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َ 
  

 ،پاش شۆڕشی گ�النی ئ�ران، ک� کورد ڕۆ�ی بن�ڕەتی ت�دا بینیی و
نی خۆرھ��تی کوردستان چ ل� تیۆریزەکردن و چ ل� شۆڕشگ��ا

ی کاریگ�رتی  بوونیهڕزگارکردنی خاکی خۆرھ��تی کوردستان دا  
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئ�ران ب�  .س�لماندت�دا خۆیان 

 رترین كاریگهوەک  ،'کورد 'د.قاسملو ڕ�ب�ریڕوناكبیرترین ڕ�ب�رای�تی 
تی ئ�و ڕزگارکردن�ی ج� �و ب�ش�ی کوردستان، س�رپ�رشحیزب ل

  ب�ج� کرد. 

  

ب� پ�ی ب��گ�نام�کانی ئ�م پ�رتووک� و ب��گ�نام�کانی کت�بی 
 ،و ١ل� ب��گ�نام�کانی ب�ریتانیادا'' ١٩٨٠-١٩٧٩"ڕۆژھ��تی کوردستان 

قاسملوو  :کانیش كیه ره سه ھ�روەھا ب� پ�ی س�رچاوە م�ژووی�
 ،بووە و کوردی ڕ�ب�ر�کی واقیعستراتیژیی و - ند�كی سیاسیی بیرمه
ی خۆی 'کوردان� و لۆژیکییان�' ست ڕووداوەکان دا ب�رپرسیار�تل� ئا

  کردووە.ج�  و ج� به  تیۆریزه

مشتوم�ی   دا، دبلۆماتكارانی ئینگلیز ھ�نده نھ�نییانه  نامه �گه م به له
كانیان  نامه �گه به  ب�ت، له رنج ڕاك�ش ئه سیاسیی قاسملوو بۆیان سه

،  ن�ردراوهریتانیا  تی به وله ی نھ�نیی ده وه �كۆ�ینهشی ل بۆ به  كهدا 
  له  ڕوو: (قاسملوو نایابه نه خه ده  وه ئه ڕونی  بهكان  دبلۆماتكاره

نی  ت به تایبه كان به فارسه  ركرده ر سه رانبه به  مشتوم�ی سیاسیی له
:  ن كه كه ش ده وه به  كان ئاماژه در دا. پاشانیش دبلۆماتكاره سه

ی  پانی سیاسیی و كایه گۆڕه  كات له ئه  �ه مامه  خۆیانه ربه سه قاسملوو
  سیاسیی دا). 

  

ل� خۆرھ��تی  تریشکھ�ر ل�و س�ردەم� دا، چ�ند پارت�کی بچو
ان�ی ئ�م ك ه، ک� ب� پ�ی ب��گ�نام� نھ�نیی�بوونھدا  کوردستان

، ق�بارەی ش � و ب� پ�ی س�رچاوە م�ژوویی�کانی دیكهپ�رتووک
   کتر بووە.ن زۆر بچورییا ماوه جه

                                                
١

لھ بھ�گھنامھکانی بھریتانیادا، وەرگ�ڕانی: ڕەزا  ١٩٨٠- ١٩٧٩شھریف ھھژاری: ڕۆژھھ�تی کوردستان 
 . ٢٣٣-٧، چاپخانھی بینایی، ل٢٠١٦فھتحوو� نھژاد، چاپی یھکھم، 
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ل�وان�ش: کۆم���ی شۆڕشگ��ی زەحم�تک�شانی کوردستان و، 

لقی کوردستان و، حیزبی ڕزگاری - ڕ�کخراوی چریک� فیدایی�کان
'کۆم�ل�ی رزگاری' ش�خ عوسمانی ن�قشب�ندی و، ھ�ردوو 

، ک�سای�تی ئاینیی ش�خ عیزەدینی حوس�نیی نزیک ل� کۆم��� و
   ھ�بوون. ،ئ�حم�دی موفتیزادە

ی ج�ماوەری  ٩٠س�نگی حیزبی دیموکراتی ب� % دا، ل�م ب��گ�نامانه
خۆرھ��تی کوردستان داناوە و، ق�بارەی ج�ماوەری کۆم���ی 

ی خۆرھ��تی  ٥شۆڕشگ��ی زەحم�تک�شانی کوردستانیشی ب� %
  کوردستان پ�واوە.

  

ھ�رچ�ندە ل�و دەوران�دا، خاکی خۆرھ��تی کوردستان ڕزگارکرا، 
ەی جار�کی دیک� سوپای ۆکار�ک بوون� ھۆی ئ�وب��م چ�ند ھ

خاک�ک�یان ل� داگیربکات�وە و، پ�نی فارس  سه ڕەگ�زپ�رست و شیعه
ب�رخۆدانی  ١٩٩٢شۆڕشگ��انی خۆرھ��تی کوردستانیش تا سا�ی 

م�زھ�بیی ئ�ران ب� ب�ردەوامی -باھۆزاوییان دژ ب� دەو��تی فارسیست
  کاریگ�ریی ھ�بوو.

  

بوون�ھۆی ئ�وەی خاکی خۆرھ��تی کوردستان   ی كه ئ�و ھۆکارانه 
م�زھ�بیی - ل� الی�ن دەو��تی فارسیست ١٩٨٢ل� پاش سا�ی 

، ل�م خا�ن�ی خوارەوەدا یربکر�ت�وەداگ کۆماری ئیسالمی ئ�ران
  ت�ت���یان دەک�م:

  

دەو��تی کۆماری ئیسالمی ئ�ران ک� خوم�ینی ڕاب�رای�تیی دەکرد و -١
 ،ب� مافی ''ن�ت�وەیی'' کورد ن�بو و وەلی فیقھی بوو، ھیچ باوەڕ�کی

ھاوش�وەی ڕژ�م�کانی 'ڕەزا شا و ک�مال ئ�تاتورک' ب� ئاگر و ئاسن 
وە�می داخوازیی�کانی ماف�کانی کوردی دای�وە ک� ل� الی�ن وەفدی 
پارت� کوردیی�کانی خۆرھ��ت�وە چ�ندین جار پ�شنیاری ئاشتیان بۆ 

دەو��ت�ک�ی' بریتیی بوو ل�: دەکردن. بۆی� دەتوانم ب��م 'خوم�ینیی و 
شا ئیسماعیلی س�ف�ویی و دەم�زەردکردن�وەی ئایدۆلۆژیای 

کردەوەی س�ف�ویی�کان ل� قاتوق�کردنی  ر سه ب�ردەوام بوون له
  ن�ت�وەی مافخوراوی کورد دا.

  



 نرؤذرد 'دا' ١٩٨٤- ١٩٧٩ مر مم    

 

7 
ھ�ند�ک ل� ھ�زە کوردیی�کان بوون� چاوساغی ھاتنی سوپای -٢

ن، بۆ نموون�: ئ�حم�دی پاسداران بۆ گرتن�وەی خۆرھ��تی کوردستا
و�مان�کان' �رگ� مسموفتیزادە و شو�نک�وتووانی ک� ب� 'پ�شم

ھ�روەھا پارتی دیموکراتی کوردستانیش ڕۆ�ی ن�ر�نیان  ،ناودەبران و
ئ�م ب��گ�نامان�ش  ،دی ل� دۆستای�تیکردنی سوپای پاسداران و

ب�ئاشکرا باس ل� ھ��و�ستیان دەکات، بۆ م�ژووش ناتوانرێ 
  ن�خر�ن�ڕوو.  ب و گروپانهکانی ئ�و حیزھ��و�ست�

  

ئایدۆلۆژیای چ�پگ�راییان خست�  ان،ب�ش�کی دیک� ل� ھ�زە کوردیی�ک-٣
مافخوراوی کورد ل� ن�ت�وەی  كانی قخوازییه حه  داواكارییهپ�ش 

بۆ نموون�: ھ��و�ستی ب�ش�کی جیابوەوە ل� حیزبی  خۆرھ��ت دا.
ەکرد و ب� ''حیزبی دیموکرات ک� غ�نی بلوریان س�رکردای�تی د

پ�ی�ەوانی کۆنگرەی چوارەم'' خۆیان ناساند، ت�واو -دیموکرات
و  له ،نان�ت�وەییان� بوو. ئ�م گروپ� بوون� شو�نک�وت�ی حیزبی تودە و

ان ل� ڕژ�می ئ�ران وەک دژای�تیکاری ئیمپریالیزم كردنیب�رگریدا  قۆناعه
  یان ئ�نجام دا.ن�ت�وەی-ڕاگ�یاند!! ک� دواتر س�لما ھ���ی�کی م�ژوویی

  

کۆم���ی  م�ژووی�کان،  كیه ره سهھ�روەھا، ب� پ�ی س�رچاوە 
شۆڕشگ�ری زەحم�تک�شانی کوردستان، تووشی ھ���ی�کی 

  ستراتیژیی بوون�وە.

  

ئ�م حیزب�ش ک� ماوەی�کی کاتی ش�خ عیزەدینی حوس�ینیشیان ب� 
  ،كرد و تیان ده سیاسه  ئایدۆلۆژیانه  بهس�رکردەی خۆیان دەزانی! 

خست� پ�ش ب�رژەوەندی  ھاوپ�یوەندیان ل�گ�ڵ چ�پ� فارس�کان
نا ب�رپرسیاران� ل�گ�ڵ دۆخ� ڕزگارکراوەک�ی  ،و  وه ن�ت�وەیی كورده

   ٢خۆرھ��تی کوردستان دا مام���یان کرد.

  

                                                
ھھژاری: موجاھیدینی خھلق و ھھ�و�ستی بھرامبھر بھ نھتھوەی کورد لھ بۆ زیاتر بڕوانھ: شھریف  ٢

 -ئھکادیمیی -ئایدۆلۆژیی - سیاسیی - تو�ژینھوەیھکی م�ژوویی ،١٩٩٤-١٩٦٤ڕۆژھھ�تی کوردستاندا 
. ھھروەھا، فاتیح ڕەسوڵ: ١٢٣-١٢١، چاپخانھی سیما (سل�مانی)، ل٢٠٠٨دۆکیۆم�نتارییھ، چاپی یھکھم، 

 .٢٣٨-٢٣٦، ستۆکھۆ�م، ل٢٠٠١ھپ لھ کوردستان دا، چاپی یھکھم، بنچینھی م�ژووی چ
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زوو ھ�رشی  کۆم��� زۆرفاتیح ڕەسوڵ ئاماژەی پ�داوە: '' ھ�روەک

ل�  بۆرجوا ناویان دەبردن. و ب� چینی ناڕەواییان دەکردە س�ر دیموکرات
 یروڕایب �بکات�کا دیموکرات پارت�کی ن�ت�وەیی بو و ئا�ی خ�باتی 

ل� جیھاندا دەنگی ب�رزکردبوەوە و ناوبانگی  �شک�وتنخوازان�وەو پ �پچ
ک�چی کۆم��� بوون� پاشکۆی م�نسور حیکم�ت 'ژوین  دابووی�وە.

ەب�ت ش�ڕی ڕازانی' و م�نسور حیکم�تی فارسیش ھانی دەدان ک� د
ونک� حیزب�کی بۆرجوایی� و تا چ�ک دانانی حیزبی دیموکرات بک�ن چ

   ٣دیموکرات ڕوون�دات ئ�وا دەب�ت ش�ڕ ھ�ر ب�ردەوام ب�ت''.

  

ل�  ب�م پ�ی� کۆم��� ک�وتن� ئ�و ھ��� م�ژوویی� ترسناک�وە و ش�ڕیان
� فرتوف��ی ''م�نسور خۆرھ��تی کوردستان ب�رپاکرد. ئ�م�ش ب

وەک ناوبراو ک�  ،كران ده  ئاراسته�ب�ری ئایدۆلۆژیان حیکم�ت''ی ڕ
   !خۆی ب� شو�نگرەوەی لینین دادەنا! ماركسیستکی فارسیست�

  

ۆم���ش دا ت�نان�ت ل� ب�وکراوەی ''پ�ش�ەوی''ی ئ�و س�ردەم�ی ک
ش�ڕە ل� دژی  - ش�ڕ ل� دژی حیزبی دیموکراتباسیان ل�وە دەکرد: 

  ستان�وە دەست پ� بکر�ت!� ل� کوردچینی بۆرژوازیی و پ�ویست

  

و  ل� باب�ت�کانی ئهسیاسیی -ری م�ژوویی تو�ژه ، وه ته دیقه  ر به گه ئه
 ل� ب�وکراوەی 'پ�ش�ەو' دا  كهت�وە ی س�رکردەکانیان وردب� مه رده سه

، لم�نرێ سه ب� ئاسانی الوازی ئاستی ت�فكرینیان ده ، وه بالویان كردۆته
ن�وەی چینی بۆرژوا داناوە و، ب�تایب�ت ک� خۆیان بۆ ڕوب�ڕوبوو

س�رکردەکانی کۆم���دا ب�م ش�وەی�  وكاتی ئه بۆرژوازیش ل� ھزری
ناس�نراوە: ''بۆرژوازی ھ�میش� ھ��واردن ل�س�ر بن�مای (جنس و 
ق�وم و م�زھ�ب) دەن�ت�وە، بۆرژوازی ھ�میش� ب�م چ�شن� 
ھ��واردان� ل� ن�وان ڕیزەکانی چینی کر�کاردا جیاوازیی و 

�رەکای�تیی ساز کردووە و دەیکا، ل� ن�وان (کر�کاری ژن، کر�کاری دووب
پیاو، کر�کاری تورک، کر�کاری مسو�مان، کر�کاری کافر، کر�کاری 

     ٤شیع� و، کر�کاری سوننی)".

