەەەەەی ،جێگەەەەەری سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەاری ئێسەەەەەتای ئەمریکەەەەەا سەەەەەاڵی ١٨٩٩
سەەەەەرۆکی ەراکسەەەەیۆنی زۆریەەەەنەی کۆماریخوازەکەەەەانی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران و
لە  ١٨٩٨ەەەەەەا  ١٨٨٠وەزیەەەەەری بەرگەەەەەری ئەمریکەەەەەا بەەەەەوو .ەەنەەەەەانەن ەەەەەەا
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دیەەەەەهی  310کە ئێسەەەەەتا سەەەەەەرۆکی ەراکسەەەەەیۆنی زۆریەەەەەنەی کۆنگرێسەەەەەە ،لە
ئەیلەەەەوولی  ١٨٩٩دەنگەەەەی نەدا بە گەاڵڵە یاسەەەەاکەی ئەنجەەەەومەنی پیەەەەران بەەەەۆ
سەەەەەپاندنی ئەەەەەابۆۆ ە بەسەەەەەەر عێرا ەەەەەدا کە پەەەەەاش کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە
ئامەەەەەەادەکرابوو .ەەەەەەەەا ئەو شەەەەەەوێنە کە ئەەەەەەەێمە ئاگەەەەەەاداریی هی کەەەەەەەا لە
کاربەدەسەەەەەەەتانە دێی ئەو یەەەەەەەارمەەیە بەرەەەەەەەەراوانە نەبەەەەەەەوون کە ئیەەەەەەەدارەی
رەیگان و بوشی باو پاش کیمیابارانی هەڵەبجە دایان بە عێراق.
جەنەەەەەابی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ،داواکەەەەەار ئەو اکسەەەەەازییە کە هاوکەەەەەار
یەەەاەون کەەەاپتور بەەەۆ ئە بڕیارنەەەەامەیە پێشەەەنیاری کەەەردووە پەسەەەەند بکرێەەەەت
بەەەەۆ ئەوەی ئەو هەاڵنە دووپەەەەان نەبێەەەەتەوە کە لە کەەەەاەی ئیەەەەدارەی رەیگەەەەان و
بوشی باوکدا روویدا.
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یادی وربانیە کوردەکانی هێرشی ١١ی ئاداری ١٨٩٩
ئەنجومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ٤١١٤
کۆنگرێسەەەەەەەمەن نتەەەەەەەۆس  :311جەنەەەەەەەابی سەەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەەومەن ،داوا لە
هاوکەەەەەەەارانە دەکە یەەەەەەەادی ئەو رووداوە ەرسەەەەەەەناکانە وەبیەەەەەەەربهێننەوە کە لە
١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩لە هەڵەبەەەەجە لە عێەەەەراق ەومەەەەا .ئەمەەەەڕۆ هەەەەەەدەیەمیی
سەەەەاڵیادی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەۆ سەەەەەر هاواڵەیەەەەەانی
یەەەۆیەەی کە لە کەەەەاەی شەەەەەڕی نێەەەوان هێەەەەزە کوردەکەەەەان(کە دێی سەەەەەرکوەی
سەەەەدا یەباەیەەەان دەکەەەرد) و سەەەپای عێرا ەەەدا روویەەەدا .ئە هێرشەەەە بەشەەەێڵ
بەەەەەەوو لە زنجیەەەەەەرە هێرشەەەەەەە سیسەەەەەەتماەیکەکانی سەەەەەەەدا کە ئامەەەەەەانجی
ێینوسایدی کوردەکانی عێراق بوو و بە شااڵوی ئەنفال ناسراوە.
سەەەەدا حوسەەەەیی بەەەۆ سەەەەرکوەکردنی یەبەەەاەی کەەەورد بەەەێ ەەرق و جیەەەاوازی
ەکەەەەی کیمیەەەەایی دێی پێشەەەەمەرگە و یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی کەەەەورد بەکارهێنەەەەا.
هێرشەەەەەکەی هەڵەبەەەەجە یەکەەەەێ لەو  ٢١هێرشەەەەە کیمیەەەەاییە بەەەەوو کە سەەەەەدا
حو سەەەەەەەیی دێی یەڵکەەەەەەی کەەەەەەورد ئەنجامیەەەەەەدا .لەراسەەەەەەتیدا کوردەکەەەەەەانی
هەڵەبەەەەەەجە و شەەەەەەارۆ کەکانی دەوروبەری بەەەەەەوون بە گەورەەەەەەەەریی یەڵکەەەەەەی
مەدەنەەەەەی کە ەەەەەە ا ئێسەەەەەتا کەوەەەەەەونەەە بەر ەکگەلەەەەەی کیمیەەەەەایی لەوانە
گەەەەازی سەەەەاریی ،VX ،ەەەەەابوون و موسەەەەتارد .لە ئەنجەەەەامی شەەەەااڵوی دزێەەەەو و
LANTOS
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بەرەراوانەەەەی ئەنفەەەەال سەەەەەدان گونەەەەدی کوردنشەەەەیی بەەەواوی یەەەەاپور کەەەەران
و  ٤١هەزار کورد کوێران.
کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەجە دەبەەەەێ ببەەەەێ بە وانەیە بەەەەۆ ئەوانەی کە نەەەەیگەرانی لە
داهەەەەاەوودا ەکگەلەەەەی کیمیەەەەایی و بیۆلەەەەۆێیکی بەکارببردرێەەەەت .جیهەەەەان بینەەەەی
کە ێن و پیەەەەاو و منەەەەداڵی بێگونەەەەا بە دەسەەەەتی رێیمێکەەەەی دڕنەەەەدە ئازاریەەەەان
ەشەەەەت و کەەەەوێران و بە مەەەەاوەی  ١٢سەەەەال سەەەەەدا حوسەەەەەینی دیکتەەەەاەۆر
بەەەێ ئەوەی بە سەەەەزای ەاوانەکەەەەانی بگەەەان سەەەەەدان هەزار یەڵکەەەەی بێگونەەەەاحی
عێرا ەەەەی کوشەەەەت ،ە کەەەەی کیمیەەەەایی ەدەیەکەەەەراوی دێی کوردەکەەەەانی عێەەەەراق
بەکارهێنەەەا و بەەەەێ ئەێمەەەەار مەەەەاەی مرۆڤەەەی پێشەەەەێل کەەەەرد .لە مەەەەاوەی ئەو ١٢
سەەەەاڵەدا ێمەەەەارەی وربانیەەەەانی سەەەەەدا بە کەەەەورد و غەیەەەەرە کەەەەوردەوە ،بە
شەەەەێوەیەکی سەرسەەەەوڕهێنەر زیەەەەادی کەەەەرد هەروەهەەەەا کە دۆزیەەەەنەوەی گەەەەۆڕە
بەکۆمەڵەکان ئەو راستیە نیشان دەدان.
جەنەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،ئێسەەەەتا مێەەەەروو ەەەەۆڵەی وربانیەەەەانی سەەەەەدا
حوسەەەەەەیی دەکەەەەەاەەوە( هەر ەنەەەەەد کە ئەو ەۆڵەسەەەەەەندنەوەیە درنەەەەەگ کەون و
وەکەەەەوو پێویسەەەەەت نیەەەەیە) و بەمەەەەەزوانە سەەەەەدا حوسەەەەەەیی لەگەل سەەەەەزای
ەاوانەکەەەەەەانی روبەڕوو دەبێەەەەەەەتەوە .داوا دەکە هاوکەەەەەەەارانە هاودەنەەەەەەەگ لەگەل
مەەەەەەی دێی سەەەەەەەرکون و ب ەکارهێنەەەەەەانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی و بیۆلەەەەەەۆێیکی
وەجەەەەواب بەەەەێی .ئەوە ئێسەەەەتا باشەەەەتریی رێگەەەەایە بەەەەۆ ئەوەی رێەەەەز بگەەەەریی لە
ئەەەەەێ و ئەەەەەازاری یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجە و سەەەەەەرجە وربانیەەەەەانی شەەەەەااڵوی
دێەمرۆڤەەەەەەەەی ئەنفەەەەەەەەال و ئەوانەی کە بە دەسەەەەەەەەتی سەەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەیی
لەناو وون.
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لە ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجەدا هێزەکانی ئەمریکا داهاەوویەکی باشتر بۆ عێراق
بنیاەدەنێی
ئەنجومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ٤١١٤
کۆنگرێسەەەەمەن دانەەەەا رۆهرابەەەەا ێر  : 312جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،لە
١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی بەشەەەەەێوەیەکی دڕنەەەەەدانە هێرشەەەەەی
کەەەەردە سەەەەەر هەڵەبەەەەجە لە کوردسەەەەتانی عێەەەەراق .کاەێەەەەڵ کە بومبەەەەارانەکە
ەەواو بەەەەەەەەوو زیەەەەەەەەاەر لە  ٤هەزار کەس کەەەەەەەەوێران و زیەەەەەەەەاەر لە  ٩هەزار
کەسەەەی دیەەەکەش برینەەەدار بەەەوون .برینەەەدارەکان یەڵکەەەی مەدەنەەەی بەەەوون .لەو
رۆێەدا بنەماڵەکەەەەان پەەەەێکەوە مەەەەردن و منەەەەداڵەکان هەەیەەەەو بەەەەوون .گەلەەەەی
کورد ئەو رۆێەی ەن لەبیر نا ێت.
دوای ئەوەی کە گەەەەەەازی کیمیەەەەەەایی ەەەەەەەا نیەەەەەەوەڕۆی ئەو رۆێە لەنەەەەەەاو وو،
دوکەڵێکەەەی کوشەەەەندە نزیەەەەڵ لە زەوی ەەەەووە نەەەەاو ێێریەەەەانی ئەو مەەەەااڵنەی کە
یەڵەەەەڵ یۆیەەەەان ەێەەەەدا حەشەەەەاردابوو .پێسەەەەتی یەڵەەەەڵ سەەەەووەا ،هەنەەەەدێکیان
یێەەەەرا کەەەەوێر بەەەەوون ،هەنەەەەدێڵ یۆیەەەەان یسەەەەتە نێەەەەو ەەرمەەەەی ئەنەەەەدامانی
بنەماڵەکانیەەەەان بەەەەۆ ئەوەی ەووشەەەەی گەەەەاز نەبەەەەی ،ئەوانەی ەوانیەەەەان هەڵەەەەێی،
هەاڵەەەەەەی و کاەێەەەەەڵ کە ئەەەەەێ و ئەەەەەازار سەەەەەەراپای لەشەەەەەیانی داگەەەەەرن و
هەستیان بە وازی کرد ،ئێدی نەیانتوانی هەڵێی.
 312دانەەا ەریەەۆن رۆهرابەەا ێر لە سەەاڵی  ١٨٩٨ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری هەرێمەەی ٢١ی کالیفۆڕنیەەایە
لە ئەنجومەنی نوێنەران لە سەر لیستی پارەی کۆماری .وەرگێڕ
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ئەمەەەەڕۆ مەەەەی یەەەەادی ئەو ێن و منەەەەدال و پیەەەەاوانە بەرز رادەگەەەەر کە بەدەسەەەەتی
سەەەەەەدا حوسەەەەەەینی مرۆڤکەەەەەوێی بێەەەەەڕەحە گیانیەەەەەان لەدەسەەەەەتدا .ئەوانەی کە
لە کۆمەڵکەەەەەەەوێی هەڵەبەەەەەەەجەدا گیانیەەەەەەەان لەدەسەەەەەەەتدا ٤هەزا ر کەس لەو ٤١١
هەزار کەەەەوردە بەەەەوون کە لە کەەەەاەی شەەەەااڵوی ێینوسەەەەایدی رێیمەەەەی سەەەەەدا
حوسەەەەیی کەەەوێران یەەە ا بێسەروشەەەوێی کەەەران .سەەەەدان هەزار هەەەاوواڵەی دیەەەکەی
عێراق کوێران و بێسەروشوێی کران.
