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ردنةکان  ةبةريتانياکة /4دواي هةپبذا ئةنومةن ناوضةيي بةشداريانکرد ثارت کارصکاران 176نوصنةري ثارت وأصکخراوةکان ئةو وولتة بؤ 4300مارسي ل

دةسةلتدار ضةندناوضةو ئةنومةن نوصنةرايةتيان لةدةسةستدا، دةرئةنامي ئةوثاشةکشةکردنةتؤن بلصر لةکاردانةوةيکي خصرابةوشکستةي أووبةأووي ثارتةکةي

بووةوة ثاش بيست وضوارکاتذمصر دةست برد بؤ ئاپووطؤأصکي طرنط لة کابينةي حکومةتةکةي،يةکصک لةو ئاپوطؤأة وةزارةت دةرةوةي طرتةوة ئةويش  بةلبردن جاک

سترؤ لةوثؤستةو هصنان مارطرصت بيکيت بؤثؤست وةزارةت دةرةوة،لةطرنطترين ئةرکوأاسثاردةکان سياسةت دةرةوةي بةريتانياکةخاتوو بيکيت أووبةأوي دةبصتةوة

ة لةعصراق،_1 شي بةريتانياي ن بةرذةوةندي و أؤپونةخ ي ئةتؤم،_2ثاراست مةکان ضةک ت بةبةرنا ن سةبارة پ ئصرا ردکردن لةطة ت بةرخوو فروانکردن_3ضؤنية

يا بةأووي وولتان يةکصت ئةوروثاودةرةوةي ئةو يةکصتيية،جطةلةوةي مارطرصت يةکةم ذنة لةمصذووي بةريتانيا وبردنةثصشةوةي زياتري ثةيوةنديةکان بةريتان

ي زؤري کان ثصشينةيک ي ئينطليزة ي وخوود ان سياس کي وابالدا،بةطووتةي ضاودصر ةکان لةثؤستص ي بؤثيوةنديةسياسيي ردن وولتةکة بضصتةناودنياي نوصنةرايةتيک

نيةلةکاري ديبلؤماسي و سياسةت دةرةکيدا،ئةزموون کاري دةرةکي ونصوةتةوةيي ئةو دياريکراوبووة لةضوارضصوةي طڤتوطؤکان ثةيوةست بةئاپوطؤأةکان ئاو و هةوا

لةجيهاندا،لةکاتصکتدا جاک سترؤ سالنصکي درصذة لةمةئموري ئةوثؤستةدا بةشاهيدي نةيارو دؤستةکان بةريتانيةکان ديبلؤماتصکي سةرکةوتوو بووة ولةم سالن

ةي کاردانةوةي پ ئةو ، لةطة ومةت بةريتانيا ت حک ي سياسة ان بةقازان ان ئصر ةبةرنامة ئةتؤميةک ت ب ن تايبة ة لةووتووصذةکا ي ديوو ي طرنط ايدا أؤپ دو

ي أابردوودا ي نؤساپ رد کةلةمصذوو اکام وةسفک کي ن ان بةکارص لصر ي ةي کابينةي ب ن ئةوئاپوطؤأ ي کةسايةتيةکان ثارت کرصکارا ا وزؤر ضاثةمةنيةکان بةريتاني

کان بوون جياوازي بووضةنةکان سترؤية بصوصنةبووة،بةلم بةبؤضوون ضاودصران سياسي لبردن جاک سترؤ لةثؤست وةزارةت دةرةوة يةکصک لةهؤکارةديارة

بةثضصةوانةي تؤن بلصرةوة لةثةنانةبردن بؤهصزي سةربازي  لةيکليکردنةوةي بةرنامةئةتؤميةکان، ئصران،لةکاتصکدا بةثصضةوانةوة مارطرصت بيکيت يةکصکةلةدؤست

زيک لةأاووبؤضوونةکان و ن ن تؤن بلصر يکا و طومان.وکةسةنزيکةکا ي بلصروئةمر وثةيانصت ستراتيذ امي ها يةکةميان بةردةو وة ، ا دووئاماذةقووتدةبنة لصرةد

دووةم ئايا تؤن بلصر لةتةواوي کارنامةي خؤيدا ض لةئاست سياسةت دةرةوةبصت.نةهصشتنةوةية لة سرةواندن طوورزي سةربازي لة أووبة أوبونةوةکاندا لةطة ئصران،،

ان نا؟،لةکاتصکدا ؤي ي صت ب ن مسؤطةردةب يان زياتربپصي لةئاپوطؤأةکان کابينةي حکومةت وسياسةت ناوخؤدا ثشتطييکردن تةواوي ثارتةکةي ثارت کرصکارا

ة..                                  مايس دا لةکابينةکةي ئةنامي دا لةأؤذنامةکان ناو خؤي بةريتانيا بةقةسابيکردن کابينةکةي بلصرناونرا/5ئةوئاپوطؤأةي لة

لةهةرصمي مانستري بةريتانيا لةدايک بووة 1943لةساپي : مارطرصت بيکيت 
سةرةتايي ضالکي سياسي لةثارت کرصکاران بةريتانيا دةسةتثصکردوة

نوصنةري ثارت کرصکاران بووةلةئةنومةن عموم  1979 _1974لةساپي 
ساپيدا کورسي ثةرلةمان لةدةستدةدات،بةلم لةهةمان ساپ  لةطةپ لصؤبيکيت سکرتصري ناوخؤي ثارت کرصکاران ذيان هاوسةري 36لةتةمةن 1979لةساپي 
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طةأاوةتةوةناوثةرلةمان وةک ثةرلةمانتارصکي کارا1983ساپي 
بؤماوةي سص مانط أابةري کات ئؤثؤزيسؤن بووة 1994ساپي 
لةکابينةي تؤن بلصر وةزيري ذينطةوخؤراک وکارووباري طووندنيشنان ثصسثصردراوة 2001ساپي 

                                                                                                                          