  

                                                
٣

 .٢٣٨-٢٣٦لڕەسوڵ: بنچینھی م�ژووی چھپ،  
٤

 .٤و٣، ل١٣٦٢، بھفرانباری ٤ب�وکراوەی پ�شڕەو، ژمارە  
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و ئ�م� س�رەڕای ئ�وەی ناکۆکیی و پ�کدادان�کانی ن�وان کۆم��� 

�کانی پی پ�شم�رگ� مسو�مانحیزبی ڕزگاریی و، کۆم��� و گرو
ئ�حم�دی موفتیزادە ل� شاری سن� دا، زەمین�ی�کی ت�واوی بۆ 

  دەول�تی فارس ڕەخساند ک� ب� ئاسانی بیقۆز�ت�وە. 

وەک ج�مال ن�ب�ز دە��ت: ''کۆم���ی زەحم�تک�شانی ر ھه ، بۆ نموون�
ی ئ�ران وەک قارچک  ١٩٧٩کوردستانی ئ�ران ک� پاش شۆڕشی 

گ�ڵ پارتی دا ب�ری�ک ک�وتن، بۆی� ھ��تۆقین، ڕۆ��کی خراپیان گ��ا و ل�
س�رەتای دووب�رەکیان ل� ن�وان کوردی ئ�ران و کوردی ع�راق دا نای�وە. 
ھ�روەھا ل� ناوخۆی کوردستانی ئ�رانیش دا ک�وتن� ب�رب�رەکان�ی 
ئ�وان�ی ب� 'دەرەب�گ' ل� ق���میان دەدان و، دواتر ل�گ�ڵ تاقمی 

   ٥دا ی�کیان گرت".'س�ھ�ندیی�کان' و حیزبی کۆمۆنیستی ئ�ران 

  

ب� پ�ی ب��گ�نام�کانی ئ�م پ�رتووک�ش: کۆم��� ھۆکاری  و  م پ�یه به
ھ��گیرساندنی ش�ڕی شاری سن� بوون و دواتریش ت�یدا شکاون، ک� 

ھ�ستیاریی� -ئ�توانین ب��ین ئ�م ڕەفتاران�ی کۆم��� ل�و قۆناغ� پ�
ی ئ�زموونیی سیاسیی و خستن� پ�ش-ب� دەرئ�نجامی ،م�ژوویی�دا

ب�رژەوەندیی� ب�ر دی ئایدۆلۆژییان بوو ل� ب�رانب�رژەوەن
  نیشتیمانیی�کانی ن�ت�وەی کورد ل� خۆرھ��تی کوردستان دا. 

  

س�رەڕای ئ�وەی حیزب� سیاسیی�کانی باشوری کوردستانیش 
ک� ل� ناوچ� ڕزگارکراوەکانی خۆرھ��تی کوردستان ت پارتی)  تایبه (به

ل�و�ش دانوویان ب�ی�ک�وە  كرد و تاریان دهف ڕه  رپرسیارانه ، نابهدابوون
ش�ڕەکانی خۆیان خزاندە ناوچ� ڕزگارکراوەکانی  ،ن�دەکوو� و

  خۆرھ��تی کوردستان�وە.

  

، ی�ک�کی دیک� ل� بن�ڕەتیترین ن�بوونی پشتیوانیی ن�ودە��تیش-٤
چونک�  وەی خاکی خۆرھ��تی کوردستان بوو.ھۆکارەکانی داگیرکردن�

�کان ب� ھ�ردوو بلۆکی ئ�مریکا و سۆڤی�ت�وە ب� ھ�زە ن�و دەو��تیی
دەنگیان ھ��بژارد ل� ئاست کشتوبر و ئاوارەبوونی ھ�زاران ژن و منا�ی 

                                                
جھمال نھبھز: ئ�ستھ و پاشھڕۆژی نھتھوەی کورد لھبھر گڕی ئاگری جھنگی ع�راق و ئ�ران، لھ  ٥

 ١١٠ای کوردی بۆ زانست و ھونھر، بھب� ئاماژە بۆ شو�نی چاپ و سا�ی چاپ، لبالوکراوەکانی ئھکادیمی
  .٢١٤و 
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شار و  ی ناپا�م و ف�ۆک�کانی ئ�ران�وەب�ھۆ  ، كهخۆرھ��تی کوردستان

و�ران دەکران و، دەو��ت�کی زلھ�زی ئ�م جیھان�ش ن�بوو  یانندەکانگو
ر و پ�شنیار�کی مرۆڤان� بدات� ک� ھ��و�ست�کی کاریگ�

، ھ�ر ھیچ ر بكرێ و سه كاری له  ش وه كرده به ن�ت�وەی�کگرتووەکان و
ن�ب�ت ڕەش�کوژکردنی کورد ل� خاکی خۆرھ��تی کوردستاندا 

  �ت.دڕابگیر

  

ھ��گیرسانی ج�نگی ع�راق و ئ�ران، ھۆکار�کی تری -٥
 ران�وە.تی کوردستان بوو ب�دەست ئ�داگیرکردن�وەی خاکی خۆرھ��

�ک زانی ک� ھ�رچی چونک� ئ�ران ئ�و ج�نگ�ی وەک دەرف�ت
خۆی ھ�ی� بیخات�گ�ڕ بۆ داگیرکردن�وەی  چ�کوچۆ�ی ج�نگیی

دەستی ل� ھیچ کوشتوبر�کی ش  وه كرده ستان و، بهخۆرھ��تی کورد
  ئ�و ب�ش� ن�پاراست.نی  ده مهکوردانی 

  

ھ�زە  ن�بوونی ب�رەی�کی ی�کگرتووی دیموکراتخوازان ل� ناو-٦
ی دەو��تی کۆماری ئ�رانیی�کاندا ک� ڕاستگۆیان� و ل�ب�اوان� ب�رەنگار

بگرە ھ�زە ئۆپۆزسیۆن�کانی ئ�ران ھ�روەک چۆن  ئیسالمی ببن�وە.
دژای�تی دەو��تی ئ�رانیان دەکرد، ب�ت�واویش ک�وتبوون� گیانی ی�کتر و 

ئ�م� جگ� ل�وەی وەک باسیش  ھیچیان دانی ب�وی تریاندا ن�دەنا.
: ل� خۆرھ��تی کوردستانیش ی�کگرتوویی و ی�ک�یزی ل� ناو پارت� کرا

  سیاسیی�کان و ک�سای�تیی�کاندا بوونی ن�بوو.

  

خاکی خۆرھ��تی کوردستان  ڕوو، خرایه  ی كه م ھۆكارانه ر ئه به له
داگیرکرای�وە و، ئ�م ب��گ�نامان�ی ئ�رشیفی ب�ریتانیاش ل�م 

وداوەکان و ھ��و�ستی پارت� پ�رتووک�دا، خستن�ڕووی ھ�ند�ک ل� رو
  . ١٩٨٤-١٩٧٩تی کوردستان� ل� ن�وان سا�نی سیاسیی�کانی خۆرھ�ال

 ١٩٨٠زۆرب�ی ب��گ�نام�کانیش تایب�تن ب� ڕووداوەکانی سا�ی  ،ڕوون�
دا  ١٩٨٣و  ١٩٧٩ب��گ�نام�ی�کی ک�میش ل� سا��کانی و، چ�ند 

  نووسراون. 

  

کاری وەرگ��ان�ک�ی  پاسار'' م پ�رتووک� ک� برای ئازیزم ''کاکئ�
دی پیایاندا دەستکاری گرت�ئ�ستۆ و، خۆشم ب� ور-دەقاودەق و ب�
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بۆ نووسین�وەی   یه ی دانسقهک�رەست�ی�کی ب�نرخچووم�ت�وە، 

و تو�ژین�وە  ووی سیاسیی ھاوچ�رخی ن�ت�وەی كوردم�ژ
  زانستیی�کانی زانستگاکان. 

  

) دەک�م ک� سوپاسی ب�ڕ�ز کاک (سیروان خ�لیلماوەت�وە ب��م: زۆر 
نجام دا و، پ�زانینی زۆریشم  شمانی ئه مه رھه م به كاری تایپكردنی ئه

  كه  یه ند) ھه وه مه تیف ئاغای یونس ئاغای ھه بۆ خاتوو (ھ�ڤی له
  بۆ كردم.  خشانه شی خۆبه مه رھه م به رگی ئه دیزاینی به

  

�م ھیچ  ، به واو بووه شم ته مه رھه م به ئه  ند سا��كه ڕاستیدا، چه له
زۆر�كیان   كردم. چونكه بۆی چاپ نه  )وه ب�وكردنهچاپ و كی  زگایه ده(

  نامه �گه ند�ك د��ی ناو به ی) ھه وه رجی (س�ینه مه  حیزبی بوون و به
  له  ت كات�ك تایبه ی چاپ كردنی بوون. به كان ئاماده نھ�نییه

ك�ك  ی حیزب�كی یهر�ن ك د�� ڕۆ�ی نه یه  بهنھا  ته  ك دا به یه نامه �گه به
زگاكانی  وا ده ب�ت، ئه )ی ت�دا وه ی چاپ و ب�وكردنه زگایانه و (ده له

  .  وه س�مه ده  و د��ه تاكو ئه ن، ھه بوون بۆم چاپ بكه نه چاپكردن ئاماده

  

پ�ناو   له م كه چاپ ده ۆمخ یرك ر ئه سه شم له رتوكه م په ئهمنیش   بۆیه
ئاست خوا و   كردنی ویژدانم له ودهئاسوشتی زانستیم و  پاراستنی ڕه

 ی خته سه  ۆخهم د له ینبو نه  و به  موچه  كه چاره  به  ، كه م دا كه وه ته نه
 یھاوكار ن�ك یهس و ال كه یچھ ی وه ئه �ب به م كه ئه یچاپ دا ییدارا
 ك یهر ھه و  وه گرمه ده ۆمیخ یوتق  لهبتوانم  شی �ندهھ. بكات یمماد
  :م ده ده یانچاپ  ، له كردووهم واو ته  ش كه وه خواره ی رتووكانه م په له

  

  له ١٩٧٧-١٩٦١كوردستان  یباشور یی وه ته نه ی وه جووالنه -١
  رتووكه م په دا. (ئه یتانیار به ی وه ره ده یت زاره وه كانی نامه �گه به
- �و، پ  یهچاپ دا �رژ  له �ستائ  ڕه د الپه چوارسه ی باره قه  به
 ی باره له  یه دانسقه �نیینھ-ی نامه �گه به �بیتك یاریترینزان
و،  كانی یھانیهو ج �مییر ھه  ندیه یوه و په یلول ئه ۆڕشیش
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 یونودروستب یشو، دواتر یرزائ جه ی امهنوتن ڕ�كه یشپاشان

  ).ك�تی یه
  .م دووه یرگ براكان، به یدیایتراژ  له ڕامان�ك -٢
  نامه �گه به  له ١٩٨٢-١٩٨٠كوردستان  یباشور كانی یزبهح -٣

ند  م چه . (ئهیتانیادار به ی وه ره ده یت زاره وه كانی �نییهنھ
كات  ده كان یزبهح ی وه كاروكرده  باس له یاترز  یه نامه �گه به
 یانیب یسان كه ڕفاندنی  له ت یبهتا به یانی،ب یسان ر كه رانبه به
  ). وه هیسكح ن یهال له

  ته یقهق حه دنیڕ�دابرال ر به رانبه به یزانست �م�كی وه -٤
 یاسییس �كۆشانیو ت یان: (ژی �بۆچكهناو كت  له كان �ژوویهم

 یاسیند. ی" یسحاقیئ �یبدو "عه ۆفیقت د حمه ئه
  ).یشت رده سه

  

  ل�گ�ڵ ئ�وپ�ڕی ڕ�ز و حورم�تم بۆ ھ�ر نیشتیمانپ�روەر�کی کورد.

  

  ش�ریف ھ�ژاری

  سل�مانی
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١٨  ومم ١٩٧٩ى  

 َرى راو ى  

   وروى ور

َم دةرةوة و وةزارة  

  

ر  رد  

ى مم  َ . ر وةى ورةى ٧. س  مى ١

   ر  ة م وامىرة رؤذمو و َ  دة

ر  .اونم :م ) رةوةن م نزدار و مَ

  ووة اون روةردة اون وَت را ةَ" نر ؤم

موم ر ردا ر ن") و َوام اوامم ) م: زؤرى 

َظ ...  ورط ر دارام رزؤر   ,(ردى دذة 

   َون دةدةن. وا دةردةن مَم رةوةر مد

ى وةمة طر دووة  مام َرار م رازامموةى 

ط وامَ ىوامَ  ،اوة َلط !َى را امى، را

:ن دةطوةر م  ن را َ م  

 أ) داوة    مى طَاوةوة و دة :َردةن َة

مر .اونم (ن ر) ووة م  َ م   

ة دووة ن وة  ور را و،  ر  َ دةواذ

وى ىَطوة  او د َن    وةو 

  ان مَ (ردةن).

 مرد مرووداوة  س وةوى و راو  نر ب) رؤذم

  َان دةن.
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 دوودارا     نج) ط رى دوم  (َدمزاد) 

رووا .َك،  م مموة و مو ى رزى دة اوة و، 

 ََ  ا مردة و  وةد 

ممط ردة  و ام ن  ن ازامدا- وط  

   رةما دة- .َك ك 

  

٢ . ازدا ا  ر  نردة  و  ن وامىَ .

  ،َو ا درورد ىر َو دةوَ  رط

َم  دى   دة  َةَى َرى .َىم ََ ,

     و وة وةوة َوط  وKUK  ،

ى  ك ى (ر)  دةدات. (م دوة ةمن طلَ 

  ا ن-  رؤذى  م وام٢٤  اَ .(  ى

ر وى طزور-  نوة دة س رد مرةر  

ردن داطط ر  ،وام رةم  ا  وةى 

 وط  َن زؤر نموةدم ،َ َمر . ازدا َدةط

وا َ ر و  و طومى  وان ر راموة لَ اوة،

ردن (رزطر ان)،  ( موا) م ,ََروةك ن 

د!اوةت رووظ َ  وة  

  

. رمم رد  رَ   ةك طلَ وامى َاق و َاما ٣

 نردة  وا َ  .َراورد م م ر داواى ر دوو

را دةن, ن: (رووى روة) وة   م وةو 

َ ن وة،  مماردةك اوة ردةن، دووةن: 

  مَ  َا رةن  رى دذى ا رن ةن. 
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  . وش وة ،وةمن، د تن داواى دةوردة ان رةمَ  

  ،ر  و ،وةوامَ ووة وةمز مَر  ر َ

ن ومو را  ةمرداوادم ر  ك َة دة اون. 