جەنەەەەەەەابی سەەەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەەەومەن ،هاوکەەەەەەەان لەگەل ئەوەی کە هێەەەەەەەەزە
ەکەەەدارەکانی ئەەەێمە بەەەۆ بنیاەنەەەانی داهەەەاەوویەکی دیموکراەیەەەڵ بەەەۆ یەڵکەەەی
عێەەەەەەراق یەبەەەەەەان دەکەن ،دەبەەەەەەەێ کارەسەەەەەەاەی دڵتەزێنەەەەەەی هەڵەبەەەەەەەجە
وەبیەەەەەەەەەربێنینەوە و ئەوە بەەەەەەەەەزانیی کە ئەو دیکتەەەەەەەەەاەۆرییە دۆزەییەەەەەەەەەیە کە
یەڵکەەەەەی عێرا ەەەەەی کۆەوبەنەەەەەد کردبەەەەەوو بەشەەەەەیڵ لە مێەەەەەرووی عێەەەەەرا ە نە
بەشەەەێڵ لە داهەەەاەووی عێەەەراق .بەەەا پەەەێکەوە ئەەەێ و ئەەەازار و نەهامەەیەکەەەانی
سەەەەەەەرجە هاوو اڵەیەەەەەەانی عێەەەەەەراق ،بەەەەەەەەایبەن کوردەکەەەەەەان لە هەڵەبەەەەەەجە
وەوبیەەەەەەەربێنینەوە و شەەەەەەەانازی بە هێەەەەەەەزە ەکەەەەەەەدارەکانمان بکەیەەەەەەەی کە
داهاەویەکی باشتر لە عێراق بنیاەدەنێی.
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رێیمی عێراق کوردە ەەیلییەکان و بارزانییەکانی بەکۆمەل کوشتووە
ئەنجومەنی پیران
١٨ی ەشرینی یەکەمی ٤١١٤
سەەەناەۆر ئەەەا رد  :313جەنەەەابی سەەەەرۆکی ئەنجەەەومەن ،دەمەوێەەەت پیرۆزبەەەایی
لە گەلەەەەی عێەەەەەراق بەەەەکە بە بەەەەەۆنەی نووسەەەەینەوەی پەڕەیەکەەەەەی دیەەەەەکەی
مێەەەەەرووی واڵەەکەیەەەەەان .پەەەەەاش ئەوەی کە هێەەەەەزە هاوپەیمانەکەەەەەان رێیمەەەەەی
سەەەەەرکوەکاری سەەەەەدامیان روویانەەەەد ،گەلەەەەێ کەس پێیەەەەانوابو کە سەەەەااڵنیکی
زۆر دەیایەنێەەەەەەەت کە ی ەڵکەەەەەەەی عێەەەەەەەراق دەمودەزگەەەەەەەای دەوڵەەەکەیەەەەەەەان
وەدەسەەەەەەەەت بگەەەەەەەەرن بەاڵ بەهەڵەدا ەەەەەەەەوون .لە ٤٩ی حەەەەەەەەوزەیرانی ٤١١٢
دەسەەەەەاڵەی عێەەەەراق ەەسەەەەلیە بە عێرا یەکەەەەان کەەەەرا و عێرا یەکەەەەان بەەەەوون بە
دەسەاڵەداری واڵەەکەیان.
لە ٤١ی حەەەەەەەوزەیرانی  ٤١١٤ملیۆنەهەەەەەەەا کەس لە یەڵکەەەەەەەی عێەەەەەەەراق ،لەوانە
ێنەکەەەەەان لەو کەشەەەەەوهەوا ن الەبەەەەەارەی ئاسایشەەەەەی عێرا ەەەەەدا ێیەەەەەانی یۆیەەەەەان
یسەەەتە نەەەاو مەەرسەەەییەوە بەەەۆ ئەوەی نەەەوێنەرانی کەەەاەیی پارڵمەەەان هەڵبرێەەەرن
بەەەەەۆ ئەوەی دەسەەەەەتورێکی نەەەەەو دابنەەەەەێی .کۆەەەەەەایی حەەەەەەەتەی رابەەەەەردوو،
ملیۆنەهەەەەا عێرا ەەەەی لە  ١هەزار بەەەەنکەی دەنگەەەەدان لە سەراسەەەەەری عێەەەەراق،
دەنگیاندا.
کاەێەەەەڵ ەەەەاو بە مێەەەەرووی سەەەەەدا حوسەەەەەیندا دەیشەەەەێنە کە ئەمەەەەڕۆ یەکە
رۆێی دادگەەەەەاییکردنی بەەەەەوو ،بە یۆشەەەەەبینیەوە دەڕوانەەەەەمە ەوانەەەەەایی یەڵکەەەەەی
 313ئا ن وایی ئا رد ساڵی  ١٨٨١ەا  ١٨٨١نوێنەری هەرێمی ٢ی کۆلۆرادۆ بووە لە ئەنجومەنی
نوێنەرانی ئەمریکا و ساڵی  ١٨٨١ەا  ٤١١٨نوێنەری کۆلۆرادۆ بووە لە ئەنجومەنی پیران لە سەر
لیستی پارەی کۆماری .وەرگێڕ
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عێەەەەەەەراق بەەەەەەەۆ ئەوەی سەەەەەەەەدا بە شەەەەەەەێوەیەکی دروسەەەەەەەت و دادپەروەرانە
دادگەەەایی بکرێەەەت .یەڵکەەەی عێەەەراق مێروویەکەیەەەان ەێپەڕانەەەدووە کە پەەەڕ بەەەووە
لە کەەەاری نامرۆڤەەەەانەی دیکتەەەەاەۆرێکی دڵەەەەڕەق بە نەەەەاوی سەەەەەدا حوسەەەەەیی
کە بەەەێ هەەەەید هۆکارێەەەەڵ هەزاران هەزار یەڵکەەەەی کوشەەەەتووە ،ەەنهەەەەا گونەەەەاهی
ئەو یەڵکە ئەوە بوو کە نەیاری سەدا حوسیی بوون.
بەەەەا اوێەەەەڵ بە مێەەەەرووی کۆنەەەەەدا بخشەەەەێنیی .سەەەەەدا نەەەەزیکەی  ٠١سەەەەەال
لەمەوپەەەەێ بەدەسەاڵەگەیشەەەەەت و لە  ٠١سەەەەەاڵەدا نەهەەەەەامەەی زۆری بەسەەەەەەر
یەڵکەەەەی عێرا ەەەەدا هێنەەەەا .لە  ١٨٩١کەەەەوردە ەەیلییەکەەەەانی ئەەەەازاردا و سەەەەەرکون
کەەەەەەرد .لە  ١٨٩٠بارزانیەکەەەەەەان و ئەنەەەەەەدامانی  (KDPپەەەەەەارەی دیمەەەەەەوکراەی
کو ردسەەەەتان)ی بەکەەەەۆمەل کوشەەەەت .لە  ١٨٩٩شەەەەااڵوی ئەنفەەەە الی ئەنجامەەەەدا و
 ١٩٤هەزار کەسەەەەەی بێسەروشەەەەەوێی کەەەەەەرد .لە  ١٨٩٩رێیمەەەەەی سەەەەەەەدا بە
ەکەەەی کیمیەەەایی هێرشەەەی کەەەردە سەەەەر زیەەەاەر لە  ٢١گونەەەدی واڵەەەەی یەەەۆی.
لە ١١ی ئەەەەاداری  ١٨٩٩رێیمەەەەی عێەەەەراق شەەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەجەی بە گەەەەازی
سەەەەەاریی و  VXکیمیابەەەەەاران کەەەەەرد کە لە ئەنجامەەەەەدا زیەەەەەاەر لە  ٤هەزار کەس
کوێران و هەزاران کەسی دیکەش بریندار بوون.
گەلێەەەەەڵ لە برینەەەەەدارەکانی هەڵەبەەەەەجە ەووشەەەەەی نەیۆشەەەەەیگەلێکی ئەەەەەاڵۆز و
درێریەەەەایەن بەەەەوون و هە زاران کەسەەەەیان مەەەەرد .گەلێەەەەڵ لە یەڵکەەەەی هەڵەبەەەەجە
منەەەەەداڵەکانیان بە شەەەەەێواوی لەدایەەەەەڵ دەبەەەەەی .لە  ١٨٨١کەەەەەاەی راپەڕینەەەەەی
شەەەەیعەکان لە باشەەەەەوور ،رێیمەەەەەی سەەەەەدا بە شەەەەەێوەیەکی دڕنەەەەەدانە دەیەەەەەان
هەزار سەەەەەرباز و سەەەە یلی کوشەەەەت .لە  ١٨٨١پەەەەاش راگەیانەەەەدنی ئوەونەەەەومی
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کەەەەورد ،گەلێەەەەڵ لەو کەەەەوردانەی کە لە نەەەەاو ەی سەەەەەوز  314دەێیەەەەان کەەەەوێران
و لە نەەەاو ەی کەرکەەەەوو یەەەەرانە نەەەاو گەەەەۆڕە بەکۆمەڵەکەەەەان .لە  ١٨٨١کەەەەاەی
ڕاپەڕیەەەەی لە نەجەو جەەەەارێکی دیەەەەکە دڕنەەەەدەیی رێیمەەەەی بەعسەەەەمان بینەەەەی.
پەەەەاش سەەەەەرکوەکردنی ڕاپەڕیەەەەی ،نەیەەەەارانی رێیەەەەە بەکەەەەۆمەل دەستبەسەەەەەر
کەەەەەران ،یەەەەەرانە بەنەەەەەدیخانە و ئەشەەەەەکەنجەکران .عەرەبە زۆنگاونشەەەەەینەکان کە
هەزاران سەەەال بەەەوو لە زێەەەدی یۆیەەەان دەێیەەەان لە یەن رێیەەەمەوە نا ەەەار کەەەران
زێەەەەدی یۆیەەەەان بەجێبەەەەێۆی ەەەەەونکە ێینگەکەیەەەەان لە یەن رێیەەەەمەوە وشەەەەەڵ
کەەەرا .هەمەەەوو عێرا یەکەەەانی نەیەەەاری سەەەەدا  ،بە شەەەیعە ،سەەەوننە ،کریسەەەتیان،
کەەەەەەەەورد ،ەورکمەەەەەەەەان و  ...سەەەەەەەەەرکوەکراون ،ئەشەەەەەەەەکەنجە کەەەەەەەەەراون و
لەسێدارەدراون.

314مەبەسەەەتی هەرێمەەەی دێەەەەەڕین ە کە پەەەاش کەەەۆڕەوی یەڵکەەەی کوردسەەەتان لە بەهەەەاری ١٨٨١
لە یەن هێەەزە هاوپەیمانەکەەان بە ەەرمانەەدەیی ئەمریکەەا پێکهەەان بەەۆ پاراسەەتنی بەشەەێڵ لە یەەاکی
کوردستانی عێراق .وەرگێڕ
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یەڵکی هەڵەبجە هێشتا وربانی ئاسەوارەکانی ەکی کیمیاییی
ئەنجومەنی پیران
١٢ی ئاداری ٤١١١
سەەەەناەۆر بیەەەەل ەرێسەەەەت  :315جەنەەەەابی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،بە کەەەەەورەی
دەمەوێەەەەەت دەربەەەەەارەی بەەەەەابەەێکی دیەەەەەکە سەەەەەە بەەەەەکە کە پەیوەنەەەەەدی بە
ساڵیاد رووداوێکەوە هەیە کە لە ١١ی ئادار ەوماوە.
لە ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩واەەەەەەا  ١٩سەەەەەال لەمەوپەەەەەێ سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی
یەکەەەەەەێ لە دڕنەەەەەەدانەەریی و بەەەەەەێ ەەرق و جیەەەەەەاوازەریی هێرشەەەەەەەکانی دێی
هاواڵەیەەەەەانی یەەەەەۆی ئەنجامەەەەەدا .لەو رۆێەدا  ٩ەەەەەەڕۆکە ی عێەەەەەراق بە ەکەەەەەی
کیمیەەەایی هێرشەەەەیانکردە سەەەەەر شەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەجە لە بەەەەاکووری عێەەەەراق.
