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ست+ن  ئ)ندەرسۆن وەزیری دەرەوە  

ستۆکھۆ"م ١٠٣٣٣  

١٩٨٧ئاب  ٢٥لوند             

 

ب)ڕ.ز ست+ن ئ)ندەرسۆن  

 

پ'ویست بوو   ،ش-ڕی ن$وان ع$راق و ئ$ران س!بارەت ب! ،دائاشتی +ی+کی داھاتوویل" ڕ(کک"وتنام"ی
کان.دانوستان! گرینگی باب%ت#کیبب$ت ب!  ،ب"ت ن)ت)وەی کوردپرسی ئ"وەی ک" دەکر)ت چی ب"س"ر   

ل! دژی ڕژ#م!  ت'کۆشاونب*رگریکارەکان  !یل& ھ&ر ی&ک ل& ع-راق و ئ-ران گروپ& کوردی
پ7ناو ب4یاردان ل&س&ر مافی قس&کردن  ب& زمانی  ل! خ&باتیانو  ردژوا ڕەوشی ف+رمان'ەواکان.

ب&تایب&تیش ل& ع$راق  ،مومارەس8کردنی کولتوری خۆیان خراپ سوودی ل(وەرگیراوە خۆیان و
و"ت.ان بینیوە ل$ ش$ڕی ن(وان ھ$ردوو ڕۆ+*کی ب&رچاویە یاخیبوەکان کورد  

س!ر ک#ش!  س!رنج بخ!ن!ع$راق و ئ$ران  ، دەکرێئاشتی #کیڕ(ک"وتنام"ی ب%ستنیپاش 
توندوتیژی  ئ'وەی دەک'و+ت' س'ر ک' دووچاریترسی کورد م! ئ#وکات گ#لیناوەخۆی'کانیان و 

 کانیاخیبوە ج'نگاوەرەکوردە  ئ(م(ش ت(نھا دووچاری ئاستی تۆ'#س#ندن#وە. تا ،ب%ت#وەب زیاتر
 ) قوربانیدەبن ھ.روەھا مندا$نیش انیش دەگر&ت$وە،، ب'0کو کوردە ب'ت'م'ن'کان و ژنناب%ت#وە
دەستیکردووە  ب!  ع&راق پ&شوەختدا ل!م ئاڕاست!ی! ڕژ&م$کان. تۆ)$س$ندن$وەی کردەوەی

ری باشو ی$کانییناوچ% بیابان و شارەکانیان ب$رەو % گوندل زۆرەمل!ڕاگواستنی کوردەکان ب! 
ع$راق.  



 ف*رامۆش بکرێ و کۆم*+گ*ی ن.ودەو+*تی چاوداخاتی تریشئ,گ,ر ن,ت,وەی کورد جار"ک
ئ'وا ھ'رگیز ئاشتی'کی ب'ردەوام  و  ،ب*ردەوام ب"ت چ!وسان!وەی!ل"م بارەی"وە و ل(گ"ڕ&ت ک" ئ"م 

تایب-تیش ل-و ناوچان-ی ک- کوردەکان ت$یدا  ، ب!ل# ڕۆژھ#.تی ناوەڕاست نای#ت# کای#وەج$گیر 
دەژین.  

ی/کگرتوەکان و ڕ'کخراوە  نی# ل# ن#ت#وەدیبلۆماسی  نو)ن#رای#تی کورد گ#لی
بۆ دادپ!روەری و مام!1!کردن.کی مرۆڤدوستان!  داخوازیی&کانیان، بۆی! تر ن-ودەو)%تیی%کانی

 بۆی% من ئ%و ئازادی% ب%خۆم دەدەم ک% ڕاست%وخۆ ڕوو پ0ویست# ب# ش0وەی#کی تر ب#رز بکر%ت#وە.
ھ!6وم!رجی ل!بارە و بواری ئ!وەی ھ!ی! ک! ئ!م پرس! بک'م' حکوم'تی سویدی.  حکوم'تی سوید 

 ب$ت ل!ر%زراو اپ کورد گ#لی ب%رژەوەندیی%کانی ک! داوابکاتبخات# ڕوو و ل( ن(ت(وەی(کگرتوەکان 
ئاشتی داھاتوودا. کانیدانوستان!  