ةى امموة، ض ر و  مى  رن ات ض ر

  نوى طزور  وة  وامَ .ةن ر ,م  ىرا

رودؤَان  دةن َا م َمن روون موة، د ى 

َ و دذى َرم دم  ،ر .ن مىَ  

  

. ردةن،  دة  رةموة دةمَ رةم  (زؤر ٤

  روةك .ن مىدة َ ووة وةد  ،ك) م

ى  ا مو ،ن ك طوة و ٢٤مى رؤذى 

وةم وط  ى  انو م ومط م نرا 

رَ طممن.  رووةوة، وووة ردن  ر  راورد 

 . نر نماَ د امَ ا   

  

د را ام َ ،اوة َلط .مر  تمم د

زةوموة، َ  مام َ دةرمَ  ران ن وةن

َراوةم دا  مو ردمن د  .َ وة  ردة 

 َردةن، وةو ك، ن طوة طن دا و دن ة 

ر (ة رك، ممت رؤك وةز َ دواَ   ،ى د

ة وا ردة.  وووة ر َردةن ن َ م( ن

ن مو  رؤى َةوار و  ،زووى دةت دوروةوة و

 امرم وازةر ةوارىَ م  دووة. رةم 

رة درَن  ر ر ،ر وةى  روةردة و رةَان 
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ةمَ ن َ دة .ََ ذى  ،و دن  رةن

 ر رةدا، رةموط  و ةى و  ردىدواداَ،  ط  كم

  .ر

  

-.  رة وادووة  ردة موةطران  ر ط ن٥

ردن َ ,َا َ اق و رةمَ  اما َن َش 

 م ردة   ا َ روة .وم  ى

 ىوة مم ان و دووةَ ردام ن وم مةر و

َاوة  دراون.  َو ردام ر ز ن  ومن 

ن وةك وةى  ردم ود رةم روة من 

  مَرا  نَر  وام ،ةن  دار  زة

  وةم  َرور  ن وة. ،مداوة

  

٦  ىزام و ررا وةن موةردام  ر  َ .

 َوا دة اتروو  كرامرر ط داوة. رةم مردة  

  .َ ََ ودا ار د وا داتة ، ردام َودة

 دة نردةوا و اطر م انَ ردام رط . تر

َ ,َ  وة  رةز  رةم .َو َ ىَ َ

ة   م ش  رادة  مرا درو ت.  طن و

 َمو رط   س وا َان دةدرَ ردى  ىزام 

زةوى و ردة َم دةو ر .طر  زورى وةن

زامَ ان  ى رو ردان َ ا ،وا  دوة 

 زؤر رودؤ.َز دة  
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د ََ  دة  

 , ,ران ,ا :انَر  كَوNICOSIA ,HMCG  ,و

  لَ.
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  مم"١٩٨٠"  

 ---------  

  

مر يمز  

  ران

١٢  ١٩٨٠ي  

 س .ي .دي . َر  َ  

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

  

،دة َر  

  ردةن

١ رد وةيو  َد وةت َ دادوا  مررا  رةم .

  و ى دةر   ةد َ .ن دامط 

 ,َد م وي رة كوة  دودارا   وةَ وا

   تدةط  امَ ردي موو ط  ََ دة

 راَي مم) وا وةمممراط  ،و (ن ردي مرطَ)

رة  رر .اوةرد) م وةدا َ ور وةم   و 

د و رزةمدمي َوي ن َوة  روروي  و 

 َوةرام ر زةوى" موزةدي  -وي دوةوة و وةو " رز

دون و, روة  مر د وا  دةر مزي 

  َوةن.دامردة ي ََ ن  نردة ةمر  رةي

 وم مَم َ  .وندا  ما  مرا
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دةرةن  ت  دوادا امَ درز َمَان طو وازةما 

ط  وازي َودةردة  ،ت درو  و َذ نورة

 م م وم دمدرو    امو ت وامم)

 امَ      ذَ  م  َمو

   و َةوة دةم م  داَ نردة .(رةوة

(اران)  ازراوةوةم َو  ن  ر اران  ,َدةم

  ََرة ر  داوة و  يرذةوةم ر  .َدة 

 دةر َلط  ام دوا  ,و َ دي داموط ز

  و م َ دا س  .رد و روة طلَ زي رك

  

. ي وة  رةم اميَ  رووي زمواموة رة ٢

:َدرَوةر  

  

  ورةان: طَ مرد اد مي امَ مرد ،

  و رَرا دةت.

  

ق): وووةي  ي دوو، ر دا رد (ك) (َا

ردا دة ،َرمة  ٦وة ر و درةم َن 

م ومو وةي  وةان وةرطَ   نرة ك و وة و

  دذى  دا ردمَ ان.َ  مر

  

                                                
٦ ) كانی كوڕه( ی وشھپ�شتر   ، چونكھ سعود)ه (ئیدریس و مھ  كھ ستی دبلۆماتكاره بھ مھ  كھ  ڕوونھ ٦
بری پیتی   ب�ت لھتاكارھ بھ) hmكانی ( پیتھ  لھ ھھ بھدا  كھ نامھ �گھ كاتی تایپكردنی بھ كر�ت لھ ئھ . كارھ�ناوه بھ
)sی  كھ ستھ بھ مھ  كھ  �م ڕوونھ سعود، بھ ك مھ حمود نھ مھ  ب�تھ رگ�ڕانی كوردی ده بۆ وه  كھ ناوه  )، بۆیھ

  حمود. ك مھ نھ  سعوده مھ
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رد) رطَ يم وةواممرووي ز  ،اوةط َ وةك ، :(او

 مامر  و  زؤري .دووة نر ر  ى  َد َ

  .ََر دة و ي ان، واَ مرد اد 

  و  اَمرةر ر .ََر دة م  و زام  

  

  وة درو دوا  و  َوط  :ن ردي يرطَ

 ر و و  دى ادةم  دى ادة دةن. ا

ش دواي وةو امرى دة  دةروت و َ دا رادوو

  وة زؤر  درمم، دةرووة.

  

َ دار َذ َوش ط :رىزطر يموة.  م دا درو

  َ نةم ن و رةموة وةردةطاَ  رة ك و ن وَرا

امَ .(ر زي ي ) رةوة ر  ن واوا ن

.موا م وط  مام يزؤر  

  

  .َد (نَزة) يم و .َك مادةر َاوَر :

 مرد اد  َلط وة رووي  ن و(وي) ام

  َام و دان.

  

م َك  رةا م  :ي روةي    ،َ ي

! )This is virtually a one-man band!.(   م ل

ام َو و َم م ،وم 'مَ'ى    

(with some wild ideas)ط .ط  وَ ،   ر

َ ، .وةدة ن راط َ  َ وا  



 نرؤذرد 'دا' ١٩٨٤- ١٩٧٩ مر مم    

 

21 

  

د ،َ ك)  يطَرَ)َوي طَر َش:  رووي زمواموة مي 

 ك ووة يَ.وَردة نرةر مي  رام  ودةقدة

 َ د ؤشمم  ،اقَ  .َمت دةط رى دوذو 

  وةامَردة ردام  اق  وَ   نام 

م) ر ر دةَ َ  ،ََة دا وةردةطت. َ   َام

 مرد اد ىوط روة اق) وَادة دىش 

   وةَن(دةط ردي يرطَ( .اوونم  

.  م وي، ام ، د طو َوةوة  ان ٣

. نرد  َ  

  

. ررد طردمر ( زا و ك،  َ زم ردي  دةت و ٤

وة(دةذي وم  زؤرة  ،و َو دة .وة ران  دوا :  ىَ"

  َو ون ول دة (روة) رةو دوا  "نرد ىرطَ

 رؤ رطَر دة َو،  دان ذ رطَر  ام داواي

مو  ََ َةن و  رز ارام دووة،  دة

 َ و َو دووةوةري را   رد رة زؤرةيو ذ وطر

 .َ ويَ ةر َةَ ،اونم َم  

  

و   ر َد  ممةج و دا   رَطري ط و. 

ر  رةاوة ودوة موم َار د ز،  ن و

   ك و  واوةوة اون.  ،(ن)  ردن ردا وة و

   ،ةوةَ  ه وة ،وةَ ر دة  َ

  دا لَ موةن. م ،ى و ارام طَاوة. ن، وةك دةزا
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 َذ واوي "وة ،ر و ،د ،ةجمم" وو م ،رردمي طط

 ٣٠ ،رةو ر و ري روا ل دةون و ،مؤ ردةمان و

 .دة ن طروة ود   

 رم َةَ  وة نوة  واير ري  َ 

روة،  :َوة دةرة رك زي .وي داَ يوةمم َ

  : وة ز يرة ،وةو ن ر رةو نردة

  وةان دةَ َمرد   انَ مرد اد رو

  ام ر  ري روا و  َ  زؤر ،ي َ و

 ةد وةي ر  رةوة ام،  ظت  ر وة

طم دة َ دوار ولَ ات طلَ ردةم ََ دا و, 

 َظا ك  .َ دوة   ودي رةم ر و

 رو ير املَ دامط نردة ادام ى َدة وةو

وا َ   .ريدةورو موو م:   َ نر َؤ 

 َن واَ  َ م و مم َ   نردة 

  َ موَوة.

  

٥ وة رةوامم  اموةرط   دة َر وة  ازيَ َ .

َ، . دارط    رةم  وةم و د  

  

، زيد  

اط َ .ي .ي  

ةي ممن, ى. ي. دي  وَك  :ي.دي., د

   ،.َ.ا, مرة.
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  ١/٢٤٥ذرة 

  - MEDر رت 

  ردةن

  

ى  َ ن طا  دة رز  ١٢. رةت  مى رؤذى ١

. موم  

  

٢وا وا .: را ى دووةط م اىَ .  

  

طورة،    دا ردمَ ان  و رَرا دةت

  نردة و َوا  وام  را  .ردة

 .َاق وةرَ  ام   َرط .َ ى وةممواز  

  

اد ر ى(ة دة)  دار (اقَ) مرد 

 و د رزام رؤ .َوةن  ()ةمى طلَ 

 . امرزام و و انَم َور م ةمر ، داوط

ام كوة وط  :وا وا ط  ىَرذ  ن

 .ن م ردةوا شَ ةم   َزامم  ،َوةرط  

  

ر َ ،-  مو وة ووىر و 

ى  دووةا وَو َطلَ ١٤دا ردمَ ام . رؤذى 

)دا واوةوة, The Iranianزى ردةى َ)   امى  د.
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و موة  ى (وى)  ،ط  و وة ى 

  دةت. 

  

ل م :ردَ َا  ردةم َور طلَ  ى 

 ,دا دةرزامى   ىوَو. دواى ر ةورم و تروا 

)١٩٧٥ مم َ ،رد ى ر ااَ ان وَ انَم (

  رامَ  اا   ور ر دة، ردم دازرام و

 َ وةك  ة َ د. زؤرم) :band( َ  َ ذةى  ك

 َ رةم وة راَ   َ دا  ردمَ ان  .اوة

وا وا  رادةك ور ط  دا .  طا

 مَ ةىان م ردوو درا و .َد ان داَ مرد

اَ مرد.م ل ى  م  

  

ر ووزطَ  ىةم رىط  وةمم،  رة   كام

اَ ردا ر َلط ىرا ةم رةم .َوة وةردةط

دووةا مَان طوو مَ  .َ  رؤذممَ ان   م م

م    ا اوة  ران. راطرى و َ ادان روورز

 اد  َلط نومم َمو ،ندة  امرد

. دا ان وَ مرد  

  

 ر  طوم زد د . دةامَ َوَ َ ة٣

َ،   َلط ومم َمو و را   

د روة . اامَ مرد ا مووط    زى َ

َ  ام َ َدة َ و  دذى  َ دز.َاق وةر  
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. ا  رى موى ردةن  ك دوو م رادوودا زدى دووة. ٤

 ةر  م  زام ؤ و َ واز ىذ مواز و 

وادووة  ردةن مام  وة رت ز وا   ،دوة وة و

َ .وةَ وم ا و  ى م   م

 اد  َر .رةوة َذ َ ر َر  وم

 وط  وةى د اموا م ،ت رىد  انَ مرد

دة ك دةم د مردة .امط  

  

. َى   ام مو رد م   ب و ٥

 اد   نةن دةر ررا .َ رىد مووط

ردمَ ان  د و ردةَ  و, م و ممى و 

 ررى َاق  مَان م و وةدا  و, وام ون  مو

  زؤر  وة مط . ر م ىوم  نمم

 مامدى زادةش   و  دةر  ، ةجمم 

  و رةم ومرم َ َو  .رةدا َر َ ةو رط َ

.َ   

  

د َ  ى. مَ رط و ش، وةو  ا، ر َو َة ر٦

   طى دووة مى زدا س اوة.

  

   ى َ رةملَ

  َ وة

١٨  ١٩٨٠ى  
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َم  

  َوةزارة دةرةوة و م

  SW1A 2AHمةن 

٢١  ١٩٨٠ي  

  

 ان ط َKCMG  

  ران

  

  ردةن

ي ت  ر زؤري داو و طو ١٢. س  مي رؤذى ١

وازة ردم   َ  دوا و وموة. طلَ  رةملَ و 

ر مت د. ادارَ  واممي  م ر َ ووَن

. ةرر (دووة ا داواتم  وةك) ارةوة  

  

٢ رةم  ,را تروا  و امَ مرد اد  .