بە وەەی ەەرمانەەەەەەدە( پشەەەەەەەمەرگە) کوردەکەەەەەەان کە ئەو کەەەەەەەاەە لە نەەەەەەەاو ە
بەەەەوونە ،ەڕۆکەکەەەەان پەەەەێ ئەوەی ئەرکە نگریسەەەەەکەیان ەەواو بەەەەکەن ەنەەەەد
جەەەار بە سەەەەر ئاسەەەمانی نەەەاو ەدا جەولەیەەەان کەەەردووە .ەڕۆکەکەەەان بە مەەەاوەی
 ٢٤یەەەەەولە ەکەەەەەی کیمیاییەەەەەان بەکارهێنەەەەەاوە ،لەوانە گەەەەەازی موسەەەەەتارد و
گەەەەەازی دەمەەەەەار ١٤ .یەەەەەولە پەەەەەاش رۆیشەەەەەتنی ئەو ەڕۆکەەەەە انە ،گرۆپێەەەەەڵ
ەەەەەڕۆکەی دیەەەەکە هەەەەاەوون و درێرەیەەەەان بە بومبەەەەارانکردن داوە .ئە ەڕۆکەەەەانە
 315ویلیەەەا هاریسەەەۆن ەرێسەەەت سەەەاڵی  ١٨٨٤ەەەەا  ٤١١١نەەەوێنەری ەنیسەەەی بەەەوو لە ئەنجەەەومەنی
پیەەەران لە سەەەەر لیسەەەتی پەەەارەی کۆمەەەاری و لە  ٤١١٠ەەەەا  ٤١١١رێەەەبەری زۆریەەەنەی ئەنجەەەومەنی
پیران بوو .وەرگێڕ
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هێرشەەەەەەکانیان بەەەەەۆ سەەەەەەر شەەەەەاری هەڵەبەەەەەجە و ئەو رێگەەەەەانەی کە بەەەەەۆ
دەرەوەی شار دە وون ،ڕ کردبوەوە.
مەەەەەەەی دەرەەەەەەەەەەی ئەوە بۆڕەیسەەەەەەەا کە دوو سەەەەەەەال لەمەوپەەەەەەەێ لەگەل
کۆمەڵێەەەەەڵ لە پزشەەەەەکە کوردەکەەەەەان دیەەەەەدار بەەەەەکە  .ئە پزشەەەەەکانە بە وردی
باسەەەەەی ئەو شەەەەەتانەیان بەەەەەۆ کەەەەەرد کە دوابەدوای هێرشەەەەەەکانی هەڵەبەەەەەجە
بینیبوویەەەەان و لەگەڵەەەەی رووبەڕوو ببەەەەونەوە .گەلەەەەێ لە وربانییەکەەەەان لە نەەەەاو
گەەەازی موسەەەەتارد و گەەەەازی دەمەەەەاری شەەەلدا یویسەەەەابوونەوە و ئەوانەەەەی دیەەەەکە
هەڵمەەەەی گازیەەەەەان هەڵمریبەەەەەوو .پزشەەەەەکە کوردەکەەەەە ان ئەو راسەەەەەتیەیان بەەەەەۆ
باسەەەەکرد کە گەەەەازی مودسەەەەتارد و دەمەەەەار بە شەەەەێوەی جیاجیەەەەا بەکارهەەەەاەووە
بەەەۆ ئەوەی هێزەکەەەانی سەەەەەدا حوسەەەەیی بەەەزانی کە کەەەەا لە گەەەازانە زۆرەەەەەر
کوشندەیە و کامیان ئازاری زیاەرە.
پەەەەەاش کۆمەڵکەەەەەوێییەکە سەەەەەەدا سەەەەەەربازەک انی بە جلەەەەەی دێە کیمیەەەەەایی
نەەەاردووە بەەەۆ هەڵەبەەەجە بەەەۆ ئەوەی بەەەزانی کیمیەەەایەکە ەنەەەدە کەەەاریگەر بەەەووە
و کەەەەا گەەەەاز کەەەەاریگەری زیەەەەاەری لەسەەەەەر یەڵەەەەڵ بەەەەووە بەەەەۆ ئەوەی لە
داهەەەەاەوودا دیسەەەەان بەکەەەەاری بێنەەەەنەوە .سەەەەەربازەکان شەەەەارەکەیان بەسەەەەەر
ەنەەەەد نەەەەاو ەدا دابەش کەەەەردووە بەەەەۆ ئەوەی بەەەەزانی ەنەەەەد کەس لە یەڵەەەەکە
بەەەەێ گونەەەەاحە کەەەەوێراون و لە کەەەەو کەەەەوێراون و ەنەەەەد کەسەەەەیان برینەەەەدار
بەەەەەووە .زیەەەەەاەر لە  ٤هەزار کەس کەەەەەوێران و و  ١١هەزار کەسەەەەەی دیەەەەەکەش
برینەەەدار بەەەوون .دیتنەەەی وێەەەنەی ئەو شەەەە بەەەێ گیانەەەانە کە کەوەبەەەونە سەەەەر
یە و ئەو دایکەەەەەانە کە هێشەەەەەتا ەونەەەەەد منەەەەەداڵەکانیان لەبەەەەەاوەش گرەبەەەەەوو
ئەوەندە ەرسناکە کە مرۆه لە یەو رادە لەکێنێت.
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ئێسەەەتا پەەەاش  ١٩سەەەال یەڵکەەەی هە ڵەبەەەجە هێشەەەتا بەدەسەەەت ئاسەەەەوارەکانی
کیمیەەەەاییەوە دەنەەەەاڵێنی .پزیشەەەەکەکان باسەەەەی کۆمەڵێەەەەڵ نەیۆشەەەەی لە نێەەەەو
یەڵکەەەەی هەڵەبجەیەەەەان بەەەەۆ کەەەەرد وە شەەەەێرپەنجە ،نو سەەەەانی زگمەەەەاکی،
لەبار وونی مندال و بەدنیاهاەنی منداڵی مردوو.
مەەەۆەەکەی کیمیابەەەاران بەەەۆ یەڵکەەەی هەڵەبەەەجە هێشەەەتا کۆەەەەایی پێنەهەەەاەوە.
هەڵە بەەەجە ەەنهەەەا شەەەوێنێڵ نەبەەەوو کە سەەەەدا حوسەەەەیی ەکەەەی کۆمەڵکەەەوێی
ەێەەەەەەدا بەکارهێنەەەەەەا .سەەەەەەەدا ئە ەکە کۆمەڵکەەەەەەوێانەی بەەەەەەۆ کەەەەەەاولکردنی
زنجیەەەەەرەیە شەەەەەارۆ کە و گونەەەەەدی کوردنشەەەەەیی بەکارهێنەەەەەا .ئە هێرشەەەەەە
نگریسەەەە انە بەشەەەەیڵ بەەەەوو لەو شەەەەااڵوەی کە یە سەەەەاڵی یایانەەەەد و بەەەەووە
هەەەەەەەەۆی مەر و بێسەروشەەەەەەەەوێنبوونی زیەەەەەەەەاەر لە  ١٩٤هەزار کەەەەەەەەوردی
عێراق.
وە نەەەەەوێنەری شەەەەەاری ەنیسەەەەەی لە ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران ئە هێرشەەەەەانە زۆر
پەیوەنەەەەدی بە مەەەەنەوە هەیە ەەەەونکە گەلەەەەێ لە کوردەکەەەەان کۆ یەەەەان کەەەەردووە
بەەەۆ ەنیسەەەی ،بەەەەەایبەن نەەەاو ەی ناوەڕاسەەەتی ەنیسەەەی .گەلەەەێ لە کوردەکەەەان
لە شەەەەاری نەشەەەەویل  316دەێیەەەەی .لەراسەەەەتیدا کەەەەاەی یەەەەۆی رۆێێەەەەڵ کە لە
ەڕۆکەیەەەەانەی نەشەەەەویل بەەەەوو  ٤١ ،یەەەەان  ٠١کەەەەورد لەەەەێە نزیەەەەڵ بەەەەوونەوە و
پیەەەەەەەانوەە سپاسەەەەەەەی ویەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەان دەکەن کە وە پەنەەەەەەەابەر
وەریگرەەەەەەەوون و بەەەەەەەەایبەن سپاسەەەەەەی ویهیەەەەەەەەی ەنیسەەەەەەی دەکەن کە بە
باشەەەەیە وەریگرەەەەەوون و دەەەەەەوانی بە ئەەەەازادی و یۆشەەەەبەیتی بەەەەریی .هەنەەەەد
لەو یەڵەەەەکەی کە مەەەەی ئێسەەەەتا نوێنەریەەەەانە دۆسەەەەت و کەسەەەەوکاریان هەیە کە
Nashville
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بە دەسەەەەەتی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی سەەەەەەرکوەکراون ،کەەەەەوێراون و ئەشەەەەەکەنجە
کەەەەراون .سەەەەەدا حوسەەەەەیی بە مەەەەاوەی دەیەەەەان سەەەەال کوردەکەەەەانی عێرا ەەەەی
سەرکوون کرد.
لە دەیەی  ١٨٨١دا ویەەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەەا یەەەەەەەەەارمەەی
کوردەکەەەەانی عێرا ەەەەی دا بەەەەگەن بە جۆرێەەەەڵ ئوەونەەەەومی .پارسەەەەال ئەەەەێمە
یەەەارمەەی کوردەکانمەەەان دا بەەەەگەن بە مەەەاەی دەنگەەەدان بەەەەۆ یاسەەەای بنەڕەەەەەەی
عێەەەراق و دەوڵەەەەەەی نەەەوێیی عێەەەەراق .کوردەکەەەانی بەەەەاکووری عێەەەراق ەنەەەەدها
سەەەال بەەەاش ئاگایەەەەان لەو شەەەتە بەەەوو کە ئەمریکییەکەەەەان بە هێواشەەەی پەیەەەەان
پێبەەەرد .سەەەەدا حوسەەەەیی و ەکە کیمیایەکەەەانی نە ەەنهەەەا مەەرسەەەی بەەەوو بەەەۆ
یەڵکەەەەەی عێەەەەەراق بەڵکەەەەەوو بەەەەەۆ نەەەەەاو ە ،دۆسەەەەەت و هاوپەیمانەکانیشەەەەەمان
مەەرسی بوو.
سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و دارودەسەەەەەەتەکەی ئێسەەەەەەتا لە پشەەەەەەتی ەوڵەکەەەەەەانی
زیندانەەەەەەدان و ەەەەەەاوەروانی بە هەەەەەەۆی ەاوانەکانیەەەەەەانەوە دادگەەەەەەایی بکەەەەەەرێی.
بەپەەەەەەێ ەوانەی وربانیەکەەەەەەانی رێیەەەەەەمەکەی ،سەەەەەەەدا و دارودەسەەەەەەتەکەی
دەرەەەەەەەی ئەوەیەەەەان پێەەەەدراوە داکەەەەۆکی لە یۆیەەەەان بەەەەکەن .یەڵکەەەەی عێەەەەراق
یوازیەەەەاری دادپەروەریەەەەی و ئازایەەەەانە سیسەەەەتمێکی نەەەەو لەسەەەەەر بنەمەەەەەای
سەەەەەەروەری یاسەەەەەا و ئەەەەەازادی دادەمەزرێەەەەەنی .یەڵکەەەەەی عێەەەەەراق رێگەەەەەایەکی
سەەەەەیت و دێواریەەەەان بڕیەەەەوە بەاڵ زۆر کەەەەار دەکەن بەەەەۆ ئەوەی نەەەەاکۆکییەکە
سیاسەەەەەەیەکانیان ارە سەەەەەەەر بەەەەەەکەن و دەوڵەەیکەەەەەەی یەکێتەەەەەەی نیشەەەەەەتمانی
دابمەزرێنی.
سەەەەاڵی  ٤١١٤سەەەەاڵی پێشەەەەکەوەی بەەەەوو ،یەڵکەەەەی عێەەەەراق سەەەەێ هەڵبراردنەەەەی
نیشەەەەتمانییان بەڕێەەەەوەبرد ،یاسەەەەای هەمیشەەەەەیی عێرا یەەەەان پەسەەەەەند کەەەەرد و
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بەهەزاران وی عێەەەەەەەەراق بە پەیوەسەەەەەەەەتبوون بە ریزەکەەەەەەەەانی هێزەکەەەەەەەەانی
ئاسایشەەەەی عێەەەەراق ،بەەەەوێریەکی گەورەیەەەەان لە یۆیەەەەان نیشەەەەاندا بەەەەۆ ئەوەی
روبەڕووی دیەەەەاردەی ێزەونەەەەی ەروریزمەەەەی ەونەەەەدوەیرانە ببەەەەنەوە .هێەەەەرش بەەەەۆ
سەەەەر مزگەوەەەەی زێەەەڕیی  317کە ەنەەەد حەوەەەەوو لەمەوپەەەێ روویەەەدا هەوڵێکەەەی
بیبەزەیەەەەانە و نەەەەەاجوامێرانە بەەەەەوو بەەەەەۆ هە ڵگیرسەەەەەاندنی شەەەەەەڕی نەەەەەاویۆ لە
عێەەەراق .رێەەەەبەرە سیاسەەەی ،ئەەەەایینی و ئیتنیکیەکەەەەانی عێەەەراق دەبەەەەێ پەەەەێکەوە
کەەەەار بەەەەکەن بەەەەۆ ئەوەی پەەەەێ لە ەەشەەەەەنەکردنی ەونەەەەدوەیری بگەەەەرن .ئەوان
دەزان کە هەمەەەەەوو هەەەەەاواڵەییەکی عێرا ەەەەەی دەبەەەەەێ پەەەەەێگەی یەەەەەۆی لە نێەەەەەو
دیموکراسەەەەی نەەەەو عێرا ەەەەدا ببینێەەەەتەوە و عێر ا ێکەەەەی ئەەەەازدی دیمەەەەوکران و
یۆشبرێو بە ازانجی هەموو عێرا ییەکە.