 

ل'گ'ڵ ڕ$زدا                           

بورھان'دین یاسین  

  ١٠٧٠: ١٣ش ڤ"گ. ر#منش

لوند  ٢٢٢٤٦  

 

زۆن3کی جیاکراوەی ئاشتی پار"ز ن،کوردستا :ھاوپ"چ  

 

 

 

 

 



ـ زۆن3کی جیاکراوەی ئاشتی پار"ز کوردستان  

 ەی-کگرتوەکان، کۆنگرەیکان ل"الی"ن ئۆلوف پالم&، ن"ت"وناوبژیوانیی! س!ڕەرای ھ!و"!
نزیک"ی  م!. ئ!ب!ردەوام!ھ"ر ران و9تانی ب!الی-ن و زۆری تر، ش-ڕی ن!وان ع!راق و ئ!ئیسالمی و 
#کی  یڕ#ژی ل% خو"ن س'دان ھ'زار مرۆڤ کوژراون و زەرەرم'ند بوون .! ب!ردەوام!ح&وت سا!

ی قو#تر ناکۆکی$کان زلھ&زەکانب+شداریکردنی  و-ت%کان  براوەن%بوون.ک! ت*یدا ھیچ ی!ک ل!  دا،ب$مانا
.دای!ھ!ڕەش!ئ%و ئاست%ی ک% ئاشتی ل% جیھان ل%ب%ردەم تا  کردۆت#وە  

شانۆی/ک/ بۆ ش/ر و ڕەوشی دژواری کوردەکان  و ئ$ران کوردستانی ع$راقب!ش$ک ل! 
ڕەچاوی ئ!وە بکر$ت ل!  ش*وەی&ک ک& دەبوو ش!ڕەی ک! ب!ردەوام!، ب! فاکت"ریکی گرینک" ل"و

و ن2ت2وەیی ع*راق و ئ*ران ناتوانر"ت  ییخۆئاشتی داھاتوودا. ئاسایشی ناو دانوستان%کانی
ن%کر"ت. دەست"ب"ر بکر9ت بۆ ماوەی"کی ب"ردەوام  ئ"گ"ر ک-ش"ی کوردەکان چارەس"ر  

#ی# ب#%م ب#ب! ھ انکلتوری خۆی ک& زمان وملیۆن کوردە، ن#ت#وەی#کن  ٢٠نزیک"ی ئ"و 
داب,شکراوە ل, ن*وان تورکیا،  - وردەکانی ت)دا دەژینک" ک ئ"و ناوچ"ی"ی - کوردستاندەو$"ت"ن. 

ژمارەی(کی زۆری کوردیش نیشت(ج/ن ل( سۆڤی(ت و لوبنان.ھ&روەھا ئ*ران، ع*راق و سوریا.   

، دان*وەی دەو+*تی عوسمانیھ&%وەشا، ل& س&ردەمی ی#وەھانیجیی#ک#می ج$نگی  دوای ل!
. ١٩٢٠ پ"یمانی ئاشتی سیڤ"ر پ"! ب! درا ک) ببن) خاوەن دەو()تی خۆیانپ! ب'&%نیان کوردەکان
بوو و  ب!%$ن!ک! شکاندنیمانای  ب!براوەکان لۆزان ل! ن/وان تورکیا و دەس!#ت! ر'کک%وتنی

ان ک#وتن# چ#ند ئ&وەی ک& کوردەکی ئ'م' بووە ھۆ .ب0ناو کوردستاندا ک%شرانر"ک سنورەکان 
ناکۆکی$کان  - موس'، ع$راق ویالی#تی - ن(وت ل( کوردستانبوونی  کی جیاوازەوە. ل"ب"رو#ت!

 !ب .ندا ئ(و سنوران(ی ک( ئ'ستا ھ(ی( ج'گیر بوو ١٩٢٦سا"ی  کات!ی ک! ل! تا ئ"وب*ردەوام بوون 
 .ع$راق و $کانیموس4 ک'وت' ژ0ر دەس'+تی ب'ریتانی ویالی#تی، د/شکاوی$ گ$ورەک$ی تورک$کان

ەرف)تی م%ژوویی ش'وەی# دوو د ب"م سنورەکانی ج&گیرکرد.دواجار کۆم&ل&ی ن&ت&وەکان 
 ل$گ$ڵ ئ$م$شدا ل/دەستچوو؛ ک/ دەول/ت5کی س/رب/خۆ ب/ کوردەکان بدر'ت و ھاوکات

.ل) دەستچوو ھ!لوم!رج!کان بۆ ئاشتی و س!قامگیری ل! ناوچ!ک!  