  وة   َردام و ووةرة ن ا وة.

 -  وازن وامي رزام- دةطيَ َ دا َرطم و 

  ز ٤٠رةم  ورةي ط د رةذ  امة ممر)  زار

 وط   رادا ش َرط .(وة ا  مرد

 ،َاق وةرَ  ام  يةم َوة دة س روة

مموة   ,َو و مومي و  ي رادوو 

رةت  داواي  َ  ظت دى. روة ي وة 

 َومر دة انَ مرد اد   اردة
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وم رة  ن دا و دار وم َوط م و ََوة دةم

   م و دةطن.

  

ر دا ردم (َاق) ردا)  دة  -

 () نةو .َرؤ رزام د   (ة

وة َ  ,ة َ َرو مَان و و ةمي  طو

رزامما  .َوم َرو    طو  ردةَا 

 َوة وةرطم يَرذ  ام - م دوورا  

  ام َ ردةوا  مزاَ -   ن ر طيَ ووة

.ن م  

وا َ دةط  طو "رزطرى" ةمي  َ ن ممي و  -

 و رةم  ااَ َلط ةم رة يمم .َ وةَ

.َ ر ر َلط يةم  

  

- ر َوط   :  وواوي ط ويم .و 

  يرةو  ر رن. رؤرد مَي زةَر ي

دواا  طظري مةي دا ( من مردووة  دة رَةوةي) 

َ ن زةَذ َوو طوة  :َردةوة دة امر و رؤ

رة مَ وم م ,اوة درو  ران و -  مردة

 مز رةَ يط  ى شَ  ,دووة و َ دة رام

  نرة ز َةَ ،نرد   .َان دةزامَ ريرام ى

   وة.

ان موي دوة دةارى  طون.  رزي  رووي 

 رةوةذ-   وةامَ َم َن. ٣م رَ س زار  
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-   َلط ريو وة وة دودارا   ىاَ َرد م

رزام ى دواي  .رةد ةورم ت زؤرروا  ةمر ،دووة ا

   اقَ ان وَ يوَ١٩٧٥ر   اوورد، م ي ر دا

   دة ر ر  و زرامدا مرد مم َ

 وا وا .د امر كراددة مرد اد  َلط ريو

َاما دَ و، و رادوو در ان مواوي  ري مةي 

َم ردمَ ان  دا. طلَ وةا، رةمَ دا 

.َ اامَ مرد   َام  

  

ت زد دةَ .ة َ َةد  . دوو طو   ر٣

 امَ زؤري موَ  و ةم ممو طلَ 

 دا ردمَ اما ) . رار َ دوادا س وة 

  اوة٦  اوة َلط .(َ اري زار ي تمم  

رادوو  و وش ن وة دة ان، ذةي وة 

 ط .ن م يو واو وم  دوو   ادة

 )  نرد   َ .َرا دادةم   موم

وادةزام َ  َك َ اوة  ري ى و،مم موة) و 

.َوةر  

  

. رةراي و  ردةواي ر ر )  َؤي ررد ٤

وا َ طم وة     ،طردمر  زي رر دةت)

َ  وة  تمم نردة مواز ر امدة 
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موما زالَ    ,واز ردةوا   وام ر 

   موةم واز دووة. 

م و ك َ رؤذم و روةم دَ ، وا دةردةو  َوةي 

 وة.  م  : رادوودا ري مو ردةن ز مو دو

مم دووةا، ( طي رؤذمي رس)،  ران َادان مَان ردوو 

طو رزطرى و دا رواوة. طم وا   رة مو ممي 

 و َ دارن وة ر  مرد وط ومدذي زؤ

 . ن ي(ر) واز و  

روة َ ،راط َ و ومَي  َ مَان 

طوما َ  ذ َرةوة,  م :وم َي 

َ ان و مَان  و ام  طلَ  دا ردم

  ،اوة َلط .داي ر  ي ض ،َر م ي

 .ن دةزام وان طَم مَمو رةي  َ داَ

.م يَ ,و وةرة رر زام  

  

٥ وم ام  روة . نور ةَ يمرو را .رادا

 ردة د و  انَ مرد اد   تةوة دةرو

زؤرَ ي " ,م و ممي و ف" ون  موم مَان 

ا   ممن ،م و وةي رار ري َاق  و

موم ران و م ر ررن . طم دة َدى 

ادة  ري ممةج  ري  ام .َ  دةويَ 

ا   رر  طوم  م  مو دراوامي َرامووة؟ 

 و  ر زي ي دمَو و وا ر وة ،اَ
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-  اَ ددام  َام وة ز زؤر َ وةد  ةمر

!َدةم  

  

، زيد  

دة  

  

   دي ي  رز

اوةرم ر   
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مر ىمز  

  مرة

٢٦  ١٩٨٠ى  

 CMGر َ دى ى  رز 

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

دة َر  

  ردةن

وة  ى  َ ى طان  وة َة١٢. مى رؤذى ١

 ز و. رةمردم م تز م   و امَ  وةَو  ت

  ز ام ردى َا َةم اوة.

    

ى مم  ١٨. رك د  ما   راو  رؤذى ٢

١٩٧٩ وةى مَ ر ط (دة َو م ) دا

 دووة و س ر  ردى  روة .ووروة ىرر

  ر وم مرد وط ومدز  دة َو ك

امى  ن من دةدات، وت طلَ وةرطَام موةمن و و راو

،ََردة  . نرة َ دوو ،ةر ةَ  

  ام  () ر ردى اد ر ر وةَرن دةطَ

  ا ردمَ ان دةت.ر دا ردى َاق و  د

   .اوة  اممراط   رة ةَ نم

 ١٩٧٨ و و رت ا دا  وةرا ىوةم  ىةوةرا 

  س ةز دة ى  .تم ر  وةوم  م
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 طلَ َان و (رةم طلَ  ت،  ةمم

  ذموة  ،.َوةش رةم ى  ؤ َامم)دا ردار

  

وة وموة، من    را رموَ . دووة و ط٣

) وموة.  َ ى  TIPرَ رام رك ( زؤر وامن

وموةى طوَوة  مو ()دا وا  َوة و ام ل 

 م وم موى طزؤر .(اقَ) مرد اد ر دذى  ندة

 َ ر  َ ام  م و، امم َ ظ و 

.ةورم  

  

٤َ و دوو .رر ن ، ، اممردز وم  ىز   

َدو ن، وةذؤ و ةورم   وم ىز ام َةَ وا

  و ردامدا   َن دووة رة طورةم رواى روة. 

  

٥وط   . ردم ر ون ى ماوَر ام ةوةم

ت درو ن.  طون  مى  ام  دى ر 

دةروة  ى ردمَ ة موة  طو) ر 

Apocularو موة طَ ىَ  ى ر   و (،  دا و

 ردى َام.َذ ر مم م  ىزور َةَ

ام  طو دةا و رةى  وة  َون م

  رةوة ماوة.

  

ت ردام ر ام ددى    َن مى  دةري

ى ٤ن طم َ ى طان ) طى  ،ردامَ ان دةن و
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 رةت (ىى م رم رةى ر زى ىر 

دة  مزرامدا  ردةوة .انَ واىر رى  ت ش

 و مى   رى ظت و روة ودَ  و وةك 

َ مرة  رد َدةو  م.ََرَى   

  

، زىد  

َ  

َر ى َ  

 ،ى راو ى َر : كَوSED  َر ,َم دةرةوة و وةزارة

  ران و, ر َا.
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َم  

مر يمز  

  ا

٢٨  ١٩٨٠ي  

٠١٤/٤  

  . ي. س  َ ر َ. دي

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

    

،دة َر  

  ردةن

ي  م طا ،  ١٢.  زؤرَ ش و  مي رؤذى ١

  م  َ  دة َري.

  

٢رم  رو زام ةمر . َ   َ وة ور َ وة

وةرطَ  ،َ وا ل مَ  ش ذرة رو َوي 

ن رموة ام َ دة-  .َد دوورة-َ ش  ، و

ر و ردممَ َ  زؤر  ،َ  ا دةردةو  َتو

  تدةط َ ن ررا .َو دة َا دامَ اق وَ و ر

 روة و رزام مام َلط نوة َادامَ م مامر

   ية(نرد مم َ) .وة ااَ مةَدا  ١٩٧٥

.ووةزرامدا د   
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٣ و ،ني م ير َ و اَ ردي نرزام و م .

 م يةر  .اَ  نرة دا  ١٩٧٥ -  ١٩٧٤

َوة دذي َان رن د و, ووة م و َ دراون 

  ير  نزؤر َز نردة وةي ى .وةن مَر ن

   ,وة و ويررو  نرزام َةَ  ،َ

  رةن  - طمش م وم روو-طم وة  و 

  م وةَ  َي ن َ اق  َن. وةرط ك و رةي َا

  

، زيد  

َ  

 .ي. دي .ي  

وَك  َ :ن طا ي.   .َ .ران, رَان: مرة و 

د  
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  "١٩٨٠"مم زارى 

 -------  

  

َم دةرةوة و وةزارة  

  SW1A 2AHمةن 

  ١٩٨٠ى زارى ١٨

  

َر ى ر َ َر  

  مرة

  

َ َر  

  ردةن

ى ت رةوامت دو. درة َ ٢٦. زؤر س  مت  رؤذى ١

وة  َ  ى طا ى ٢١  مك  مى رؤذى 

ا و داوة   م َو ممى وة  رةى  ،موة و

  طو  وازةم ردةوة ون.

  

. رةت وةى   ك مى  ََ ردامَ ان ٢

ام رو  امموة  ر وةرن، م ن وة 

 ر ى َم  ز ر دةم .ش رةماموةى و ط

طوَ َ ام و َان و  طمن دةزام .طلَ وةا، 

ةم ر  طم دةزام و مَ مدةى ن،  دةَ زؤر 
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 رةت  زار    كذة ر رةى رىزام وةرط

  ردةم رَ  دم ةممن طلَ َاما.

  

 زىد  

دة        

   دى ى  رز

اوةرم ر   

  

  و َ وة. SEDوَك  رَان: ران, ا,
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 مم مم"١٩٨٠"  

 -----  

  

َم دةرةوة و وةزارة  

  SW1A 2AHمةن 

  

  رَ دي َ رَةوةي

  ران

١ م١٩٨٠ي م  

  

 رد اد  

١. ز م ةيم ت"ي" ررا    ردم  كي ١٠

 وة.زاري رادوو رَة 

  

٢دوو مََر  ررا  .  انَم مةم رةي ك

   وة طلَ  َظا. ،ك طلَ  دة و

  

ررا  وةَد  وَ م َر ر يَوا وةم  ك

دمَ رةي  َلط مةم َلط ش .دووة دةدا 

ي رار  ٥رمة رةم ري ذرة  رار" ت"ةدا موة.

 دؤ   َامَةَوة، درا دةظ َ َلط ك

.َ   اري  
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٣َ وةرة ر . وة خ يَ  : يةم ا  ك

  نردوو ش ن وا  ،و  ام َلط

امن  مردووة. َة َوان مَان  رة و موم دؤن 

م:  د، َ مطوك م،  .طلَ  َظا

َ ندووام َمو !؟  

  

٤ راوة ََوة دة ري  َر  ،ردوا .  : ار ك

 .ن م َوة وةردةطظ َ  ر  

 يوَو   .ن زؤرندةم  و َ دوويي را

وة وةروََ و  ر دة :ومرا  ةوة  ،َط

 ،وةظ َ    ا مىردة ر  

ور رادا    َ .َوم  ا رةت  ر 

  كرامرط.َ دارودؤ ر  

  

   َ َي رت

اوةرم ر   

: كَوPUSD.  
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م يمز  

  ١٩٨٠ي مم ٩ران: 

  

َر: و، ودك اوةرم ر  ،رت و ي َ َ  

  

َ َر  

  ردةن

. داوة زؤر َو ماوة ١٩٨٠ي مم ١ذى س  مي رؤ.1

 ادار :اون وم َل يرة ،ونم نردة ر  يمم

ر   ارةوة ذة  روةن مدراوة و، رةم   و 

وةمرةن دووامَ ،دنةَ ن َ يرامََاَ ن.  

  

ما، ن وة د   ج َ  ٣٣٦ رار ذرة .2

 َم وة مَري    ر َرد داماوة 

((َي ا  دؤوة   ي دلَ وة و، درة وةةي 

 ةمر) رو َ  وةمَردة  ريو يرةَ 

  )).اردم رؤا رةت دؤوة)  دوا  ر ماوة

  

  ةد  َوي ،وة واوةروة طمرد  دوا  م

َ .ة  ي  ،رد و  دةير رةي اووم وام

وَوي طلَ و دوو دا (وَاوة) و، دةرةت  ت 

   ا يرة  َ : وةدا وة وور كراددة 
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ن رار رد او، وةش ى : دم طو زؤرء 

   .ةن َ وة ذ َي (وةي مَرام رد)دا موةزةوةم

  

م ري مط ََ طلَ ا  وة طرامؤوة 

 :ةدَ  اطي دووة ر وةي  ر داممَ مَان 

َم َا دةمردة ت و ت نردة  وو ط ري

َ ار ( ما ي و ) رامَم.  

َ ا  م َ وة داطوة  ت م  طلَ 

(ك) دةت م و طو ردم  "دذى "ن و،  وةش 

ة  ةد   مَ دا ام   دةت مك دوو

 ك. (  طلَ و مممي  دة رز  رار رؤذى 

٢١د زي رةوام  ا ي .(  

َر  ن ط رووَا َيم َرَ   رون مى ،َو

 زدةر م  ن د.  

   ن : وا َ  ، ريَم م وةي ر

 َ ةوة رةم مروداوة  ر  ،در م  كم َوةردةط

َودةرم َ  د وة   وةي ى.  