ئەرکەەەەەەی ئێسەەەەەەتای رێبەرانەەەەەەی عێەەەەەەراق ئەوەیە کە بە یێرایەەەەەەی دەوڵەەەەەەەەی
یەکێتەەەەی نیشەەەەتمانی پێکبێەەەەنی بەەەەۆ ئەوەی رێبەرانەەەەی یەڵکەەەەی جۆراوجەەەەۆری
عێەەەەەراق دەرەەەەەەەەی ئەوەیەەەەەان بەەەەەۆ بڕەیسەەەەەێت بە شەەەەەێوەی ئاشەەەەەتیخوازانە
بەرێەوەنەەەدی یەڵکەکەیەەەەان دابەەەەیی بەەەەکەن .مەەەەی دڵنیەەەەا کە یەڵکەەەەی عێەەەەراق
کەەەەار دەکەن بەەەەۆ ئەوەی سەەەەەرجە گەەەەروپە ئەەنیکەەەەی و ئایینیەکەەەەانی عێەەەەراق
بەەەەک ەونە نەەەەاو ئە رەوەە دیمەەەەوکراەیکە .لەراسەەەەتیدا یەڵکەەەەی عێەەەەراق جەەەەگە
لەوە هید رێگا ارەیەکی دیکەیان نیە.
 317مەبەستی ەە ینەوەی بۆمب لە مزگەوەی " ئەلعەسکەری" لە شاری سامرایە لە شوباەی  ٤١١١کە
بە هۆیەوە بەشێکی زۆری مزگەوەەکە روویا .العسکریە شوێنێکی پیرۆزی شیعەکانە کە مەزاری ئیما
هادی و ئی ما ح ەسەنی عەسکەری ەێدایە و منارەی مزگەوەەکە لە زێڕ دروستکراوە .مزگەوەی
العسکریە دیسان لە حوزەیرانی  ٤١١١هێرشی کرایەسەر و لە ئەنجامدا ەند کەس کوێران و
برینداربوون .وەرگێڕ
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رێبەرانەەەی سیاسەەەی عێەەەراق دەبەەەێ پەەەێکەوە کەەەۆ ببەەەنەوە و درێەەەرە بە کەەەارکردن
لەپێنەەەاو یەکێتەەەی نیشەەەتمانیدا بەەەدەن بەەەۆ ئەوەی یەڵکەەەی عێەەەراق بتەەەوانی لەو
ئەەەەازادیەدا بەەەەریی کە شەەەەایانینی و کارەسەەەە اەگەلێڵ وە هەڵەبەەەەجە ببێەەەەت بە
بەشەەەێڵ لە مێەەەەروو .شەەەەەڕی عێەەەەراق کۆەەەەایی پێنەهەەەەاەووە .هەمەەەەوو رۆێێەەەەڵ
ەاوانبەەەەەەارە دڵڕە ەکەەەەەەان هەول دەدەن ئەو پێشەەەەەەکەوەنانە لەبەەەەەەار بەەەەەەبەن کە
هەەەاەووەەەدی بەاڵ سەەەەەرکەوەوو نەەەەابی .عێەەەراق کەوەەەەەووەەە سەەەەەر رێگەەەەایەکی
مێروویی.
لە هەەەەەەەەەتەیەدا کە ەەەەەەەاو بە رابەەەەەەەردوودا دەیشەەەەەەەێنینەوە اومەەەەەەەان لە
داهاەوشەەەەە .بە بەەەەوێری و شەەەەێلگیری بەردەوامەەەەی یەڵکەەەەی عێەەەەراق ،عێەەەەراق
دەبێەەەەەەت بە مەشەەەەەەرەڵی ئەەەەەەازادی و یۆشەەەەەەبەیتی لە دڵەەەەەەی رۆێهەاڵەەەەەەەی
ناوەڕاستدا.
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سەدا حوسەیی بە ێینۆساید ەۆمەەبارە
ئەنجومەنی نوێنەران
٢ی نیسانی ٤١١١
کۆنگرێسەەەەمەن رۆز لێهتینەەەەەێی  :318جەنەەەەەابی سەەەەەرۆک ی ئەنجەەەەەومەن ،دادگەەەەەای
عێەەەەراق لە رۆێانەی دواییەەەەدا کۆمەڵێەەەەڵ ەەەەەۆمەەی دیەەەەکەی دێی دیکتەەەەاەۆری
پێشەەەەووی عێەەەەراق راگەیانەەەەد .ئە ەۆمەەەەەەانە بەەەەریتیی لە ێینۆسەەەەاید ،ەەەەەاوان
دێی مرۆڤەەەەەایەەی و بەکارهێنەەەەەانی ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی هەزاران هەەەەەاوواڵەی
س یلی بێ گوناح.
ئەو کەیسەەەەە نەەەەوێیە کە دێی سەەەەەدا کەەەەراوەەە وە ،کەیسەەەەی ئەنفەەەەالە کە ەێیەەەەدا
 ٤هەزار ێن و پیەەەەاو و منەەەەدال لە ئەنجەەەەامی هێرشەەەەی کیمیەەەەایی بەەەەۆ سەەەەەر
گونەەەەدەکەیان کەەەەوێران .یەکەەەەێ لەو بەڵگەەەەانە کە لە دادگەەەەایەدا دەیەەەەرێتەڕوو
ەەرمەەەەەەانێکی دەوڵەەەەەەەەی عێەەەەەەرا ە کە سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی لە  ١٨٩١واێۆی
کەەەەردووە و ەێەەەەدا ەەرمانیەەەەداوە بە ەکەەەەی ەەەەەایبەن هێەەەەرش بکەەەەرێتە سەەەەەر
نەەەەاو ە کوردنشەەەەینەکان بەەەەۆ ئەوەی یەڵەەەەڵ زیەەەەاەر بکوێرێەەەەت .ئە کەیسەەەەە
نەەەەەوێیە بە روونەەەەەی نیشەەەەەان دەدان کە جیهەەەەەان بەەەەەێ سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی
جێگەەەەەەایەکی ئەمنتەەەەەەرە و ئەو پێشەەەەەەکەوەنانە نیشەەەەەەان دەدان کە لە عێەەەەەەراق
 318یەەاەوون ئیلینەا رۆز لێتینەەێی لە سەەاڵی  ١٨٩٨ەەەا ئێسەتا نەەوێبەری هەرێمەەی ١٩ی ەلۆریەەدایە
لە ئ ەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانی ئەمریکەەەەا لە سەەەەەر لیسەەەەتی کۆمەەەەاری و لە سەەەەاڵی  ٤١١٠سەەەەەرۆکی
کومیتەی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بوو .وەرگێڕ
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بەدی دێەەەەەت ەەەەەونکە گەلەەەەەی عێەەەەەراق سەەەەەەرەنجا ەوانیەەەەەان لە رێگەەەەەای
سیستمی دادوەری یۆیانەوە ،بۆ بەدیهاەنی دادپەروەری هەول بدەن.

کیمیابارانی هەڵەبجە میراەێکی کوشندە و بەردەوامی لە دوای یۆیدا بەجێهێشت
ئەنجومەنی نوێنەران
١٠ی ئاداری ٤١١٩
کۆنگرێسمەن ەرانڵ وۆل : 319
یەەەەاەونی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن ،دەمەوێەەەەت سەەەەەرنجی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەران
بەرەو ی بیسەەەتەمیی سەەەاڵیادی هێرشەەەی سەەەەدا حوسەەەەیی بەەەۆ سەەەەر شەەەاری
هەڵەبەەەەجە بە ەکەەەەی کیمیەەەەایی و بیۆلەەەەۆێیکی رابکێشەەەەە .لە ١١ی ئەەەەەاداری
 ١٨٩٩ئە ەکەەەەەانە  ٤هەزار ێن  ،پیەەەەەەاو و منەەەەەداڵی کەەەەەەوردی کوشەەەەەەت.
ئەو هێرشەەەەەە بەشەەەەەیڵ بەەەەەوو لە شەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەالی سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی کە
ئامانجی کوشتی و راگوازەنەوەی یەڵکی کورد لە باکووری عێراق بوو.
بە گەەەەەوێرەی ەەەەەەەوێرینەوەیەکی ڕوپەەەەەەڕ کە لە یەن رێکخەەەەەەراوی ەەەەەەاودێری
مەەەەاەی مەەەەرۆڤەوە ئەنجامەەەەدراوە  ،شەەەەااڵوی ئەلاەنفەەەەال نەەەەزیکەی  ٢١هێرشەەەەی
کیمیەەەەەەەایی لەیەەەەەەەۆ گرەەەەەەەەووە و لە ئەنجامەەەەەەەدا نەەەەەەەیکە  ٤١هەزار کەس و
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لەوانەیە نەەەەزیکەی  ١١١هەزار کەەەەوردی عێەەەەەراق کەەەەوێرابی .دێوارەەەەەریی هێەەەەەرش
لە زنجیەەەەەەرە هێرشەەەەەەانەدا ،ئەوەی هەڵەبەەەەەەجە بەەەەەەوو .هێرشەەەەەەەکەی ١٨٩٩
میراەێکەەەەەی کوشەەەەەندە و بەردەوامەەەەەی لە سەەەەەەر گونەەەەەدی هەڵەبەەەەەجە بەدوای
یۆیەەەەدا بەجێهێشەەەەت ەەەەونکە دانیشەەەەتوانی هەڵەبەەەەجە لەگەل ئەو نەیۆشەەەەی و
هەڕەشەەەەەە ەەندروسەەەەەتیانە روبەڕوو بەەەەەوونەوە کە لە ئەنجەەەەەامی ێەهراویبەەەەەوونی
یەەەەەواردن و ئەەەەەاوی هەڵەبەەەەەجەدا درسەەەەەت بەەەەەوو .داوا دەکە هاوکەەەەەارانە ئە
رۆێە وەبیەەەەربێننەوە کە نمەەەەونەی میراەەەەەەی دڕنەەەەدەیی و پێشەەەەێلکرانی مەەەەەاەی
مرۆه لە یەن رێیمی لەناو ووی سەدا حوسەینە.
کیمیابارانی هەڵەبجە ەاوانێکی دزێو دێی گەلی کورد بوو
ئەنجومەنی نوێنەران
١٢ی ئاداری ٤١١٩
کۆنگرێسەەەەمەن کەەەەەری ڤەەەەان هەەەەەۆلێی  :320یەەەەاەون ی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن،
دەمەوێەەەەت بە رێەەەەزەوە بیسەەەەتەمیی سەەەەاڵیادی ەەەەەاوانێکی دزێەەەەو دێی گەلەەەەی
کەەەەورد وەبیەەەەربهێنمەوە کە کیمیابەەەەارانی دانیشەەەەتوانی هەڵەبەەەەجە بەەەەوو لە ١١ی
ئەەەەەەاداری  .١٨٩٩کیمیابەەەەەەارانکردنی ێن و پیەەەەەەاو و منەەەەەەدال ەەەەەەەەاوان دێ بە
 320کریسەەتۆڤیر ڤەەان هەەۆڵێی لە سەەاڵی  ٤١١٠ەەەا ئێسەەتا هەرێمەەی ٩ی مریلەنەەدە لە ئەنجەەومەنی
نەەوێنەرانی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران .هەەۆڵێی ئەنەەدامی پەەایەبەرزی کەەەۆمیتەی
بەەەەودجەی ئەنجەەەەومەنی نەەەەوێنەرانە و سەەەەاڵی  ٤١١١ەەەەەا  ٤١١١سەەەەەرۆکی کەەەەۆمیتەی هەڵمەەەەەەی
هەڵبراردنەکانی پارەی دیموکران بووە .وەرگێڕ
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مرۆڤەەەەەایەەی بەەەەەوو .لەو رۆێەدا ەڕۆکەکەەەەەانی عێەەەەەراق بە ەکەەەەەی کیمیەەەەەایی،
لەوانە گەەەازی موسەەەەتارد و گەەەەازی دەمەەەەار هێرشەەەیان کەەەەردە سەەەەەر هەڵەبەەەەجە.