ئ!و خیان!ت!ی ب!رامب!ر ب! کوردەکان کرا بووە ھۆی ش!رکردن ل! پ+ناوی ئازادی ک! 
ل%ب%ردەم و3تان%ی ک% ت-وەگالبوون ھ%ردەم ئاسایشی ئ"و  .ەکان#وە١٩٢٠سا#نی  ل! ەب(ردەوام بوو



 ئ.ران و سوریا ن)توانراوە ن%وان تورکیا، ع%راق،ل! ی ئاسای کیپ!یوەندی!ھ%رگیز و  بووە داھ!ڕەش!
چارەس#ری مای#وە. تا ئ)وکات)ی ک) م)س)ل)ی کورد ب!، روست بب"تد  

ل& ع$راق  شۆڕشی کوردک!  و ع+راق ڕ&ک$وتنئ$ران  ١٩٧٥ج&زائیر  ل" ر(ک"وتننام"ی
ب&رامب&ر ئ&وەی ک& ئ$ران  کۆتایی پ7بھ7نن. ع7راق دەستب!رداری چ!ندین شت بوو ل!

شۆڕشی  دوای، ەوە ١٩٧٩ا"ی ل" س ھ"رب#"م  ی بۆ کوردە شۆڕشگ-رەکان ڕابگر#ت،ی$کانیھاوکار
دووبارە ، ١٩٨٠پاش ھ$رشی ع$راق بۆ س'ر ئ$ران  ھاتبووکۆتایی  ر&کک!وتن!ئ"و  ئیسالمی،
 چ#ند یانکانپ&شم!رگ!ژمارەی  وە.کوردەکان ل!الی!ن ئ&ران!وە پ&شتیوانیان پ&درای! پ&شم!رگ!

ھ&رشیان  بۆ س,ر ڕژ)می ع$راق. گ%ورەن ھ#ڕەش#ی#کیئ&ستادا  ب!رامب!ر زیادیکردووە و ل!
ن&وت و پاش&کش&یان ب& ھ4زی س&ربازی کردووە، س&رک&وتن&کانیان  کردۆت* س*ر دام*زراوەکانی

 ج%نگدا ل& رەوشی. ھ"موو ئ"مان"ش شدای دراوس!و)تی تورکیای د0"ڕاوک-ی دروست کردووە ل"ال
.رودەدات  

دەرف&ت0کی دانوستان دەدەن ب& کوردە  *ک تورکیا، ئ*ران، ع*راق و سوریاکات
، شۆڕشگ,Aەکان، ل" کۆتایی دا دەک"ون" ملمالن: ل"گ"ڵ ی"کتری، یان دەگ"ن" ڕیک"وتن,کی کورتخای"ن

تورکیا ڕ(گ&ی پ$دەدر(ت ک& ھ$رشی  ک! تیایدا کوردەکان ھ!ردەم ب! تاوانبار دادەنر)ن. بۆ نمون!
ئ!وەی ک! ب!دوای کوردە ش!ڕەڤان!کان!وەی!.وشکانی و ئاسمانی بکات) س)ر ع,راق ب) بیانووی   

تورکیا سۆڤی)ت تۆم)تبار دەکات ب)ھۆی ئ)وەی ک) ھاوکاری گروپ) ش)ڕەڤان) کوردەکان 
یان اەکان بنک'و بارەگل/گ%ڕاوە ش%ڕەڤان% کوردب!وەی ک! تۆم(تبار دەکات  دەکات، سوریا ب#وە

کر.ت وەک س&رەتای&ک ب$ت بۆ م#رج&ک ک# دەھ#"و تورکیا. ناوھ)رش دەک!ن!  وەل#و! و ھ$ب"ت
.ج'ناکۆک"ک"نی قو2تر ک! ت/یدا کوردەکان پرس! گرژی و پ"کدادان"ک  

م!رج! ھ#لو ب$ھۆیداب%اند، ک+ ن+ت+وەی کوردی ل"ک دا؛$کانبیستل! سنورەکان دیاریکردنی
 بۆت" بن"مای"کئ"م"ش  چاود2ری دەکرێ و ھاوکات زۆر ھ'ستیارە. زەحم"تب!  وەجوگرافی!کان!