  

3.ر  ط  ،ر وةمرد  ريزام دا ط  ةم

 َ و ومم انَم و  .ة   

 :وا َ   ،ََررا مرة ر () َةَ ةمر

َ مَان  و دة َوةريَ  وة رو ا و

 وةودور   َوةي وا دا َ ،( و ) وةك موط
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  م ررا نةزارم  موط  َد وا دا وةارو

.   

 ( : و٢٤٧ي وت  د َ (رارن ذرة ٤رةم م رؤذى 

  و ى وةش ،تا دة َلط ندام مر 

  .اي   مز وةي ا  رار وةي مَرام رد

   

وة را  ؤ داوارم  واز وي طلَ 

 رامَي موة مرداوارددا م.   

دوة  طوَ دي رد  َ دراوي وةي رةت 

مدؤوة و، رةم  را دا وة  طوم دش طو   َرة 

   يموو ط ن و  ،ََ ا َلط نََوو

   ارام َلط رةد  .َلَ دة ةوةوةمم  ن

 َو  و دوويي را وامَ يم وام) َم ر

   ).اوة

  

ي  ز و مي  ١٢و و طو ردمي   مي رؤذي 

٢١ رزدا رر دة  ي ي  ن   وةد ،اون

رذَ َ َراوة (درة   طوَ رطي ردي ن 

   ).مطَوة م وان ام  ت دةن

 وطر )  را    وةدا م نة طمر

 ويَ وة  م  .(َوا م  د  نرد ري

 " دذي" َوط وة  ََر وة ى َام   وةدة

َ .   
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 داروة   وة وة  زؤر َزار  و

  ررا وة ي  ررا ان وَ يَ مرة را

   دووة وة  ادوي را يوامَ  : ر

َي روروموةم رد طلَ  موةما م م َو 

 كدا وة َو، م ردةوا  م    َ 

   . روروي  ميَ دةَوة

  

 م يو داوا ررا  ،و َدل و ير ة م و 

  ا ري ري رؤذىو   ،روو  در١ َ ني م

رة "مَ َدة  يو، ط دَن دام "ن.   

 وة دار   َدراوَ وةك  اَ  :َو دة

 وط وة ى دذى ك  ،نرد  "ر" زراوةدا

َمن دامم د وام  :َ ن د م"رم".  

  

4.  دواي ي يوَو يؤ وام  ،در م يوامَ

ا  ،ََ دذى و روداوة موة روام و   ردموة 

رارن ر دَ و، مَ وام م در وة  و   ر 

طَر و مرام َو.   

َ وام  زؤري دةام ام زادي دواي ا  .َو 

َ دا َ ة ارةن و طوم رت ن  من داممَ و، 

م وةداري و موم مَ   ا  دةدةن ( و و 

   ).َوامي رةوةي داوة

 َو وة َ ،َد ي را  در م اَ َدة

  دَة مة ر ،ََروةك ن  راو وة رةت 
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وةي  َ و دازراوامي  ر  مم  و مز دا 

) ةيَار  ،ن و ررة ن مر (اران 

دا َوة. م در     َدووة، مامة س و 

َمك دام  وةَدة م"رم" وو ط ويررو  ت ما.  

  

5.  ما  در م ران رةماق مَ ان وَ انَم مةم

   ،ودوي مرؤذي را م يمدار ام  ر يَ .َو

َرد دة  ر رر ض ،دة  دار ررا.   

ة  وةي وةدار رةم ردةن َوام رةمَام دذ َ اق و مو

   .ن َ  ان من ةن

طلَ وةا ط   ردةن موَ زن   ان ةن، 

 رةم روة ،و د مرو ك و ريدا  َر مط

 :انَم َ  وة ندمواز " نامَ ةَ يم و

  يم و َلط دةدةن  "اقَ م وةيموررو

مرد ةَ امَ َ ..  

 مَة، رةمَ  ان ولَ ات رد و َان وة 

م  نردة ،وة وَ َر و  َر  ،ات  ك

  .دن َ دةرةوة

 َامم ،َ ااَ َلط دي يَ ت وة َ انَ رط

  َ ش رةم .َ ةدم ازرزؤري م  رة  ر ردام

 زؤر وامَ  ري وم .َ نردة  ررا در م يةم

 وان طَم ض ورةي طر  (وة وة  م ) :اوةط َ ،زة و

رد ما د مَان ردةن و َةم ا دوة 

 ى در م م مةر .نرودةداتردة يز وم.  
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6.  ام  .ن م َوةردةط َظ  ك    ام 

  وةم وم  َمرؤذم  شدوا  ،و ة ر ووةوة

وةر َ رذط ا.   

ا َ  ازةم ن   ،اق وَ م  ا  ا

ر زدم  َم طلَ دؤ رووارةي َاما  .َطلَ 

   َ اما، دةوة ريط نةَ  كةَ و

م رةم " دةرة رةت موة  َ دة" َردةن ا

 َ شَ  رط :َدة روة ،(وة  وةدم)

   .رة موة

 دوة واي َة َة ر وازة وةي ي 

و:  َ َ  َا س وة مت ك  ظَ وراد

رَ و، ر ن ر، وم ةمي طلَ دة دا َي وة

 ط  ، طر م داذؤ   ن و :زارر

َدرم  دةرة ََ ريم  دة  وة.  

7. َدةم  يي موة مر ريم  َ رةم  يوام 

  ).من ) َا، وان،  ،مرة

، زيد  

  َ  

  ي: دي َ رَةوةي

  

  : كَوPUSD  ،رةم ،ا :انَر ،ر دي َلرةم َ ي  ،

.َم . ،نوا  
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  "١٩٨٠"مم رى 

 ------  

  

 َ دى :- وةرام  

 :NFR  

  ١٩٨٠ى رى ٧ 

  

   :ر .َ .َ َى رت.  ر موةرا، ودك.

، ٥٠٧، ٥٠١وَك  :رَان ا، مرة، وان، ران. رار ذرة 

٥٢٥، ٥١٨.  

    

  ردن و زرن

١ َ . اموَ مرار  م م و ردةوا  ن

 َ تد َوامَ م ز دووة. رةم نرد مرا

ردةرا ورة دةد  ،  دار َر وةرودؤ رةى

 َ  ن مىد َررا  و. َ   

  

٢  رى دةدةنزام َوَ نردة .BBC  رةذ رران، ٥٠٧(را ى

ز  ردار) وةت  ىؤروة رم رةى   ت و مرو زام

دةموة. طلَ وةا َ وا: زامرى ردةن رةى رةموة 

) .را ط  ةىَ و ،مDPR  ادةر   ر 

َدة  وَر َرن  :دةرةوة، رات م مةَ

َ ،وةَر  .(دةوةم وة رةا رزام  ووىرو روو
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َ  َودةردة رووم  ،َوا  رط كةَ   ت مة

  زوة ك  ردةن داةن.م م وةى  رَى ر

   .ن دا دووداى را م   نمورةط و اىرةر

 نرد ور ،ةجمم وةىط  وة   رى  َوى

َ  مردة  رىَوى ر رةد .َ ا دة َذ

  ةجمم  رد وط  " : َوة دةط رة ()

َرردام) "ر ىز ممم ى وة َوى  ،َن 

ى  ر ممةج و   () دوا و مو وة دة :َو زمم

زار وارةى و دوو رة َ  ذَ  ٢٥  َوون زؤر من و،

 د مَ  .(َدةوة مرى م  امردة دة

ردةن راز وةى   رزن  رةطمما  راغ رةن 

 رادة زؤر َن دوروموة و, وت   و َام  ،دار َ ور

 َومدى دة   زطر  .نرةَ اماوة َر   َدا

(م) وةى ن،  تمم و م ك و  َ َدة موا ط 

 SAM7َ  .َ ا  

  

)   ََرزطى زووة مردووة  .ARIVH ر" رف" (٣

 وةردام ،مة زةَ ةىمر   ،و م  دنام

 ) وةدةر  ر  مةوةرم ررا ىمدوذ

 دواى ورا دة   شاوة و  ٧ر درو رط وط

(ا َود َذ.  َ ش و  َدة :مراط َرَ

طو ن م ر  ةن (َ رى وةى 

َ َام ن وة ن زؤردم  دووة ،وةََ ر 
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ن دة  َرزاوة َ رةموة ن ةم ارةوة 

.("!!   وا ون ريط ش دا" ,و  

   

 َوواش دةردة  و  نردة،  يَ  ر دواي  ر

  (َم) يَر  نو٥   ,وة و  ،وة دوورةم  

درة  َر و م  ون.رز دة ا ٥٨٠ي ردا طن : ٢٦رؤذى 

 ومار٥  ةَ و ن  وا َ .وةو َ زر  

رزي  ٦٠وم ردةن َ ر ومما  ر َةوة 

  ). ٥٢٥ن دة داوة (رار ذرة 

  

 م ةَ و رط َم  َ  ،دةوة ي رةتررا  

ي رار ن دةوة دا ،َش  روط و دوود

 و زؤري َ .(نرار وام) م نرد  دنر

 ةزارو م ةم روة ،وةدوود  ةم شزر دة

رادا ،رمة َ وا  ر رودؤ و  رؤ روةي  را

. ...    

. ...   ى طرؤي ري ر رة ردن و، ر وةش ٤

)  دةر ٥٢٥رَطر و رؤك رةوام دةاوةن (رار ذرة 

مرةزا  ران. رمة طن وةدا م   طرؤ  و 

رامن دةامَ :   وا. رة دواي ا دةََم

  نمََ دة وةر اق وَ   اَ  ،

ش   ة  روروموة  رةن.دا ردمَ ان دوروو

 ن ومامدام  ررا زم ددةر مَة

 رةدموةي ردةوا وةي  طر رامن َ  اوَ موة.
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رةن دور وموة رةن ن َ مطم ،وا ن وة 

.َدة   

  

 . مَان ت و وةة ردما ووَي   دراون،٥

 راَم  رد ةدوودا وةي را ار َ  ةمر٣  وط

  نو ريَ ( ،ن و ،) دووة يرة

وا  روو،  ت رة دؤوة واذوي ر ت. 

 يم  نةَوو ،َ َمر دوودارا   َت د ي

  رامو: م طلَ  دا ردمَ اما  دةت. 

 َوَر ام رو د در م  وة مى َ اَ  

ر َوامَ رارOW  دي   َمرةوةم ران  ن. 

) و رؤذمي ري   زاري ٥٠١مزي داوة (رار ذرة 

 َر وة   ن نارة" :َاوة دةَوي مم  وةَار

  مز ت دةن  دامن طلَ طو ارة ردما ت".

  

٦ م َ .TIO  ت ما و  رةت وةم 

 رطَ ىر  وام َ  رزام موة) نردة دم

 ةد ي دةوريومم مرا و رط ،ن دان وم

 و واز ر ا مون). درة  وم َ ون، 

 ةج درومم  دنن م دنر ر يو م و ذؤ

وو. و ي رة دة َ د  ان  راددةك من 

ر وةي مام دة  َمي طوم دوة ،  دةا

  ةر َرن ون   موةمةوة َن ت). (درة و
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  ،ام وةر  و مو ، طورة طرزى 

واش وا  طوم  زؤر  ،رووة  راورد  رةي ن و

 اران ي ويررو ورا   َوة دوودل وموة. (دا

 :رة نةَان، ٩٠َ مرد اد  %٥  %

% ى َ ٥ي  دووام  دة و،  -  وامو  ان

 ،ن م م رةدا ك موط  .(نرد مَى زةَر

َ وةد  وا.ي ير وموم   

  

َ دة و مومدا َي  ،. ط  ،ذةي رَوَ م و٧

ش و طلَ وةروام  رزن   .ز رووةن

  دمن  ردن. طري زؤرة  َرَوة  زرن. 

َ اوةط   ري ،  م دم امارةدان و زَ دواي 

 دةرMPRP وة و ز رى  ،ةوة زؤرارَ و م رر

َا. رةم ش رمي دو ََ رووموة   وي 

رم َ دةت    ،دووة وي مر رير  طداواري 

واز  ر رن ()ةي  ،ي ا ردةواَ  و

.ََ  

  

  ري  ر موةرا  م  وان.

  

  واذوو: دي َ رَةوةي
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 امزة مم"١٩٨٠"  

 -----  

  

َم  

  رم زمى

  ران

  ١٩٨٠ى زةان ١٥

  ر َ َ  َى رت

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

  

، َر  

  ردةن

. رودؤ ردن َ مَة و، طرى رَو دى مَ .َان ١

م م ) اَ دوا  (َى دةردة مز  َى

     دووة رددا مدةر رر لَ دووط وَو

.ن دةَو , ةد َ و   

   

٢ ومةَر َم  رةت نرد دةردة وامَ موَو  .

ممن طلَ دةارام موةم  .دى َا   رد دا

 م ى َ ، داوارن وة : و ذامارى  واوى 

  س ن و و م  م .ََ َ نردة رطَ 

ن.ووة مم  
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 :م  ،نردة وان طَم ةم ر دة ز َ و

،   ةمى مَان  دا ردمَ ان و  ان و

 ةم دا. ى(وى ى)  َلط نمةم  َدادةم  

  

لَ اوةن ددان  وةرط  دارا   .  وَو ط٣

.َما مامَ دةرةوةى  

  

 زىد        

  

   ى َ رةملَ

وَك طلَ وَن  :ر َا, ر َمرة, َ وة و، 

.َم دةرةوة و وةزارة  
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َم  

مر يمز  

  ران

١٨ امزة ١٩٨٠ي  

  

  ر َ َ َي رت

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

  SW1مةن 

  

،َ َر  

  ردةن

وَ دة دةررةى وموةى مو  دا ردم . طك ١

موي و مي َا   ي موةمةي و دا  ،َام و

   و ،مر م م و َ ر يَ .وةوم

.َدا دة و ،ردم َر   ،ودراَ ()  

  

مةون  رن   َم .ا  طوي ٢

 و يدار.ة وة  َ ي  وندةر  وان

 مةر  ،تو .دةزام م  را ممو دام طوا ط

وة   ام ا وموة رواوة، ""ك وم

 طو طلَ وةدان رَي دامموة رَو   م.رؤذمن 

 .َ دي  



 نرؤذرد 'دا' ١٩٨٤- ١٩٧٩ مر مم    

 

54 

   يمذةي دؤ ،َدةزام م  وَر و  ،دة 

  وموةي مو  ام واوي  ،"" مردووة و

  وة.مو ا و دؤ

  

، زيد  

  

   ي َ رةملَ

  

  وَك  :ر َزمي م ,ا.
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َو: انَ مرد اد  وم م   

  

امَ مرد اد  يوةمي م ام  دةر ش، 

 نم ن .ووةزرامن داَم َووة و طوم :  

  

  ي ووةمي م ام :نر م.  