ەڕۆکەکەەەەانی عێەەەەەراق هێرشەەەەەەکانیان لە سەەەەەەر شەەەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەەجە و ئەو
رێگەەەەانەی کە دە ەەەەوون بەەەەۆ دەرەوەی شەەەەار ڕەەەەەر کردبەەەەوەوە .زیەەەەاەر لە ٤
هەزار کەس کەەەەوێران و  ١١هەزار کەسەەەەی دیەەەەکەش برینەەەەدار بەەەەون .ئێسەەەەتا ٤١
سەەەەەەال دوای ئەو هێ رشەەەەەەە  ،دانیشەەەەەەتوانی هەڵەبەەەەەەجە هێشەەەەەەتا بە دەسەەەەەەت
ئاسەوارەکانی ئەو کۆمەڵکوێیە دزێوەوە دەناڵێنی.
مەەەەەەەی ئەو کەەەەەەەاەە وە ئەنەەەەەەەدامی کەەەەەەەۆمیتەی پەیوەنەەەەەەەدییەکانی دەرەوەی
ئەنجەەەەەومەنی پیەەەەەران ،دەرەەەەەەەەی ئەوە بەەەەەۆ ڕەیسەەەەەا لە ئەیلەەەەەوولی ١٨٩٩
سەەەەەەەردانی نەەەەەەاو ە بەەەەەەکە و لە نەەەەەەزیکەوە کاریگەریەکەەەەەەانی ئەو شەەەەەەااڵوە
ەرسەەەەەناکە دێی کوردەکەەەەەان ببیەەەەەنە .مەەەەەی و هاوکەەەەەار " پیتێەەەەەر گەەەەەالبری "
لەگەل ئەو کەەەەەوردانەی کە لەو هێرشەەەەەە رزگاریەەەەەان بەەەەەوو گفتوگۆمەەەەەان کەەەەەرد.
ئەەەەەەێمە دڵەەەەەەەگەران بەەەەەەوویی بەاڵ ەوانیمەەەەەەەان ئەرکە گرنگەکەمەەەەەەان واەەەەەەەەا
کەەەەەۆکردنەوەی بەڵەەەەەگە دەربەەەەەارەی کیمیابەەەەەارانی  ٢٨ی گونەەەەەدی کوردنشەەەەەیی
جێبەجەەەەێ بکەیەەەەی .ئە هێرشەەەەانە بەشەەەەێڵ بەەەەوو لە شەەەەااڵوێکی دڕنەەەەدانە کە
یە سەەەەاڵی یایانەەەەد و بەەەەووە هەەەەۆی کەەەەوێران و بێسەروشەەەەوێنبوونی نەەەەزیکەی
 ١٩١هەزار کوردی عێراق.
بە هەەەەۆی ئە هێرشەەەەەە دڕنەەەەەدانانە دێی کوردەکەەەەەان ،ئەو کەەەەەاەە ئەنجەەەەەومەنی
پیرانەەەەی ئەمریکەەەەەا کۆمەڵێەەەەەڵ ئەەەەەابۆۆ ەی ئەەەەەابووری ورسەەەەەی دێی رێیمەەەەەی
سەەەەەدا حوسەەەەەەیی پەسەەەەەند کەەەەەرد بەاڵ ئیەەەەدارەی رەیگەەەەەان شکسەەەەەتی بە
هەوڵە هێنەەەەەا و نەیهێشەەەەەت رێیمەەەەەی عێەەەەەراق بە شەەەەەێوەیەکی ئەوەەەەەەۆ سەەەەەزا
بەەەەدرێت .ئەو شکسەەەەتە پەیەەەەامێکی ەرسەەەەنا بەەەەوو بەەەەۆ سەەەەەدا حوسەەەەەیی و
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لەوانەیە بەو ئەنجەەەەامەی گەیانەەەەدبێت کە بەەەەێ هەەەەید ەرسەەەەێڵ پاشەەەەان هێەەەەرش
بکەەەەاەە سەەەەەر کوەیەەەەت .پەەەەاش کۆەاییپێهەەەەاەنی شەەەەەڕی کەنەەەەداوی ەەەەەارس لە
 ،١٨٨١ویەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەانی ئەمریکەەەەا هەرێمەەەەی دێەەڕینەەەەی لە نەەەەاو ەی
کوردنشەەەەینی عێەەەەراق دامەزرانەەەەد کە یەەەەارمەەی بە دانیشەەەەتوانی ئەو نەەەەاو ەیە
دا درێرە بە ێیانی سەیۆەەی یۆیان بدەن.
ئەمەەەەڕۆ هەرێمەەەەی کوردسەەەەتانی عێەەەەراق یەکەەەەێ لە نەەەەاو ە هەرە سەەەەە امگیر و
ئارامەکەەەەەەانی عێەەەەەەرا ە و یەڵەەەەەەکە ئەەەەەەازاکەی هەول دەدەن واڵەەکەیەەەەەەان لە
رووی سیاسەەەەەی و ئەەەەەابووریەوە پێشەەەەەبخەن .ئەەەەەێمە هاوکەەەەەان لەگەل ئەوەی کە
هەول دەدەیەەەەەەی یەەەەەەارمەەی ئە یەڵەەەەەەکە بەەەەەەدەیی ،دەبەەەەەەێ ئەوەش لە بیەەەەەەر
نەکەیەەەەەی کە ەەەەەی بەسەەەەەەر ئە یەڵەەەەەکەدا هەەەەەاەو وە و ئەو ئەەەەەازیزانەی کە لە
دەسەەەیانداوە .ئەەەێمە نەەەەابێ ەەەەاوان دێی دانیشەەەەتوانی هەڵەبەەەجە و شەەەەارۆ کە و
گوندەکانی دیکەی کوردستان لەبیر بکەیی.
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کیمیابارانی کوردەکان دەبێ وە ەاوانی ێینوساید بەەەرمی بناسرێت
ئەنجومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ٤١١٩
کۆنگرێسمەن هۆوارد بێرمان : 321
 ٤١سەەەەەال لەمەوپەەەەەێ لە هەەەەەەەتەیەدا سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی دڕنەەەەەدانەەریی
ۆنەەەەەایی کۆمە ڵکەەەەەوێی ئەنفەەەەەالی دێی کوردەکەەەەەانی عێەەەەەراق ئەنجامەەەەەدا کە
کارەسەەەەەاەی هەڵەبەەەەەەجە بەەەەەوو .لە ئەنجەەەەەەامی ئەو هێرشەەەەەەدا کە بە گەەەەەەازی
موسەەەتارد و ج ۆرەکەەەەانی دیەەەەکەی گەەەەازی دەمەەەەار ئەنجامەەەەدرا هەزاران کەەەەورد لە
جێگای یۆیاندا مردن و ێمارەیەکی لەوەزیاەر کەمکە لەناو وون.
ەەنەەەانەن ئەمەەەڕۆش گەلەەەێ لە وربانیەەەا نی هەڵەبەەەجە بەدەسەەەت ئاسەەەەوارەکانی
ەکەەەی کیمیەەەاییەوە ئەەەێ و ئەەەازار دەکێشەەەی .بەرزبەەەوون ی رێەەەرەی ەوشەەەبوون
بە شەەەەەەێرپەنجە و نەەەەەەاەەواو لەدایکبەەەەەەوونی منەەەەەەدال لە مەەەەەەاوەی  ٤١سەەەەەەاڵی
رابەەەەەردوودا نیشەەەەەان دەدان کە ئەو کارەسەەەەەاەە بەهەەەەەایەکی ورسەەەەەی بەسەەەەەەر
یەڵکەەەەەی هەڵەبەەەەەجەدا سەەەەەەپاندووە .کیمیابەەەەەارانی هەڵەبەەەەەجە کوشەەەەەندەەریی
هێرشەەەی شەەەااڵوی ئەنفەەەال بەەەوو کە دوو سەەەاڵی یایانەەەد و لە ئەنجامەەەدا زیەەەاەر
لە  ١١١هەزار یەڵکەەەەی مەدەنەەەەی کەەەەوێران و زیەەەەاەر لە  ٢هەزار گونەەەەد یەەەەاپور
کەەەەەران و یەەەەەاکی کوردسەەەەەتان سەەەەەوەێندرا .شەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەال لە کۆەاییەەەەەدا
 321هەەەەۆوارد ورێەەەەن بێەەەەرمەن لە سەەەەاڵی  ١٨٩٠ەەەەەا ئێسەەەەتا نەەەەوێنەری هەرێمەەەەی ٤٩ی
کالیفۆڕنیەەایە لە ئەنجەەومەنی نەەوێنەرانی ئەمریکەەا لە سەەەر لیسەەتی پەەارەی دیمەەوکران و لە سەەاڵی
 ٤١١٩ەا  ٤١١١سەرۆکی کومیتەی کاروب اری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بووە .وەرگێڕ
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رۆحەەەەی کۆمەڵگەەەەای نێەەەەونەەەیی برینەەەەدار کەەەەرد کە ئەو کەەەەاەە لەبەرامەەەەبەر
ئەنفالدا بێ دەنگ بوو.
ئەەەێمە دەبەەەێ یەەەادی ئە هێرشەەەە کیمیەەەاییە بەەەۆ سەەەەر یەڵکەەەی مەدەنەەەی بەرز
رابگەەەریی و وە ەەەەاوانی ێینۆسەەەەاید شەەەەرمەزاری بکەیەەەەی ەەەونکە لە راسەەەەتیدا
ێینۆسەەەاید بەەەوو .هەروەهەەەا دەبەەەێ لەوە دڵنیەەەا بەەەیی کە کارەسەەەاەێکی وەهەەەا
جارێکی دیکە روو نەدان.
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هەڵەبجە سەمبۆلی نەهامەەییەکانی گەلی کوردە
ئەنجومەنی نوێنەران
٤ی نیسانی ٤١١٩
کۆنگرێسمەن باب ەیلنێر : 322
یەەەەاەونی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن و هاوکەەەەاران ٤١ ،سەەەەال لەمەو پەەەەێ لە ١١ی
ئەەەەەاداری  ١٨٩٩سەەەەەەدا حوسەەەەەەیی گەورەەەەەەەریی هێرشەەەەەی کیمیەەەەەایی دێی
یەڵکەەەەەی مەدەنەەەەەی لە مێەەەەەەروودا لە شەەەەەارۆ کەی کوردنشەەەەەینی هەڵەبەەەەەەجە
ئەنجامەەەەەەەدا .گەەەەەەەازی کیمیەەەەەەەایی نەەەەەەەزیکەی  ٤هەزار کەس لەدانیشەەەەەەەەتوانی
هەڵەبەەەەجەی کوشەەەەت .رێیمەەەەی سەەەەەدا حوسەەەەەیی بەەەەوو بە یەکەمەەەەیی رێیمەەەەی
دڕنەەەەەەدە لە مێەەەەەەروودا کە بە ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی هێرشەەەەەەی کردبێتەسەەەەەەەر
هاوواڵەیانی یۆی.