تر ک!  یئ!ران،  یاخود ملمالن!خۆ، وەک ئ%ستا ل* ن%وان ع%راق و بۆ ملمالن,؛ بۆ ش"ڕی ڕاست"و
 وع$راق، ئ$ران  وسوریا ل& ن%وانی یان ت0وەدەگل0ندر,ن ل( داھاتوودا؛ کوردەکان ت'یدا ت'وە گالون 

'کان زۆرن.یتورکیا... ئ%گ%ری م%ترسی وتورکیا، سۆڤی"ت  وسوریا تورکیا،   



 داوای ٥٩٨، ب* ب)یاری ژمارە دوایان! ب"م ی(کگرتوەکان ئاسایشی ن#ت#وە ئ#نجوم#نی
توانیان بگ!ن! &زەکان ھزل دا. بۆ ی%ک%م جار ل% م#ژووووەئ'رانی کرد ون$وان ع$راق ڕاگرتنی ش#ری 

ئ#وە ب%ش%ڕی ک%نداو.  ھ$نان کۆتایی ھ'نگاو+کی گ'ورەبوو بۆپرس*کی گرینگ ک!  ل"س"ر یکۆدەنگ
و الی!ن! ناکۆک!کان ل!س!ر م3زی گفتوگۆ دانیشن، ب!$م ب!  !کوشتارگ%ی% بھ"ن ب"ودەبوو کۆتایی 

. کات$ک ک! تای کارەسات.ک بوو بۆ ن)ت)وەی کوردپ8چ#وان#وە ل#ھ#مان کاتدا ئاشتی#کی نزیک ب#وا
ب# ھ#موو ھ+زی خۆیان#وە  ع7راق و ئ7ران چیتر ڕووب!ڕووی ی!کتر نابن!وە دەتوانن ئ!و کات!

ی ئ$رم$ن$کان م#ترسی کۆم#2کوژی#کی ھاوش*وەی ئ#وەی ک# ڕوب#ڕو ڕووب#ڕووی کورد ببن#وە.
بۆوە ل! س!رەتایی  ئ!م س!دەی! ل! ئارادای!.  

ەوە و ب$یار ب$ھ"ز بۆ ئ(وەی ڕ2گری ل( کارەسات/کی وا بکر2ت پ/ویست( ن(ت(وەی(کگرتوەکان
ی ل( ن$وان ع$راق ڕ.ک'وتنام'ی'کی ئاشت .وەی کورد بپار"ز"ت.ھ"5ویستی خۆی نیشان بدات و ن"ت

و ئ%ران دەکر?ت، ئ(گ(ر ن(ت(وە ی(کگرتوەکان میانگیری بکات، دەکرێ ب( مانای ھ(ل%کی م%ژوویی 
ب-ت بۆ چارەس*رکردنی "ک-ش*ی کورد". کوردەکان پ-ویست* مافی ئ*وەیان ھ*ب-ت ک* زمانی خۆیان 

یان ب2یار ل0س0ر چارەنووسی خۆیان بدەن. یان بک%ن و خۆقس( بک(ن، مومارەس(ی کلتوری خۆ
ی'کگرتوەکان ل'س'رەتادا  ھ)زی ن#ت#وەکوردستان دەکری بب&ت! ناوچ!ی!کی ب&الی!ن ک! 

چارەی . کوردستان*کی ب*الی%ن ک% مافی ل' خۆبگرن ایشی ئ!و ناوچ!ی!ب+رپرسیار&تی ئاس
ناوچ&ی&کی ئاشتی پار.ز. ب&م ش(وەی&  دەکرێ ن& بب#ت! خۆنوسینی ھ+ب0ت بۆ گ+لی کورد، دەتوا

ی#کانی ڕۆژھ#7تی ناوەراستی ھ#ستیار ک#م ببن#وەو داوجار گ#لی یھۆکاری ملمالن)کان و گرژ
چ$وساوەی کورد ب$ ئاشتی و ئاسایش بگات و جیھانیش ویژدان"کی ئاسوودەی ھ$ب"ت.  

 

١٩٨٧ئۆگۆست  ١٩لوند       بورھان'دین یاسین   

 

سویدی#وەوەرگ'&انی ل!   

تریف% سۆفی  