  ي ووةمي م ام :زي  د. رة.  

 اد  ماوي ذمَر ر تو  :زي وز 

  .دمَ امر

  .مظ : ما ي مومي

  .د ز :ر  ممةج

  ر :ةوي روق.  

 رة ام : َ.  

  

 ةم  ،اد    َام  دامط

) َلط ام َ :ووةمرس) را١٩  دار ريد ام

وموة َ ن د. وة. طدام طو :و ش ي س 

 رةم مةي اري   ،دة  َ َ دةراون و

  .دا ردمَ ان ماوة

 رن رة دةوة  دةراَ و رام: طو  ةوة، م

   دات وةوة م   رةم مةي ار 

 َدة ردةوا  و ر َم ودةوة ط  اوواوة. م

َ ردي اد ر اري ةيم  .راوةَا دارام  
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  "١٩٨٠"مم وزى 

 -----  

 َم  

 َ  ١٠  

 :UKMIS  َ16472Z   

  ٨٠زى ى  ٢٢

َم دةرةوة و وةزارة :   

  ي ز٢٢ي رؤذى ٣٣٦رار ذرة 

  زامري  ران،   ا.

  

 ريم ارةدامَاَ:  

  

١ را  .UNHCR   ،ةنم  ن ريَم  ومراط َ

 ،موي ط ،طلَ وةزارة مودا رةي  رةن  ةما وة

 مواو ردَ َا و دةطيَ  ذ َرةي َارةداما. درة 

َ اوووةوة م م َ رم وراوة وةَ يَر،  

َ ان.  م  ،ي ي طراوةوة َ اق ودوا ر دةَر

 مز م .وةََر اووم دة :َدة  

  

٢ مرةط  ري ط .UNHCR   دووة َلط امدة 

 UNHCRمَ رةن َارة رَ.  ،دةارامَ اما  ن و

ومراط َ:  و م  و دة ن مدا دةَ

ن UNHCRت ن م  َ .مَ دة ري  ( زم موة د(
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   داوةم  ط رةم .ام دار  رةط وووة ررن داوا

  !ةو

  

 ,وم وةزارة ،ََؤ ر : َر   َم دةرةوة و وةزارة

 ,اوةرم ر  :نلَ, دؤرMVD وةم  ,

  وةن.

  

  ي ر  
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  )MED W 92ر رت (

  

UNHCRنرة  ر :  

  

١  ريَم  ط َر و  د وة ن .UNHCR  ة

 َرد  دووة مرة  ر  دووة و م ةنم

 و   رةت ر ط .اَ َلط  ن ودا

  رؤ  رBI وم وة  ،ت وم وةزارة  

  و.

  

مر ََ  ةو زم م) (د. ر رةن  م و ٢

 م ن .وة وودراوةَ َ ران و ،ي ، ر َوي 

  وة.  وةزارة مو رةن رةزامن ر 

 اوووةي مامََوة.رو دةرم م    

 ش   ر نمرةزا ،  وم  اي ط َ وةوةيم

 َ .وةاو دةرووةي مامََاوة و ر امان زَ  نر رة

 .َر ارةَ  رة وةي   

ي وةرطوة. ة UNHCR  َ ن  رؤ (را)ي 

دةو َم و  طلَ َامما    UNHCRري

ت مرةزا َ  ي و ر وم  وةة اووم  َر 

  م و رَوة.
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٣ وي ََي دو   .ط َ وة ، رة  َوة دة  

  ،ر رةي ن  رط زار دة ،اوة َلط .َم

  و ,َدةم  ررا  كم َررا م وةرة

  يةم ورا ام  ،َ اردةUNHCR رةن، (ذ ةوة

   ر ط م٠١- ٢٢٢ ٣٠٦٥ امم   م َ و (

 وام  ،دا  وةم  وم وةزارة م .ة ر

 ز  يةم وةي َ UNHCR اوام َلط  ، ةوة

   َ ر م رةذ) ٠١- ٦٥٦ ٠٣٣٣  ٢٣٤١.(  

  

  ١٩٨٠ي زي ٢٣

    ر

   موة وةن

  

  ).MED W 97وَك  :ر رةي (
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مر يمز  

  ران

  ١٩٨٠ي زي ٢٤

  

  ر َ َ َي رت

اوةرم ر   

َم دةرةوة و وةزارة  

  

، َر  

  ي زي ٢٠م رؤذى 

ي زي ٢٠دا ط طم م رؤذى  ٦٥٩و  ٦٥٦ مم ذرة  .١

   س دووة.

٢ ر .   يذة  رةت رةم ،وَ َي ورد

ي رار َ٧ي رد ام َس  .َ َ روةك  طي ذرة 

دا ذة َ داوة،  َو رووداوامي  َ طن رةي ٦٥٦

ارةم  ردن و    مؤوة ردم  دواي

  ةوةامرط و را  مارة ذي"ياو "رةوا. مم

َ ادرو را  ر وةَمي مَرذ ،ك ةرو

: "طر و رؤذةى ون  ردن  داممن وةن وو

و وة  وة  طر داممن دةو َوا  َةد، د

  ،اوة َلط ." لَ داط ن وةي دةَ  َدة

 َ َرذ  وة ش ،"ا ر رووةوة " :َدة

 زممي  اون َ  ،روروي  درَن وة و

  ووةوة.
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. وةك  ما دَ، زةي راوام رووداوةن  ردن و داو ٣

  .د َ دة َ دوودارا   اراندة َوةي دةردام

ر. دي  َ  مي ردم رزم م: وةو

َ ة ذَر م،   َامَ طورةي  َ  و

وم رت ن. مَ،  ام دةد رووةو ردن َةوى ن و

 موي دي ما ،  و ي َ م   او

 وةي.راوة ََ َوَوة رمي دامَر   

  

ي  واوي مطو م طلَ زة . رمة مَ ور٤

  ذة  تش دةرا وة مدة   ،رةوةدا مرووداوة

.ت دمر يرا  ط  و ش  َدة 

 دنز ةوي وم  ش ر) وةاوة غ اي روامَ

) و  ش وي داوة  َي دم  موطمة

  ام و  َمةي م ت  مي  دةت.

  

، زيد  

  رر

 ىتو   

  

 َر ي ي : كَوMVO  
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َم  

 َم دةرةوة و وةزارة :8050Z   

  ١٩٨٠زى ى  ٢٥

  : UKMIS  َ  

  ى ز٢٥ى رؤذى ١٩٣: ذرةى و

   زامرى ران و ا

  )،  رةن٣٣٦( ٣٦٦رار ذرة 

  

١وةى م دواى ،ى . طةم وةوم وةزارة  ت ىةم وام

ى زدا  ر موةرا ن طلَ َ ٢٤وة د.  رؤذى 

رةن ىَون. رَ وة م  ز من َ:  ن راطم، د و

َى مةم وم  نط دمى درو َان دة  مر ن ورة

 ام  انَ  اووم م  وطر  ش ,و

  ردةما،  رةم زم زؤر طورة   مواو  َوَوة. 

  

رةط رةم:   و رام  رى  وم ىَط

UNHCR وة.ىدار دةط َ رتار   

  

٢ ط .ةذ وةدا :UNHCR   وةوة دة  شَ ووة

  دن  ىط) ن٢رة  َوةى دة دى (نرى را

 .ن م َر   

:و روة ا مردة ر ى داَ ََ  ى

.اارةدامَ  َذ َن دةرة  
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  رن

  

,  ,MVDر ؤوَ، وةزارة موMED ,وَك    :ن

UND . ر  ى ر ,و  
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  ) K149ر ( موة وةن 

UNHCR ر : نرة  

  

١ ر ط َلط  نرة  ر  رةت ؤةر  .

  ريَم  دUNHCRمراط َ .ةنم  دم :ة رَ 

وة  ي دةارام ةو زم م) (د ر  رةن ن 

 رط تمم ،انََ اوواوى مردار امََرة ردوو  س م 

 مو م و، وا رةم رودؤ  ةو زم م) (دن 

  مواو زؤر ي  َا ت. 

 وام  رة  َى طن د ا و طمم وة  رةم

  نامَ   و َ وار ََ وي  َ نمرة

  ردن دذى رذةوةمم رذَ َي َان رت. 

  

َ،   َامَ ان رار ي مواو  راا، دن  خ

وام  ي ووة َموةدا  ط َد   .َدة  يد

َري دووة وا  دةارامَ ان  UNHCRمى  وَةي 

 ر ط .وة َم و:  نرة  مرة  

  وة. رارت  َ َطدار دة ،دةََ و ،َةطت و

  

٢ ر ط  .:  ياوةواموةر ارةدامَ ر ن 

ط :وا  رةن  م   و َة. و ر 

 وةوة دراوة م ىَر  رد رامَن مUNHCR ، 

َن  :دة دووياي ر مرؤذم   ة اَررا 
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   (م) م  َووا دةردة ،َ  .وةاوة و ا دا

  رةن د .َ دةدمي

  

َ دةمو  وة راري ذرة - UKMISك  . و٣

   مي  اون طدار دةَوة. ،ة و)ي وان دةداو٣٣٦(

  

.  دَةى رةوة طلَ ر ؤوَ وةزارة مودا س دووة و ٤

  وة مة.

  

  ١٩٨٠ي زي ٢٥

   َ َي رت

اوةرم ر   

W 92  233  3982  
  

), MVD CL425ر MED W97,( ) وَك  :ر رةي (

,(وم وةزارة) ََؤو ر ر  

UKMIS -.َ  
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َم  

GR 60 
َم  

  ز/ َا  وةزارة دةرةوة و م 30730Z  َراموة ذرة 

  ٨٠ى زى ٢٨ى رؤذى ٦٦٦ووى ذرة 

 َ رىزامUKMIS َ  

 رىازام   

UKMIS  رةذ ررا َن٣٦٦رة  :  

     

١ دمر دة نَرر راو كوة َ .  س نرة

   وةن ما ذة  َ .(اوةوم ر) د

  م َو طرة رةت َوة.َارةدام ر  ,َ درة  ما

  

٢   ةداَو د َلط واوى  .MED  GRYK.وةى وةرط  

  

  وت

  وَك   :ر ؤو ََ وةزارة دةرةوة

  و, ر ى MED ,MVD ,UND .ن:
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  وَو ط د.وةن و

  

  ت َلط وَو –ر  

  

َى ط  دا ردن (ح.د.ك) در وةن -د

َة رام  : رةرى  رد  دة،   و

  دا. موةمى َان

  

(َان ا)دا  َى ط (ح.د.ك)  وَو َا طلَ

رام :طر  موةمى داوا رةوامن لَ ت  و رم ش 

 وةى رادوودا اوة ردةن، وا و ر و  و دا اوة

.ََ   وادار رى  ىََ  

  

 :ماو راووةموةى طر وةط  نرد ،  ر 

.َردة  

  

  دة وَو  ارةوة دةروو:

  

  ث: دةامَ  ى (ح.د.ك)ن  ؟

  

      :زرا. ١٩٤٥ودةوة دا زى ن   

  ى و  د زىارة دراَ  وةو م َن رذ، 

-  رؤ و  و. م   ر ن مَ ن
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و َر  رىد مَدة  ،   َم م م

ََ دي   اام ، مزرامدواى دا .  

   ن ورد رى اومم رةد ١٩٤٦ دا دة

رة .دة ا زؤر  :طمرةرو دمةَر  ،و ى ى

 ،  َر زم ردى وةو زم ر ارو و .ر و

    َ زم ردى ان.

 ، داوة ى م رذَ َو طلَ و وةما

م .َ ردةوا م ةم  ز امم رة َ و ىرط ام

 و َزى رذر وام ام  وَ َرذ مةَ 

    رَى زةرموة ون. ،، َوةن دن

  

ن رَى م موة  ، (ح.د.ك) رة رو و

 ماوةزةو  وةىامَط  َةَ ن وة و .ان زةوت

  ط رد. 

درى   ،ط ت و (ح.د.ك) دةوَ دا  رامرى َاما

ردن دةَ َ  .ََ ام  وةى د دةق  

) َ  وة  ١٩٥٤- ١٩٥٣ اد  .وة ادة  (

 َر وةك مرد- َددام م دة ،وةمم 

  موة.  َا

ح.د.ك وة م ذَ زةوة.  ،  و ى دةوة

 ،  روة ا دةن   ن دووةوة

َ وةك دةزام" م رَى" م  مى داموة، 

ةرة دَ و ش دذى.ما  
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َ دذى  ادى و ى  ممَ ةم دى رش 

مو ،ر  َن طو  َ َر ن مَ و زادا 

  دوة  ران اوة. ،رن دووة

  

 َل م  وان دةزام وةوةكر َ،  ى دذىمزا َر ح.د.ك

   ادى ى راو دةَ دووة. 

لَ  دا  زادى،  ار مةدا  ٣٥ؤطا ح.د.ك   وةى 

    دووة رادوودا رَة ا.واوةوة  دوا مةن  مم

َا اوة: مرةزا دةر  دةَ ةردامم     مى

   ا وم رىرام  رى زى ور رى و مارة انَ

دةَم زادى   و و رَاوامى  وان و درو  دا.