 322رۆبێەەرن بەەاب ەیلنێەەر لە سەەاڵی  ١٨٨٠ەەەا  ٤١١٤نەەوێنەری هەرێمەەی  ٤١و ٤١ی کالیفۆڕنیەەا
بەەوو لە ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەر ان لە سەەەر لیسەەەتی پەەەارەی دیمەەوکران و لە سەەەاڵی  ٤١١١ەەەەا ٤١١١
سەەەرۆکی کەەەۆمیتەی کاروبەەاری ڤیترانەکەەەانی ئەنجەەەومەنی نەەوێنەران بەەەوو .بەەاب ەیلنێەەەر و ەرانەەەڵ
پەەەاڵۆن باشەەەتریی دۆسەەەتی کەەەورد بەەەوون لە ئەنجەەەومەنی نەەەوێنەرانی ئەمریکەەەا لە سەەەاڵی  ١٨٨٠ەەەەا
 ٤١١٤و بەردەوا کێشەەەی کەەەورد(بەەەەایبەن کوردسەەەتانی ەەەەورکیە)یەەان لە ئەنجەەەومەنی نوێنەرانەەەدا
دەیسەەەتەڕوو .بەەەاب ەیلنێەەەر لە دەرەوە ی ئەنجەەەەومەنی نەەەوێنەرانی لەگەل کۆمەڵگەەەای کەەەەورد لە
ئەمریکەەا پەیوەنەەەدی بەەەووە و لە جەێن و بەەەۆنە نیشەەەتمانیەکانی کەەەورددا بەشەەەداری کەەەردووە .بەەەاب
ەیلنێەەر لە یەن رێکخەەراوی ەەەۆڕی زانیەەاری کەەورد لە ئەمریکەەا یەاڵەەەی ئەحەەمەدی یەەانی لە سەەاڵی
 ٤١١١پێبەیشراوە .باب ەیلنێر ئێستا سەرۆکی شارەوانی "ساندیاگۆ"یە .وەرگێڕ
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هێرشەەەی دڕنەەەدانەی هەڵەبەەەجە بەشەەەێڵ لە شەەەااڵوێکی گەورەەەەەر واەەەەا ئەنفەەەال
بەەەەەەوو کە بە واەەەەەەەای" دەسەەەەەەتکەوەەکانی جەنەەەەەەگە" بەەەەەەۆ ەاڵ ەەەەەەەۆکردنی
کوردەکەەەەانی عێەەەەراق .بە گەەەەوێرەی هەڵسەەەەەنگاندنەکان لە نێەەەەوان  ٤١هەزار ەەەەەا
 ٤١١هەزار کەەەەورد لە شەەەەااڵوی ئەنفالەەەەدا کەەەەوێراون .گەلەەەە ێ لە وربانیەکەەەەان بە
شەەەەەێوەی بەکەەەەەۆمەل گولەبەەەەەاران کەەەەەران و هەزاران هەزار کەسەەەەەی دیەەەەەکە بە
ئاسانی لە یەن رێیمەوە بێسەروشوێی کران.
هەڵەبەەەەجە سەەەەەمبۆلی نەهامەەییەکەەەەانی گەلەەەەەی کەەەەوردە .ئیشەەەەی و ئەەەەەازاری
ئەوانەی کە لە هێرشەەەەەەەەەی هەڵەبەەەەەەەەەجە رزگاریەەەەەەەەەان بەەەەەەەەەوو بەهەەەەەەەەەۆی
ارەسەەەەەەرنەکردنی نەیۆشەەەەەیی ەکەیان ەەەەەەا ئەمەەەەەڕۆ بەردەوامە .هەڵەبەەەەەەجە لە
ئاسەەەەەەەوارەکانی ەکەەەەەەی کیمیەەەەەەایی پەەەەەەا نەکەەەەەەراوەەەوە و کەەەەەەاریگەری
ئاسەەەەوارەکانی ەکەەەەی کیم یەەەەایی لەوانە گەەەازی موسەەەەتارد ،سەەەەاریی ،ەەەەەابون و
 VXبەردەوامە و یەڵەەەەەڵ دەکوێیەەەەەت و ێیەەەەەنگەی هەڵەبەەەەەجە و گونەەەەەەدەکانی
دەوروبەری لەنەەەەەەاو دەبەەەەەەان .منەەەەەەداڵەکان بە شەەەەەەێوایی لەدایەەەەەەڵ دەبەەەەەەی و
ەووشەەەەەەەی شەەەەەەەێرپەنجە دەبەەەەەەەی و رێەەەەەەەرەی ەوشەەەەەەەبوون بە نەیۆشەەەەەەەیە
زگماکییەکەەەان لە نەەەاو یەڵکەەەی هەڵەبەەەجە زۆر لە یەڵکەەەی ناو ەکەەەانی دیەەەکە
زیاەرە.
جیهەەەەان نەیتەەەەوانی لە کەەەەاەی یۆیەەەەدا ئەو کارەسەەەەاەە بە ەەرمەەەەی بناسەەەەێت کە
لە هەڵەبەەەەەجە روویەەەەەدا .ئێسەەەەەتا کە ەراێیەەەەەدیای هەڵەبەەەەەجە وەبیەەەەەردەهێنینەوە،
گەەەەەرنگە کە بیەەەەەر لە داهەەەەەاەوو بکەیەەەەەنەوە و دەبەەەەەێ یەەەەەادی وربانیەەەەەانی
هەڵەبەەەەەەەجە بەرز رابگەەەەەەەریی و لەگەل ئەوانەی کە لەو کارەسەەەەەەەاەە رزگاریەەەەەەەان
بوو هاویە بیی.
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کیمیابارانی هەڵەبجە :یەکە نمونەی کۆمەڵکوێی مرۆه بەدەست دەوڵەەی یۆی
ئەنجوومەنی پیران
١١ی ئاداری ٤١١٨
سەەەەناەۆر جەەەەۆ لیببێەەەەرمەن  : 323یەەەەاەونی سەەەەەرۆکی ئەنجەەەەومەن  ،رێەەەەڵ ٤١
سەەەەال لەمەوپەەەەێ لە رۆێێکەەەەی وە ئەمەەەەڕۆدا بەەەەوو کە سەەەەەدا حوسەەەەەیی
یەکێ لە ەاوانە دڕ ندەکانی مێرووی هاو ەریی ئەنجامدا.
سەەەەەرلەبەیانی ١١ی ئەەەەەاداری  ١٨٩٩هێەەەەەزی هەوایەەەەی عێەەەەەراق ،هەڵەبەەەەەجەی
کیمیابەەەەەەاران کەەەەەەرد کە شەەەەەەارێکی کوردنشەەەەەەینە لە بەەەەەەاکووری رۆێهەاڵەەەەەەەی
عێەەەەەراق .لە مەەەەەاوەی سەەەەەێ رۆێدا دەیەەەەەان هەزار وربەەەەەانی ەوشەەەەەی گەەەەەازی
موسەەەەەتارد بەەەەەوون کە  DNAی مەەەەەرۆه دەگۆڕێەەەەەت و دەیسەەەەەوەێنێت و مەەەەەرۆه
دەپوکێنێەەەەەت و ەووشەەەەەی شەەەەەێرپەنجەی دەکەەەەەان .وربانیەکەەەەەان هەروەهەەەەەا
ەووشەەەەی گەەەەازی سەەەەاریی بەەەەوون کە دەەوانێەەەەت مەەەەرۆه بکوێیەەەەت و ەەلەجەەەەی
بکەەەەان و ەووشەەەەی نەیۆشەەەەی دەمەەەەاری درێریەەەەایەنی بکەەەەان .وربانیەکەەەەان
ەوشەەەی گەەەەازی کیمیەەەەایی کوشەەەەندەی دیەەەکەش بەەەەوون .لە مەەەەاوەی سەەەەێ رۆێ
بومباراندا نیکە  ٤هەزار س یل لە هەڵەبجە کوێران .
هێەەەەرش بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە ەەنهەەەەا نمەەەەونەی هێرشەەەەە کۆمەڵکوێەکەەەەانی رێیمەەەەی
پێشەەەەەەووی عێەەەەەەەراق بە ەکگەلەەەەەەەی کیمیەەەەەەەایی نەبەەەەەەەوو ،بەپەەەەەەەێ ەوانەوە
هێرشەەەەکەی هەڵەبەەەجە ەەنهەەەەا یەکەەەێ لە رووداوەکەەەەانی شەەەااڵوێکی بەرەەەەەراوان
 323جۆزیەە ئیسەەادۆر لیبێەەرمەن لە سەەاڵی  ١٨٩٨ەەەا ئێسەەتا نەەوێنەری هەرێمەەی کۆنیکتەەۆەە لە
ئەنجەەومەنی پیرانەەی ئەمریکەەا .لیبێەەرمەن لە سەەاڵی  ٤١١١ئەنەەدامی پەەارەی دیمەەوکران بەەوو بەاڵ لە
 ٤١١١بەو وە وە ئەنەەەەدامێکی سەەەەەربەیۆ کەەەەار دەکەەەەان .لیبێەەەەرمەن لە  ٤١١١ەەەەەا ئێسەەەەتا
سەرۆکی کۆمیتەی ئاسایشی ناویۆ و کاروباری دەوڵەن لە ئەنجومەنی پیرانە .وەرگێڕ
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دێبە کوردەکەەەەەەان بەەەەەەوو کە بە ئەنفەەەەەەال ناسەەەەەەراوە و سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی و
نەوک ەرەکەی ،عەلەەەەەی حەسەەەەەەن ئەلمەجیەەەەەد ناسەەەەەراو بە عەلەەەەەی کیمیەەەەەایی
بەڕێوەیەەەەەەەان دەبەەەەەەەرد .لە مەەەەەەەاوەی  ١٩مانگەەەەەەەدا لەنێەەەەەەەوان  ١٨٩١و ١٨٩٩
هێزەکەەەەانی سەەەەەدا حوسەەەەەیی ەنەەەەد هەزار گونەەەەدی کوردنشەەەەینی عێرا یەەەەان
کەەەەاول کەەەەرد و نەەەەزیکەی  ١١١هەزار کەەەەوردی عێرا یەەەەان کوشەەەەت کە زۆربەیەەەەان
یەڵکی مەدەنی بوون.
نەەەەیکە  ٢١هێرشەەەەی کیمیەەەەایی لە مێەەەەروودا ەۆمەەەەار کەەەەراوە بەاڵ لە مێەەەەرووی
مرۆڤایەەیەەەەەدا ئەمە یەکەمجەەەەەارە کە دەوڵەەێەەەەەڵ ەکەەەەەی کۆمەڵکەەەەەووێی دێی
هاوواڵەیەەەەەانی یەەەەەۆی بەکارهێنابێەەەەەت .سەەەەەمانتا پەەەەەاور  324لە کتێبەکەیەەەەەدا بە
326
نەەەەەەەەەاوی" کێشەەەەەەەەەەیە لە دۆزەیەوە"  325کە یەاڵەەەەەەەەەەی پەەەەەەەەەولیتزری
بەەەەەەەردوەەەوە کیمیابەەەەەەەارانی هەڵەبەەەەەەەجەی شەەەەەەەیکردوەەەوە .رووداوەکەەەەەەەانی
هەڵەبەەەەجە کە لەو کتێەەەەبەدا بەەەەاس کەەەەراوە جێگەەەەای بەەەەێ هیەەەەواییە .ەکەەەەی
کیمیەەەەایی لە ەڕۆکەگەل ێەەەەڵ ەڕێەەەەدراوەەە یەەەەوارەوە کە لە بەرزایەکەەەەی کەمەەەەدا
بە سەر شاری هەڵەبجەدا ەڕیون.
بە وەەی سمانسەەەەا پەەەەاور گەڵەەەەێ لە بنەماڵەکەەەەان لەو پەناگەەەەا سەەەەەرەەاییانەدا
مەەەەەردوون کە لە حەوشەەەەەەی ماڵەکانیانەەەەەدا دروسەەەەەتیان کردبەەەەەوو .کاەێەەەەەڵ کە
گەەەەەەازی کیمیەەەەەەایی لە درزی پەناگاکانیەەەەەەانەوە ەەەەەەووە ێورەوە ،بە ەەەەەەەرس و
ەۆ ەەەەەەان بەرەو شەەەەەەە امەکان هەاڵەەەەەەەی و بینیەەەەەەان کە شەەەەەەەی ئەنەەەەەەدامانی
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بنەماڵەکانیەەەەان و دۆسەەەەتەکانیان وە نمەەەەوونەی نەەەەوێی پەەەەۆمپیای  327وشەەەەڵ
بووە.
ەنەەەەەد کەس لە پشەەەەەتی بێشەەەەەکەی منەەەەەداڵێکەوە کەوەبەەەەەوون ،ەنەەەەەد کەس
دەسەەەتی منەەەەداڵەکانیان گرەبەەەوو یەەەەان ەونەەەەد منەەەداڵێکیان لە بەەەەاوەش گرەبەەەەوو
بەەەەۆ ئەوەی لە مەەەەردن بیانپەەەەارێزن ،ەنەەەەد کەس لە نەەەەاو ئوەومەەەەوبیلێکەوە بە
ئەەەەارامی مردبەەەەوون .هەمەەەەوو ئەوانەی کە بەر ەکەەەەی کیمیەەەەایی کەوەەەەەی یێەەەەرا
نەمەەەەردن ،هەنەەەەدێکیان کە گەەەەازی کیمیاییەەەەان مریبەەەەوو بە نگەمەەەەاش لە نەەەەاو
شەەەەەەاردا دەگەڕان ،کیمیەەەەەەایی کەەەەەەوێری کردبەەەەەەوون ،کەەەەەەۆنترۆلی یۆیەەەەەەان لە
دەسەەەەتدابوو ،ا ەەەەا پێەەەەدەکەنیی یەەەەان بە هەەەەۆی ئەوەی دەمارەکانیەەەەان بەەەەاش
کاری نەدەکرد بە سەر دەست و پێدا بەڕێگادا دەڕۆیشتی.