 و :َدة  و  وم   َ،  و ش دذىَ

   .رة رر  ن ك وة

  ،رد دةدة ط م مَد  َول اَ  ام

و و طو رةطز راوام دةَ   اما دةذ ت 

   .'رن، ن، رةن و رمنزة'

 دةَ  و طَاموةى  ر و ن  ر و 

  َران. 

 ر ح.د.كزؤر ' 'اتد ط'  ؤدةرش ز اوة وون مرد 

 ،ام  ر ر و َرن وموة. م ز    دى م

   ىارة ودى ط  وةدم  ز'رطَ'   ر َو دةم

  وم  َ ح.د.ك وةك امدة ط .ذارام 

  و رؤة رَةن دةت.مَراَ ران و ران 
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  ام س  ةمم طلَ  و اما ؟ث: دة

و: ةمن طلَ ان  ةمن طلَ َ ة. 

   ن  (ر) دادةم  ،َراا (وى)ن.

  

  َ م امرد  نامم ةىَو ر مة طمر نا .دة

َ  .ةم امط نن و دامم  ،مز  

  ، رةى دوا     طلَ ى رى ا روا

.م  ر ردا وم  وةومد ندارط َ ةمر

َط  نَط   ،َذرا دة وانَ  م ،

ن   .م : دة،   َذطرمَ  مطت و

 مو   َ م    ةىر و َرر

  ن   رة د.

  

  ث:  م رة ن و؟

 مام (،  م'  )Harakiر'و: رؤ َ رةى 

رة' ر رةمَ ان و َاق و ر دةذ و مَ اون. 

الَ زا  رؤ َ ر  دواى روة ن مر 'مى

ر ى ةىمر  ذادةوةك و  ٩٣٥ ،مر  ٢٦  زار ر

 .وى دراَ مام  َ  

ك و رةم وةرطو، رم  وةم  'رة مى'دواى وةى 

 زةو من  لَ راون ، َدو م  رةن  و

 .ر ر دة نم وارة رى دان .ََ  

 'ىم د 'رة موة  مرو    ن َو ر

ش َةمَ ى  ،رى وة وةو رى ظت درَ دةَوة و
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ةن  مموة  و ش رى َرط و رةن داش د. وار

  ن  َ  موم د،  .دذى َاوان دةَد و

و ط .َك دا د مر در  ن رؤك وة دواى: 

َو كور م  ،   رم َاتدة ،و   َ

مازراو ك دةَوة. دواى م رؤذ  َطى ر اردةورى ى 

  طت و دوا  و م و رام طوة.

  

  ث:   َ   ط  رةر و َن  ر؟

 ىوةمم  م ر وةو وة :ان. وَ  رى  

  ،ط  و دة َ . ر امرة وم َومم َ

 طم دة نَوة  وة .  

مَان َ و مَرةم ا  ردن دةَ د، 

َ ط: "مك" و  'موى م درةوة'ردةَ وةزارة دةرةوة 

 مزر  ر دووة نَ َ  ن  وةى 

َمرا ط ت رط :تط َ  ،انر،   وا

 .ََم ََ  

مى روة دةو َ،  َت دموة   َط و

 ت رم ش م لَ   رةوامى ردن ت.

رمم  وموة وة لَ  :مدووة، رمة رامو

  دووة. 

. من  ،  َو وموام ررى رممن طرة و

  ى و و  و موة زؤر طَ ى وةى ،د م  

  ،داواى طَاموةى و   رد دةدات  درى رَ َ و

ش َ دةرى ري َ اموة. ت وة رةت دةوة 
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 در  رَو َوازدا ر .َرى َ و دةَ: رةم

وةمم   دا مواموم و َلطى  وامَ  ،داوة 

 ح.د.ك مر .َمدا رادةطدوا  

  

:و ط دا َر وة  :ث  

  رة رى وة دام دمررة ردة:  

ن  درى لَ مت.  َت وة رموةمى داوا

دةن  ،امَ مك م م طو ،َو و رد ن وة و

!َم نَر  دن وةَر  وَ  

  

 ةَ ا وةوَو رىدة ن  شد مرة

  و وة داوة:

 م ،داوة  مدا داموةمم  َلط اتد  دى *

%  راَم  وةرى ى  ٩٠ت ورد دة وةىم،   ٧ز 

رمة َ دا ذرةى  ى  د و دةزى .زار َرط

 ان دةطم مرة   نةو رم م ارةزار  ٥٠

  س.

    تةوا دةر م ،ةم در دا م رؤك َلط ندام*

  َم رد َةطت.

َ  ، ن وةى  .د.ك وةرن * مام ح

 م َ ح.د.ك ط .وازة  رى  مام

.مرى طد  داَ  .  واى   

م  َ ر * َوان  رزدموةى  رى . دةا

 ر امَرة'ت ر ن ورو و ط ر' دى ةوة
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  وةش ،زى و مزرط دم  َ  َم .ََ

  روط و مى  مَ و  ن داوة. 

  م    ، وةَ امدة  ر و 

 ،رم زى دة َت ررَ درودم رط و

 .َ   د مر ز  

 ،َ داوا دةَ رةن  ا  َ ر ن و

 مرةدة  نر  ة و داواىَ ن.  

 
  ، ااَ مردة َلط نما ىةم انَ مردة *

  .مرووى وة ةمن  ةوة 

  

 ن انَ مردة  دةوةى رةم و وةزو  و .د

  ك اقَ وةر د مو ردام  د وة روة .ن

'  ر رى'رةدةوة  ر ر ورى د. د.و 

 وَ زام  ةمى طلَ ()ى  ،َ مك  ا و

.َ اودار  

  

وة طرةو اووم : ن  و ارم مدةم  وم.  
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 ةد َ ط وَو  

  

  نوا  

  ردة  ردة، ى رادوو  َ ةد- د

 :مراَومم  ر.ن ي داوةمم  َلط  

َان 'دة  درةى رد، َة  وَو َا   ر

ا' ادامَ ررو  و وةمم  وة ارا" :مى را

و رطى دن دةو رر رد وة، طلَ ردةما دووة و

 رام َوا  دة ،م رةن ةموة". طر  َط

. م رىرة  نوا و دا مر َلط َ ، ووة  

  

دن- دة دة :  

مواو  وة رَا ط: داممن طلَ  موةمدا و 

 م   وةى ذرةك   َ رَ موة و رة

 ،مَرام ت  مَدراوم ردن دة دةن دووة و

ا َة اردووةم ت د  ،ن وة ت ا ن و

  َوة. 

وة َ ةم و دة" :َ داممن و  دةن َةدو

  رط :او طوارد". من دة نرد  ت

  موةم  ووَةما طلَ ردةم رددا دى موة.

َ دذة ر،  َو ذةى وةش دا: "راا  َت

 ةَ: "دذى   ،"لَ و َو ممى  دةت و د ،و

."  
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  ى ارةوة دة واوى وَو دةَروو:

  

  ث: "  م  ردن" ؟

  رَةدن:

و: وةى  رادوودا مى و دةر مطراوة.م ر  َن 

  روون دووةوة. 

 وم  نرد  وة "نرد  م"  ن

، ن م موة ور َ ر مى طاَ ان 

  ردةوة رورى مو ردن رَة ت. 

م طَر ر مو زردى وة ما زَ ددام ر مز م

 .مى طد وةامَ ش  ،َ  

 مم مةَ َدة،   رد ىرطَ  ارو ذام  :م

 ،َ َ. دة َ موةم م ررى رورى دةرةوة و رطى و

ط  َم  ة  َ ت مى وةزارةد م

  ردموة رووى مو موة.

،  ٢٦ ،  و ، َ داوارن َةى رمى ش  و

وةمم   داوة ، َ  وةى   دووة ندة  ،ةن

 دمَ.روو وة نمرم  م ،نرد ر  

  

ث: َ وا مى   موةم وة  َطر م  ردن 

َ، وة؟َ ى ود م  واوى  رةم  

  :م رذةوةما 
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ردن َ ان  رذةوةمى وموةى و: م رَ راممووة: 

 ط رد دةموَ ممن َ  َ َان.  .مط رددا 

م  :رورى موما روةك  ،ز دة َ َم داواى 

دة.  طم دى راوى َان،  َ م ورن طلَ

زام رامَ ر َة  َ ،  وا َ وةى امم

.َ نرد   م   وانوةر  

  

  ث:  وَةمن طلَ  موةمدا   َ ر َوة؟

ت م مَدراوَ رةوامى ردن دووة، و: مَ   َةك. 

م و ا  :م،     ،ن اط نَووةى و

  م رط دامم ران مدووة. 

و ر  َى ت دة موةرة زادازةن ن 

ََ دة ت وةى نرد  ردووةن مدراوامَم  ،اوةَ ،و 

َة اردووةمَ ا رَموة َ  مىَ  ر ردةن و، 

  م دةن َدووةوة. م مو دامم

 ما م   و وة  امَوو   رىاز ت  ةن

  ىَر .وة وة ىوامَ واو ار   ،نرد  

 وم :وةك موة  .اوةر مرة ت ك دام وةامَوو

امز دمزاد ،نرد موم  نةَر وام ن دةرةوةى

وى طَاموةى دووراوةن  موى ن،   َرةرما ،و

 : م  .وةوم  َدةو  ا َ ى اامَ ووىَ

  دامزراوة.
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ث: م رةى و م  َ   ى رورةمان و 

  ةن؟ردا وت د

  :دوورن  راوة

 .ت دة مر  س َ .ن مى ر  :و

  و ،رة ول و ددذةط َ َ ى : م

دوورن   ،دذة  ون دةت ،زمى  س  رََ و

  راوة. 

 ران وط  نوة ى ومز،  ىطر و  ادوا

  ر َام ون. ت، 

 .مك دروم َم وةمدارة ىَر ت امدة َ

 َم"   ردن و مةر مة و رن ا و زن" 

  ن دووة. 

وَامر،   روةَ  زةمى َرام زامن ة و

روة   ،و رةى "م و ران و ممةج و ردة" و

 َ  وة مةَ ن نمَ و ىوامَ 

رَةن دةن، وة. واا وة   مم وةى  مرةو 

َ ارىدة ل و دوادذةط َو و. ىازام  

  

ث: و طو م ردن  َرة ون 

ووممن درودووة. دةام   َ ر ةم د

  م َ رط ،ام دواى ردة  داموط  َلط

  ردن َ؟

ؤ موط  :و ذو وطر  اوة َلط . ن ى

 وو ط   مزؤر ط َ م ى  ىرا
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من رة ذ َ روط ووةرة ؤ ن.

 .َ نودا م َ َامم  .وةََ نو

َ م رط  و را د َ وةى،  نردة َدة

دةم و ر ان و، ن وَ نمراوةَ،  وةى وةك دةزام

  اوة ام َ مو رَةر  .َََم

  

ا دة :  

  ث: َ  وا ر طلَ َةم ا  داوش ردةوا دةَ؟ 

ا موم  رة   دة و: ردةوا ون د ردةو

 .ى داوةمم   

دامم من  َ:  ى موة ردةوا راممووة

  رَم َ وة مة. 

َ رط  ا دةور ش  ،اوةن َ م ىَوو مدةرط: 

 .ن رى مرة َوم ار ردوو  وة َ 

َ  مو  َى  داممَ روة رف ت. رى 

   رةردم ى ردن،  موةم.رة ردة

 :وة رى ش  م امم  م ى دةوةم

،ن مىَ  ىمَ و رةت ن رىَدة  امم 

رى  َةن. م :ر َ  ،روورووى  دةَوة

رؤك م در رةى  دراوةوة ات، رةم واو 

مم ر ان  .َر ان َ دةَ ،َوامى 

 ام نو  اَ   ،َدة د َ  

ن    َ  .وما و وة :ون 

  مو ما من.و دذةط .وان  زؤر ا  دواواز
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  ث: ةمى مَان ردة َام و َاما ؟

  ىةمم:  

ط ن ةم  :اوم م  ىَر م َ .

.د  كم ، ااَ ردام َلط ةوة(َ)  

  

ة  َر ددى و وى  مَ اق ث:  وة ر د

  و و ةموة وةردةطَ ،وام ر وة ؟

و: مَر رن دةن وةى ةمن طلَ م ()ى 

 اق و وَ ،ا َلط رَم ،َ اودار .نوة

 مرة َ نم وةىمَدة  رد   ام َوان دة

  . مةمى   موة مو و دةرةوة  ،و

ط رد  َى موةوة  و وةن    ى 

 روة .د دوو ر  دةوَم   ن م

ر. من دذى مم طوة ر َزا ممروةردا َوة.

وةمم  كم ،را  دذة َ ى   ىم 

  دةت.

  

دن موَ طورة  راى ث:  ردام َرؤك م در  ر

  رةرى َ دا دةمَ؟

را:  

 .َ اد  ت و را رىرة  ةَ َ وةادة و رط :و

رَى دامموة  ،َش دةموَ  َة م و

.َ ررة  
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  :ن؟ثرد َ وةى دراوةَرؤك م  َم  

  و: مَ  .َ وا طر مَى َ درَ رة دةوة.

  

  ث: ةمن طلَ طو رةطزم دى َاما م؟ 

م  نوا ،ةَ نو ام َ :و   وم

 واوى و ىم   رى ىَ ى . وام

  . مى موةى 

دةوةى وةمى  ،َم زم  موم ن دةردووة و

دذى  ردن اوة. وةى  دةوةن  ردن 

م ،وةَر ىموا و ر وة رى  م مرة 

.َوة دمرد  
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 َ  ٩/٣/٣١٩  

را ي  

 َم دةرةوة و وةزارة  

 امزة١٩٨٣  

  

  

  َي رد

ن  َ ،روي دامام  ١٠ردةن  ذرةن مي 

ذرة ن  ر و َ  ،ن و َاق َ دةَ ور و َا

ظ ر مو وم  رة ةَ .ن ام ت و

وم دراوَا  وموة. زؤرن م من، ،   ر و

  َاما مَن ن.