لە سەەەەاڵیادی ئە هێرشەەەەە ەرسەەەەناکە بەەەەۆ هەڵەبەەەەجە داوا لە هاوکەەەەارانە دەکە
بیەەەەەەر لەو وانانەەەەەەەا نە بکەیەەەەەەەنەوە کە هەڵەبەەەەەەەجە پێمانەەەەەەەدەڵێت .ئەوە کە لە
هەڵەبەەەەجە روویەەەەەدا دەبەەەەەێ وەبیرمەەەەەان بهێنێەەەەەتەوە کە بەدایەوە شەەەەەتێڵ وە
شەەەەەەیتان لە جیهانەەەەەدا هەیە و ئەەەەەێمە لە ویەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا
نەەەنهەەەا دەبەەەەێ ئاسایشەەەی یۆمەەەەان بپەەەارێزیی بەڵکەەەەوو دەبەەەێ پارێزگەەەەاری لە
بەەەەەایەیە هەرە گرنگەکانمەەەەەان بک ەیەەەەەی هەرکاەێەەەەەڵ لەگەل مەەرسەەەەەی رووبەڕوو
بەەەەوەوە .هەڵەبەەەەجە دەبەەەەێ ئەوەمەەەەان وەبیەەەەربێنێتەوە کە هەنەەەەد دەسەەەەەاڵەدار
لە دنیەەەەەەەەادا هەن کە رەەتارەکانیەەەەەەەەان لەگەل بنەڕەەیتەەەەەەەەریی یاسەەەەەەەەاکانی
مرۆڤەەەەەایەەی ناەەبەەەەەایە و ەەنهەەەەەا بیەەەەەر لە دەسەەەەەەاڵەی یۆیەەەەەان دەکەنەوە و
 327پەەەۆمبیای( )Pompeiiشەەەاریکە لە ئیتالیەەا کە لە ٤٢ی ئەەەابی سەەاڵی ١٨ی زایینەەەی واەەەەا
نەەزیکەی  ١٨٠٠سەەال لەمەوپەەێ بەەوو بە ێێەەر ئەەاگر و یۆڵەکەەۆی گڕکەەانی "مۆنەەت ویسەەیوس" و لە
ئەنجامدا نزیکەی دوو هەزار کەس لە دانیشتوانەکەی کوێران .وەرگێڕ
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دەیانەوێەەەەت هەمەەەەوو کەەەەارێکی پێویسەەەەت بەەەەۆ راگرەنەەەەی دەسەەەەەاڵەی یۆیەەەەان
ئەنجەەەەا بەەەەدەن( بەەەەێ ئەوەی بۆیەەەەان گرنەەەەگ بێەەەەت کە کارەکانیەەەەان ەنەەەەدە
دڕندانە و سەرکوەکارانەیە).
هەڵەبەەەجە دەبەەەەێ ئەوەمەەەەان وەبیەەەربهێنێتەوە کە بەەەەوونی ەکەەەەی کۆمەڵکەەەەوێ لە
دەسەەەەەەەەەەەتی دەوڵەەە یایییەکەەەەەەەەەەەان زۆر مەە رسەەەەەەەەەەەیدارە و ئەەەەەەەەەەەێمە و
هاوپەیمانەکانمەەەەان دەبەەەەێ ئامەەەەادەبیی رێوشەەەەوینی نائاسەەەەایی بەکەەەەاربێنیی بەەەەۆ
ئەوەی نەهیۆەەەەیی مەەرسەەەەەیدارەریی رێیمەکەەەەانی جیهەەەەەان دەسەەەەتیان بگەەەەەان بە
مەەرسەەەەیدارەریی ەکۆ ۆلەکەەەەانی جیهەەەەان ،و لە کۆەاییەەەەدا دەبەەەەێ هەڵەبەەەەجە
ئەوەمەەەەەان وەبیەەەەەر بێنێەەەەەتەوە کە سەەەەەەرەڕای هەمەەەەەوو ئەو هەڵە و کەەەەەارە
یراپەەەەەانەی کە ئیەەەەەدارەی بەەەەەوش لە کەەەەەاەی شەەەەەەڕی عێەەەەەراق ئەنجامیەەەەەدا،
سەەەەەەرجە ئەو کەسەەەەەانە کە بەەەەەایەخ بە مەەەەەاەی مەەەەەرۆه دەدەن دەبەەەەەێ زۆر
مەمنەەەەوون بەەەەی کە ئێسەەەەتا سەەەەەدا حوسەەەەەیی و رێیەەەەمە ەرسەەەەناکەکەی ەەەەەڕی
دراوەەە نەەەەەەاو زبۆەەەەەەدانی مێەەەەەەروو .ئەگەر کەسەەەەەەێڵ گومەەەەەەانی لەوەدا هەیە کە
جێهەەەان بەەەێ سەەەەدامی لەنەەەاو وو جێگەەەایەکی باشەەەتر و ئەمنتەەەرە  ،ئەوەنەەەدە
بەسەەەەە سەەەەەیری ئەو شەەەەتە بکەەەەان کە  ٤١سەەەەال لەمەوپەەەەێ لە رۆێێەەەەڵ وە
ئەمڕۆ لە هەڵەبجە روویدا.
بیسەەەەت سەەەەال لەمەوپەەەەێ دانیشەەەەتوانی نەەەەاو ە کوردنشەەەەینەکانی عێەەەەراق لە
یەن یەکەەەەەەێ لە دڕنەەەەەەدەەریی و دیکتەەەەەەاەۆرەریی دەسەەەەەەەاڵەدارانی سەەەەەەەدەی
بیسەەەەەەەتە مەوە دەرکەەەەەەەران و گونەەەەەەەدەکانیان ەەەەەەەۆڵکرا بەاڵ بە یۆشەەەەەەەییەوە
مەسەەەەلەکە لەوێەەەدا کۆەەەەایی پێنەهەەەان .ئەمەەەڕۆ لە سەەەایەی پاراسەەەتنی نەەەاو ە
لە یەن ویەەەەەەەەهیەەە یەکگرەوەکەەەەەەەەانی ئەمریکەەەەەەەەاوە کوردەکەەەەەەەەانی عێەەەەەەەەراق
ناو ەکەیەەەەەان ئەەەەەاوەدان کەەەەەردوەەەوە و ناو ەکەیەەەەەان رووی لە گەشەەەەەەکردن و
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بەەەەەوێانەوەیە .شەەەەەارە گەورە کوردنشەەەەەینەکان واەەەەەەا هەولێەەەەەر ،سەەەەەلێمانی و
دهەەەەەۆ ئەمنتەەەەەەریی شەەەەەەارەکانی عێەەەەەرا ی و لە رو وی ئەەەەەەابووریەوە گەشەەەەەەە
دەکەن و گەلەەەەەی کەەەەەورد کە پێشەەەەەتر گێەەەەەرۆدەی دەسەەەەەتی دیکتەەەەەاەۆری بەەەەەوو
ئێسەەەەەتا بەەەەەەووە بە یەکەەەەەەێ لە باشەەەەەتریی و وەەەەەەەەادارەریی هاوپەیمانەکەەەەەەانی
ئەمریکا لە سەراسەری جیهاندا.
ر ێبەرانەەەەەی حکەەەەەەومەەی هەرێمەەەەەی کوردسەەەەەەتان هێشەەەەەتا لەگەل گیروگرەەەەەەەت
رووبەڕوون و پێویسەەەەەەتە زیەەەەەەاەر بە دوای اکسەەەەەە ازی سیاسەەەەەەی و ئەەەەەەازادی
ئابووریەەەەەدا بەەەەەڕۆن .دەبەەەەەێ بەرەنگەەەەەاری گەنەەەەەدەڵی ببەەەەەنەوە و درێەەەەەرە بە
کەەەەارکردن لەگەل دەوڵەەەەەەی بەغەەەەداد بەەەەدەن کە بە شەەەەێوەیەکی دیموکراەیەەەەڵ
هەڵبرێەەەەەردراوە بەەەەەەۆ ئەوەی ناکۆکییەکەەەەەەان لە سەەەەەەر نەەەەەەاو ە دابڕاوەکەەەەەەان،
بەەەەەەەەەایبەن کەرکەەەەەەەوو بە شەەەەەەەێوەی ئاشەەەەەەەتیخوازانە( نە ەونەەەەەەەدوەیرانە)
ارەسەر بێت و پێشموایە کە هەروا دەکەن.
لە راسەەەەەتیدا  ٤١سەەەەەال پەەەەەاش کارەسەەەەەاەی هەڵەبەەەەەجە ،لە سەەەەەەرەەای ئە
سەەەەەدەیەدا کوردەکەەەەانی عێەەەەراق سەەەەەرەنجا گەیشەەەەتی بە مەەەەاەی یۆیەەەەان و
دەوری یۆیەەەەان لە درو سەەەەتکردنی داهەەەەەاەووی واڵەەەەەی گەورەی عێرا ەەەەدا گێەەەەەڕا
کە ئەوان بەشەەەەەەێڵ لە واڵەەن .عێەەەەەەراق واڵەێکەەەەەەی پڕکێشەەەەەەەیە و کەەەەەەاەە
سەەەەەیتەکان هێشەەەەتا لەپەەەەێ عێرا ەەەەدایە .بەاڵ ئە مەەەەڕۆ کوردەکەەەەانی عێەەەەراق
ئەو ماە انەیەەەەەەەان هەیە کە هاوواڵەیەەەەەەەانی دیەەەەەەەکەی عێەەەەەەەراق هەیەەەەەەەەانە و
نوێنەرەکانیەەەەەەەان لە پارلمەەەەەەەانی بەغەەەەەەەداددا بەشەەەەەەەدارن کە بە شەەەەەەەێوەیەکی
دیموکراەیڵ هەڵبرێردراون.
لە راسەەەەەەتیدا ئێسەەەەەەتا یەکەەەەەەێ لە دادپەروەریەەەەەەیە گەورەکەەەەەەانی مێەەەەەەرووی
هاو ەریمەەەەەان بەدیهەەەەەاەوو ە کە گەورە کەەەەەوردێکی نیشەەەەەتمانپەروەری عێرا ەەەەەی
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و یەباەکەەەەەەەەاری رێگەەەەەەەەای ئەەەەەەەەازادی و دۆسەەەەەەەەتێکی گەورەی ویەەەەەەەەهیەەە
یەکگرەوەکەەەەەانی ئەمریکەەەەەا واەەەەەەا جە ل ەاڵەبەەەەەانی وە سەەەەەەرۆ کۆمەەەەەەار
هەەەەەاەووەەە جێگەەەەەەای سەەەەەەدا حوسەەەەەەەینی دیکتەەەەەاەۆری شەیتانسەەەەەەفەن کە
ەەرمەەەەانی کۆمەڵکەەەەە ووێی دەیەەەەەان هەزار کەەەەوردی دەرکەەەەەرد .ئەمە شەەەەەتێکە کە
 ٤١سال لەمەوپێ بۆ کەسوکاری وربانیانی هەڵەبجە وێنا نەدەکرا.
ئەمەەەڕۆ کە وربانیەەەەانی هەڵەبەەەجە وەبیەەەەر دێنیەەەنەوە  ،دەبەەەەێ سپاسەەەی یەەەەودا
بکەیەەەەەەەەی بە بەەەەەەەەۆنەی ئەو پێشەەەەەەەەکەوەنە گەورەیەی کە لە رۆێە ەاریەەەەەەەەڵ و
شەەەەەیتانیەکەی  ٤١سەەەەال لەمەوپێشەەەەی هەڵەبەەەەجە ەەەەەا ئێسەەەەتا بەدی هەەەەاەوە،
پێشەەەەەەەکەوەنێڵ کە ئەنجەەەەەەەەامی بەەەەەەەەوێری و وربانیەەەەەەەەدانی کوردەکەەەەەەەەان،
عێرا ییەکان و هەروەها ئەمریکییەکان بووە.