  

  من"ي  ٣و ز رر و م"  َ َن وةك طردة  زار

و وةا مرَ َي رن درو،  موة ومن وة و

  دووة. 

 َذ نردة رة َ ، دةى ووة ةظ دةي انَم 

رةى ن ذَ دة رما  ،و  من داون

  ون. 

،  ردةوا ردةن رارن  داوة،  دذى من و

 م دةي مزدة َ مو وةك مةى  دةي مزدةدا 

 دةوَا   ََوي ردةي رد: ؤي  ط رد

  راوة. 
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 و و م درودم  م موة ،ى و واز

.َ ري مام نوةمم   ان ر وةمَ َم  

  

وةاوي مَر وةوو ردة يد مرة  واز : 

م مَان ردة رة دةرةطن و ةوة مرةوةن، 

روة رو مَةواري مو رد دا و، و راش  زمن دوو 

. رة ةزاريَ  

  

 ،ام  م  ر مَ َلط مط  كر

ذَدة من و دةَم دةو رن دا. 

   ،َ يمن ١٩٢٠مو ن ا واذو دام ي و

روة دازرامم َ دةو رةب  ز ( دوا  رةم  ا.

 داد   رد  ندةر  اقَ و ر ،وة) وا

  رط م   . وةر َمرد اي  م

  م مم ر دةم ر مدرا. 

  دووة  م وة١٩٢٢اَة م ،زر ،ودا مام

 ر ري  .َ ر َمرد اي   دةوة  

  زام يم١٩٢٣   ذة  (دا  دةم ر )

 مردة  و نرة دةو دمةا ،و ا مَ نرد

 ،د شا داَو م ر مردة ا ةي دوةم ش

   د.

 ،اي دوام و نرد وةوة مو 'ر ان وَ اق وَ' 

د وام ر زؤر اون.رادةر ،    اَ 

ة  َون  ام ود رةمن زؤر وة. مَ  اق وةم
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  دنم وَ نردة .ن ي درووةمم  ر ةر

  دؤزةن، ن  طري ؤري مَدةو راوة.

  

  َان:

 دةو ردم َر   مي َدا َ ة 

   ردي َان مطَوة. ر، َاوة

 م ن و ١٩٢٠ن ١٩٣٠ة يم  نردة َر م ام

  ان.  رةزا وة ش

/مر يرداط  انَ ر  تظ َدا و ١٩٤١

 ى وة ، رةزا امر وةي دةوم  يوةمم 

و رَطما. زرن و ردن  ذَ دة ظا ون، 

 مم   دش وا .دةدرا م  ةو اظ رر َذ

 د  ١٩٤٥  رد ري ن وزر اري د

  دازرَان. 

ى رة وةظ ن انَ ري  دن وةيدم

دواي موة   :واد ،مومن  م رةي داطروة

 َ وادا درور ت ور انَم مةم  ورةط ام 

   ران دةد.  امَ ي   ،و

و ، َةم َ ظت ان َ وة  ١٩٤٦م ري 

)ن  ري َ'' )Sarrakhs موم را  رى

   وةامَ يمر و ن ر ) ردة ا انَ ر

 ١٩٤٧  وة). داا درا رةتَ  

 دووة مم م ي  ١٩٤٦َ موا مَ  انَ ي

) Pishevari ش وة ى دارم رذ َوةري ( ،ظ طوة و
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رذ َرد  د. زي د  رؤ رة  ،زرن و

 يردو نن  ،ردرد ري مارة درا و، دارَ د 

وت و طلَ مموةي دة  موةمي  رامري 

  ردمَ اما.

  

   (ك) رد اد ١٩٤٥   .زرادةوة دا زي ن

م َمردة  ر وط مو ط َ داَ  ،و ةور

  َةمَ رط (رامن) ذ َرمان.  ،موة و

ؤ وير  ر وذ  اظ َ ي  وة، َو ة

   ام َ طوة.

ةم :َك دة داَ  اامَ () دةي  َلط م

 دووة   .ووةامد ١٩٨١ يةم نرد اد  ،

 رةطى  ر'  راى  و 'م مم رطوة 

 ذ َردا د رةوي دا  ردةي وارةي  ،و

 .  

َ دا  دات ذَ رَرا وةن و دا ؤي 

 مرد وو م  َ َدةو  ورةى مط مرد' و ر

درَ َ،    و 'ر و َاق و َان و  َظت

  َ  دا زؤر  َردةن ام  ؤى دةن.  َ.ودة

  

ر  َوط   ش ،دا اد  َل  - / 

 دار ردة     ةد َ .و

ط  تدة (وةم َاوَر)و ةوي د َو،   
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داواي م دةن ر  َي  ، و موةن  َون و

  روري دةرة و رطي و م ري دة  موةما ََوة.

  

      يَدا،١٩٧٩ رذ  نردة  ف وةرط

 . ري ر  نرط  

مم دواي وةي دةم مان و َادام مَان وامَ َ و ا

ردة مَمَ ان وةَن رةوام د   م َو وة.

  وةو  رودؤ ر َردَ وة. 

   ،و َ  م ان دووَى مَو١٩٧٩و   دا

  رم ردم وةم دةرد. 

 دووة  ردة  ١٩٨١ دة و ردي ري دوا  ن دا

امن و وة َة َ ،موةموة وةوة، دة ردا طا و

 .َةمَ َل ن رةو نردة  ةيوةم مام  

    وةم ةَ ن اوَر ََي  ١٩٨٢رة و

١٩٨٣ ا َر ر ا دة  اردة ر وام انَي م

ي  ردي َ اوة دةوة و،  وةى ام و رَ ،طا

  دات و  ن َة وةردةطت. 

 م مم  ،وادرة َ  طورةي روروي ردةن دَوة و

١٩٨٣  و .دا د   د و دةوَم ام ان داوايَ  دذى

 شوة. داواا و ا  

  

وموةي ردةن َ ة م وة رلَ دووة، طر 

ش واماَ  امى دةوَ ام دذ َ اق ردةَان، 
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 مزةطر  مرام  َ رانم ان زَ  دووةوا

    وا.

  

  َاق:

 و و ر ري مو وم   اقَ مردة

    رةي وت َ دةَ.َ داموة زؤر ،وموة و

 .ادا م لَ وط وةم را    

اوَم روروي دوو م م وةوة   ردوما َاق واز  در

  ذ َا رم و دةو َزة ر و. 

  م َ  ود َ وة داوايرروي دة  ني ط

 نوة دة اقَ ارامدة  .َ نردة  امَ

دةومةي م رك  م زؤر وا ت ر َ موت

 .وة  

 م انَوةي م ن  وة ردةوا ر زؤر َم اَدر 

 ا  ى رزام داواي دةو َرد رى د  - ١٩٦١

  و  ١٩٧٠-   ووة  .امراط َط دا و١٩٧٤ 

   رزؤك ردةوا و.

  

  (ك) اقَ مرد اد ر   ير ةوة ١٩٥٨دواي

  ازادي و د  ،نرد  م م كزراوة، داواي مدا

  مري َاق دةت. را

 َون ،  ا ر َوة ون طلَ زمَ ا ردةن

 .مَ اقَ    ،اقَ مز  
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 ازوةم روة ت و  نم نردة ،دارة م 

دار َذ  ،دردي دةؤ دا  ي ذةوةرم 

 .مةن رارةدة رزام مَ رذةوةم  يزة  

ر د ردن  َ ن دوو رةي  وة رَة 

َدة، َ مرد  رد وط  و ورةط  ،اا

 َام ا يرو يزروة  ٢٠  اري زار

 رةم  نوة دة س نررا  َيم)٤٠  .( ارى زار  

  

 اقَ مرد  وثط ورةط مدووةم َ :  

  ،() نرد   وةم د ناوة  ١٩٧٥ دا درو

ام  و  ،  روي وة موةر و،طو َر و ،و

 . ير  

  م انَ١٩٨٠ - ١٩٧٦م مم َ ات ود ر  وَ

 ير امور م د. دةن دة  

    () رد  ر :  شد ماوةَر

١٩٧٩  ا زي دوام   رد ي  ر ،زراوة ودا

م  و ممى ر وةش وتو دةر وةم نر اقَ  

، ر ط وَم رام ي ن دةمَوة  دة ،دةد و

     مرد ازراوة. ١٩٨١ددا  

  

 ريدة    اَوة.  ١٩٦٨رددا م وةيم  ددام

  زاري يطر  ١٩٧٠ ندام  ودرد  ار

َازَو م اوي ،  زاري رداري ١٩٧٤ َازَ ا

  م راطما. 
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،    م َدامم ردي  مَرا ردي مدةد

دا  و َاوة.  زام ن ردةوة رةت اموة و َن ١٩٧٤

 :وون. واد  نرَ ت مرةَم  ن وة نزا

 امَ   دةر  د وةرط  انَ .دةوة َ يَ دةى مر

. نردة  ددي  ،وةَ وة اقَ   

  

  زارى ١٩٧٥َاق رَ ان وَ د داوا  د ن واذووزا يو

َاق ممَ ام رةي رةموة لَ ت و،  راردا َان 

   وردم ردةن َوة. 

 ا مَ ا دارَ  .اق  دواي وةوة 

رامراز َر ووة و ،ي طدموةدام رم،  يؤ

رَي دا  ،دورة دادموةي زةوي  مو ردما دة َ د و

زار رد  َ  زؤرة  ر م َاون،  ٤٠مي 

    .وةَر١٩٨٠ م  اردن دا َر مدام

  م ردن رَة و.

  

َاق دةر وةي  ردة رد  ر َطلَ وةا، رى َان/

  د ك  دذى  موةم ن. 

 دا واامَ َلط وَر وموم ،و  و َ امرة  ام

َ .ت دا  نرو ان  

  ن ١٩٨١َ  ،رد م وان طَم كَمو ،دا

ر دا ردن و، طلَ ةة  طو  َ و، 

َ ريي مد دة م.راَا طا   
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ت  مةو مر َ َةم  ر ََوة، ا  رار

دة د َ ام زي ز .ش رَ  َة ار ردن 

مرة ردةن  زامما زاد ان و،   ،درا  ردن ت ن و

ام دةرا ر   َد دا َردم  َو مر ١٩٨٢زي 

.طة مَ امم ممر  

  

:ر  

و روداوامي ارَةي دازرامم ري ردا روما، وةى وةى 

 م رد   ر َردة ا موةمن. 

  وةيممة زاري دا و١٩٢٤،   ررا دةر ةزارم

دا َ  ١٩٢٥ر طورةى ردةم :    رك واد

  وَوة. 

ر ي وةك مر مردة رط ود وةك ة  

ي  و رة ردةوا ر، َك  ردا  مدووة و

 م يدوا مرادووة. م واز يم َ١٩٣٠دةر م

  مي رت ان. 

    رد اد ر يم مزرام١٩٦٧دا َ  دا

 - ام ردا ووم طلَ رَ ر ،َي   و

 ز زر ؤم مم ى وة ،و  َ و 

  ر مو ردما. 

  

 م   زو م  يوةر مدار ،دوا ا١٩٧٠ما روم،  وة

  وة م مم ى'زير ي' م  ر مرد و

َ د طوة.  وا درو  و   مي  ،و
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 ةزارم موروذام  ،ددةر  وةر يم   ر

رار  م رري و  ََن وة دذى ردةن، 

 .تم ر َ يو َور  

  ،اَ نَ اري ودوذ رم  نرد  ردة

وة  َ دة َ ١٩٨٠ة    َ مراا ون.

ةم ر ط دة ،رودؤ   و .َرمة وام رد

ََ مر َ   ،دا ََ زؤرن  وةن 

ردام د وة ،ون نمرا  َ َ 'اقَ ان وَ' 

  ارَ ن.موةازي 

  

َظ :ت  

َ نردة اظ َ  وةو موة  ،ن   

 راددةك رَن َ دراوة مرمن دةرن (  ،ددامن َا ماوة و

  ردة .(َ زم ردي و رؤذم دة

  وةمَدراو مدةو ردام  ن ةم تظ مردة

 را واي  -  وا اوامةمموة مةمن  ،و

 م  َلط  ىم و دووة تظ ارامدة

 ،َا طظ.ت رد م  ام  يم و :م 

  نام نردة وم  ،َد ن   اقَ  

م لَ ةمن طلَ ردة ردةما َوة  روا، روم

وةو  ،دوراوة و ١٩٤٧مرَن         ،و

   وةيامرت ١٩٥٨طظ مام .وة و و رد  دا 

  ااَ َلط مةم وم دوايو١٩٧٢ ةوة.وة  
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رون ام  :وادووة ،و مراي َ ي رد درو دووة

 .َوم   ن درو م و ر روة ط  

 نردة ن داوايان، روَ    ،ةم وة نم

مموة َ ام ام ا  ردةن،  م ر 

روة و مي ردة  ن طلَ  ()دا.ةم

وا ريرة و زام ك و  اط  وةدؤ ةتن رامَ م 

.َد نرد  زر  

  

  ر و ن:

،  ردةم ر دةر َن وة داواي م ن و

رةدمي دةارام ر  مو ردما  ََاوة. 

اوة،   رمة  مي دواا مرةزا دذى رةدن ري

  نام نر .ر  وةوو مز َ رد ازوةم

  م ل مَ  اق دووة.

 ر يد مو  راورد  َوي .رنم ط نردة ن 

 زاد ز َ اوةرم-دراوة و َ ندةر،   و 

 و و ندةرةوة دمدةر  اوة َلط .َا دةم

.اوة َرط  

 ---  

  داوة. دةر دة ط َدم  م وةَ 

  َ  و طي َ وةرَ.م َو َة،  ت مى و
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  ي      نم  
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