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لەسێدارەدانی یێرای سەدا حوسەیی نادادپەروەری بوو دەرهەق وربانیانی ئەنفال
ئەنجوومەنی نوێنەران
١١ی ئاداری ٤١١٨
کۆنگرێسمەن هوارد بێرمەن :328
یەەەەەاەونی سەەەەەەرۆکی ئەنجەەەەەومەن ٤١ ،سەەەەەال لەمەوپەەەەەێ لە ١١ی ئەەەەەاداری
 ١٨٩٩رێیمەەەەەی سەەەەەەەدا حوسەەەەەەەیی یەکەەەەەەێ لە ەرسەەەەەەناکتریی ەاوانەکەەەەەەانی
مێەەەەەەرووی هەەەەەەاو ەریی ئەنجامەەەەەەدا .کەڵکەەەەەەوەرگرەنی هەمە یەنەی رێیمەەەەەەی
عێەەەەراق لە ەکەەەەەی کیمیەەەەای ی بەەەەەۆ کەەەەاولکردنی شەەەەەارۆ کەی هەڵەبەەەەەجە لە
کوردسەەەەەتان ی عێەەەەەراق بەەەەەووە هەەەەەۆی وربەەەەەانیبوونی دڕنەەەەەدانەی هەزاران ێن،
پیەەەەاو و منەەەەداڵی بەەەەێ گونەەەەاح و زیەەەەاەر لە هەزاران کەسەەەەی دیەەەەکەی بەەەەەۆ
هەمیشە بریندار کرد.
پەەەەاش ەێپەربەەەەوونی  ٤١سەەەەال بەسەەەەەر کۆمەڵکەەەەوێی هەڵەبەەەەجە ،یەڵکەەەەەی
هەڵەبەەەەەجە هێشەەەەەتا گیەەەەەرۆدەی ئاسەەەەەەوارەکانی ئەو هێرشەەەەەە دڕنەەەەەدانەیەن.
نەیۆشەەەەەەێیە درێریایەن ەکەەەەەەان لەوانە شەەەەەەێرپەنجە و نەیۆشەەەەەەی زگمەەەەەەاکی،
دەمەەەەەەار و دەمەەەەەەاخ ،لەبەەەەەەار وونی منەەەەەەدال ،منداڵەەەەەەدارنەبوون و نەەەەەەاەەواو
بەدەنیاهەەەەەەاەنی منەەەەەەدال لە نەەەەەەاو ەی هەڵەبەەەەەەجە بەربەەەەەە وە و زیەەەەەەانێکی
ەرەبوونەکراویشی گەیاندووەەە ێینگەی ناو ەکە.
ئە کێشەەەەەە ەەندرسەەەەەتی و ێینگەیەەەەەیە جەەەەەدییانە بەەەەەووەەە کەندوکۆسەەەەەە لە
سەەەەەەر رێگەەەەەای گەشەەەەەەکردنی هەمە یەنەی ئەو کەسەەەەەانەی کە لە هەڵەبەەەەەجە و
ناو ەکەەەەەەانی دەوروبەری دەێیەەەەەەی .بەدایەوە هەڵەبەەەەەەجە ەەنهەەەەەەا شەەەەەەوێنێڵ
Howard Berman
475

328

هەڵەبجە و ئەنفال لە بەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا

نەبەەەوو کە رێیمەەەی پێشەەەووی عێەەەراق بە ەکەەەی کیمیەەەایی هێرشەەەی کردەسەەەەر
بەڵکەەەەوو ەەنهەەەەا یەکەەەەێ لە و شەەەەوێنانە بەەەەوو کە بەەەەووە وربەەەەانی شەەەەا وی
بەرەەەەەەەەراوان و بە ئەن ەسەەەەەەەتی ئەنفەەەەەەەال کە بە ئامەەەەەەەانجی ەاڵ ەەەەەەەۆکردنی
دانیشتوانی کوردستانی عێراق ئەنجامدرا.
شەەەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەەەالی  ١٨٩٩بەەەەەەەووە هەەەەەەەۆی کەەەەەەەوێرانی  ١٩١هەزار کەس.
هێزەکەەەەانی عێەەەەراق لە نیسەەەەانی  ١٨٩١ەەەەەا ئەەەەابی  ١٨٩٩ەکەەەەی کیمیەەەەایی و
بیۆلۆێیکیەەەەەەەان دێی دانیشەەەەەەەتوانی زیەەەەەەەاەر لە  ٤٤١شەەەەەەەارۆ کە و گونەەەەەەەد
بەکارهێنەەەەەەا .ەوێرینەوەکەەەەەەان نیشەەەەەەان دەدان کە لە کەەەەەەاەی کیمیابەەەەەەارانەکەدا
زیەەەەەاەر لە نیەەەەەوەی دانیشەەەەەتوانی ئێسەەەەەتای هەڵەبەەەەەجە کەوەەەەەەنەبەر گەەەەەازی
کیمیایی ەۆکسیڵ .329
لە  ٠١ی کەەەەەەەانوونی دووەمەەەەەەەی  ٤١١١سەەەەەەەەدا حوسەەەەەەەەیی بە ەەەەەەەەاوانی
کوشەەەەەتنی  ١٢٩هەەەەەاواڵەی عەرەبەەەەەی شەەەەەیعەی دۆجەیەەەەەل کە لە باشەەەەەووری
ناوەراسەەەەەتی عێەەەەەراق هەڵکە وەەەەەەووە ،لەسەەەەەێدارەدرا .ئەو کەیسەەەەەە پەەەەەێ لە
کەیسەەەەەی ئەنفەەەەەال بەڕێوە ەەەەەوو و دەر ەەەەەوونی حەەەەەوکمی لەسەەەەەێدارەدانی
سەەەەەدامی لەەەەێکەوەەوە .لەبەر ئەوەی کە بە گەەەەوێرەی یاسەەەەای عێەەەەراق ،سەەەەزای
لەسەەەەەێدارەدانی سەەەەەەدا دەبوایەەەەەا یێەەەەەرا پەەەەەاش دەر ەەەەەوونی حەەەەەوکمەکەی
جێبەجەەەەەەێ بکرێەەەەەەت ،ەاوانەکەەەەەەانی دیەەەەەەکەی سەەەەەەەدا  ،لەوانە کۆمەڵکەەەەەەوێی
ئەنفەەەەەال لە دادگەەەەەادا ەەەەەەاوەو نەکەەەەەرا .لەسەەەەەێدارەدانی یێەەەەەرای سەەەەەەدا
حوسەەەەەەیی نەەەەەادادپەروەری بەەەەەوو دەرهەق ئەوانەی کە لە ئەنفەەەەەال بە شەەەەەێوەی
دڕنەەەەدانە کەەەەوێران ،ب رینەەەەدار کەەەەران و زەرەر و زیانیەەەەان لەەەەێکەون و بە کەەەەورەی
ئە وربانیانە لە رۆێی یۆیان لە دادگا بێبەشکران.
toxic
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ئێسەەەەەتا گەلەەەەەێ لە کوردەکەەەەەان لەوە دەەرسەەەەەی کە جیهەەەەەان ەد لە گەورەیەەەەەی
کارەسەەەەاەی هەڵەبەەەەجە ەێنەگەەەەان کە ەونەەەەدەریی جەەەەۆری ەکەەەەی کیمیەەەەایی
دێی هاوواڵەیەەەەەانی مەدەنەەەەەی لە مێەەەەەرووی هاو ەریەەەەەدا لەو بەکەەەەەارهێنراوە.
کەوابەەەەەوو زۆر پێویسەەەەەتە کە شەەەەەااڵوی ئەنفەەەەەال و کۆمەڵکەەەەەوێی هەڵەبەەەەەجە
بەڵگەمەنەەەەەد بکەەەەەر و یەەەەەادی بکەەەەەرێتەوە و لە ئاسەەەەەتی نێونەەەوەییەەەەەدا وە
ەاوانی ێینۆساید دێی گەلی کورد بە ەەرمی بناسرێت.
بەاڵ ئەەەەێمە دەبەەەەێ شەەەەەتی زیەەەەاەری بکەیەەەەەی .لە سەەەەاڵیادی کارەسەەەەەاەی
 ١٨٩٩ی هەڵەبەەەەەجەدا ،جیهەەەەەان نەەەنهەەەەەا دەبەەەەەێ یەەەەەادی ئەو کەسەەەەەانە بەرز
رابگرێەەەەت کە لە هەڵەبەەەەجە بەەەەوونە وربەەەەانی بەڵکەەەەوو دەبەەەەێ یەەەەارمەەی ئەو
کەسەەەەەە انەش بەەەەەەدان کە هێشەەەەەەتا گیەەەەەەرۆدەی دەسەەەەەەتی ئاسەەەەەەەوارەکانی ئەو
هێرشەەەی .ئەمە رێگەەەایەکی باشەەەە بەەەۆ ئەوەی جیهەەەان شەەەایەە ی بەەەۆ کارەسەەەاەی
هەڵەبەەەەەەجە بەەەەەەدان کە یەکەەەەەەەێ لە دزێەەەەەەوەریی ەاوانەکەەەەەەانە کە جیهەەەەەەەان
بینیویەەی.
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وێنەی هەند لە بەڵگەنامەکان
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كتێب كانی دیک ی و رگێڕ:
 - ١مێرووی پەیوەندیەکانی کورد و ئەمریکا١٤١ ،
و ب وكردن و ی رۆێه اڵن ،ه ولێر٤١١٤ ،

پە ڕ  ،د زگەای ەا

 - ٤سیاسەەی ئەمریکەا لە کوردسەتان لە ڕ وانەگەی پسەپۆڕانی رۆێئەاوایی،
اپخانەی وەزارەەی رۆشنبیری ،هەولێر٤١١١ ،
 - ٠كوردستان و كورد ل ڕ وانگ ی ن یش وانیی و  ٤٤١ ،پ ڕ  ،د زگای ا
و ب وكردن و ی رۆێه اڵن ،ه ولێر٤١١٨ ،
 - ٢کوردستانی عێراق ل ب ڵگ نام نهێنییە كانی ویهەە یە كگرەوو كانی
ئەەە مریكادا ،و رگێەەەڕان لەەە ئینگلیزییەەە و  ٩٤١ ،پەەە ڕە ،د زگەەەای ەەەەا و
ب وكردن و ی رۆێه اڵن ،ه ولێر٤١١٨ ،
 - ٤کوردسەەتانی ئێەەران و ەورکیەەا لەە ب ڵگ نامەە نهێنییەە كانی ویەەهیەەە
یەە كگرەوو كانی ئەە مریكادا ،و رگێەەڕان لەە ئینگلیزییەە و  ١٤١،پەە ڕ  ،د زگەەای
ا و ب وكردن و ی رۆێه اڵن ،ه ولێر٤١١٨،
 - ١ەراێیدیای كورد ،ێیرار شەاڵیان ،و رگێەڕان لە ئینگلیزییە و  ،د زگەای ەا و
ب وكردن و ی موكریانی ،ه ولێر٤١١١ ،
 - ١كولتەەوور و ناسەەنام ی كەەورد ،ەیلیەەە كرینبەەروك  -كریسەەتیی ن ئالیسەەۆن،
و رگێەەڕان لەە ئینگلیزییەە و  ،د زگەەای ەەا و ب وكردنەە و ی موكریەەانی ،هەە ولێر،
٤١١٩
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 - ٩ەراێیدیا كوردان ( راپۆرە ك ێبۆ ن ە و یێی ی كبوویی )  ،ڤ رگ را ێ ئینگلیزی
بەەەۆ كوردیەەەا كورمەەەانجی ،اپخانەەە یەەەا و زار ەەەەا رۆشەەەنبیری ،هەەە ولێر ،٤١١٩،
وەشانخانا لی  ،دیاربەکر٤١١٤ ،
 - ٨بزووەن و ی ن ە و یی كورد ل كوردستانی ەوركیا(پاول وایت) ،و رگێەران
ل ئینگلیزیی و .
 - ١١ناسیونالیزمی کورد و روانگەی رۆێئاوا ،وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ،دەزگەای
ا و پەیشی سەردە ٤١١٤ ،
 - ١١شۆڕشی ئەیلوول لە بەڵگەنەامە نهێنییە کەا نی ئەمریکەادا ،ئامەادەکردن و
وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ١٢١ ،پەڕە ،دەزگای ئەندێشە ،سلێمانی٤١١٤ ،
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