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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... نامةيةكي كراوة بؤ سةركردايةيت ثاريت نامةيةكي كراوة بؤ سةركردايةيت ثاريت 
  

، بةتايبةتی شارو ناوچةکوردستانثکان لةدةست رژمثی رةگةزپةرستی بةعس، پاش رزگاربوونی عرياق
.  و ئةمنی تازة هاتةپثشةوة کة زؤر لة شارةزايانی سياسی چاوةروانيان دةکردجوگرافی، بارثکی سياسی

کة بةشةگرنگةکةی نزيکبوونةوةو يةک ، گؤرانکارثکی گةورةی بةخؤوة بينیباری سياسی کوردستان 
وةک کارثکی سروشتی پثويست بؤ هةموو ئةو ،  بوو لةيةکدةنگ کردنی زياتری هثزة کوردستانثکان

  . کوردستانی سةرةکی هةية بؤ سةر گؤرانکارية سياسی و ئةمنيةی ناو عرياق کة کارتثکردنثک
  

، زؤر لة رژمثةکانی دةوروپشتی عرياقی هةژاندن، رخانی رژمثی بةعسديارة تةوابوونی شةر و 
 رزگارکردنی بةتايبةتی،  نةدةکردةزيان بةو گؤرانکاريةبةتايبةتی ئةو رژمثانةی کة بةهيچ جؤرثک ح

و دژی ئةوةش بوون کة شارةکانی وةک کةرکوک و ئةوانی تر بثتةوة ، و ناوچة کوردستانثکانشار
  . باوةشی کوردستان

  
ر لة دوای روخانی رژمثی بةعس دةبينيني ئةو هثرشة تريوريستيانةی دةکرثتة سةر سةر سةرکردةکان هة

تريورکردنی کردنی سامی ، و ئةندامانی لة زياچبوون و پةرةسةندنداية و بةشثک لةو کارة تريوريستيانة
ی دهؤک وة هةوصدان سث جار بؤ تريورکردنی پارثزگار، عبدالرمحن و چةند کادرثکی بةرزی پارتی

  . تريورکردنی زؤر لة ئةندامانی پارتی لة ناوچةکانی ژثر دةسةصاتی برادةرانی پارتی و دةرةوةی ناوچةکة
  

توانني بصثن سث هؤی هؤث تةرکيز کردن بؤ هثرش بردنة سةر سةرانی پارتی و هةوصث تريورکردنيان دة
  . سةرةکی هةبث

  
  هؤی سياسی - 1
   هؤی جوگرافی- 2
   هؤی ئةمنی- 3
  

د هؤثکی سياسی هةن کة دوای روخانی رژمثی بةعس و رزگاربوونی ناوچةکانی تری کوردستان وای چةن
ثکث لة . لة سةرکردايةتی وهاورثانی پارتی کرد بنب بة ئاماجنی تريورکردنيان لةاليةن چةند هثزثکةوة

کوک و سووربونی بةرثز مةسعود بارزاين بؤ کوردستانی بوونی کةر، هؤية سياسية هةرة گرنگةکان
ناوچة ئازادکراوةکانی تر و هةوص و تةقةصای پارتی بؤ گةرانةوةی ئةم ناوچانة بة زووترين کات بؤ 

، هةموو ئةو هةرةشةو سووربونةی مةسعود بارزانی بؤ گةرانةوةی کةرکوک. باوةشی هةرمثی کوردستان
ئثران و ، تورکياوةک ، وای لة زؤر هثزی دةرةکی کردوة، کة ساصةهای ساصة کورد خةباتی بؤ دةکات

وصاتانی ناسيوناليزمی عةرةبی لة ناوچةکة کة هةموو ئةو هةوصانةی دةدرث بؤ گةرانةوةی کةرکوک بؤ 
جار نية دوای داواکردنی جثبةجث کردنی . باوةشی هةرمثی کوردستان بثدةنگ بکرث و رثگای لثبگريث

ردستانيةتی ئةم شارةو  لة ياسای حکومةتث کاتی عرياق نةکات و تةئکيدکردنةوةی کو58مادةی 
لة دوا سةردانی مةسعود بارزانی بؤ تورکيا زؤر بة روونی و ئاشکرای مةسةلةی . ناوچةکانی تر نةکات
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کوردستانيةتی کةرکوکی بؤ سةرانی تورک رةگةيان و ووتی ئثمةی کورد بة هيچ جؤرثک مساومة لةسةر 

  . کةروک ناکةين و وازشی لثناهثنن وةک هةندث هثز دةيانةوث
  

پاش کؤبوونةوةی لةگةص ياريدةدةری وةزيری دةرةوةی ،  ئةو هةرةشانةی ئةم دوايةی مةسعود بارزانی
مةسعود بارزانی ووتی ، ئةمريکا و پاش گةرانةوةی بةرثزان جالل تالةبانی و نثچرضان بارزانی لة بةغدا

ين و قةبوصی دةکةين ئثمةی کورد ئثستا رای بة بةشداربوون لة هةصبژاردنةکانی پارثزگای کةرکوک دةکة
وة ئةگةر ئةو ، اسای کاتی عرياق کردووة لة ي58يمزای جثبةجی کردنی مادةی چونکة چوار اليةن ئ

زةمانةتةمان وةرنةگرتاية بةهيچ جؤرثک رازی نةدةبووين هةصبژاردن لة کةرکوک بکرث و هةرچيش دةبث 
 ود بارزانيةوة بؤ ئةو اليةنانةیئةمانة هةمووی هةرةشةی ئاشکراو روون بوون لةاليةن مةسع. با ببث

  . ناخوازن کةرکوک و ناوچةکانی تری کوردستان بثنةوة باوةشی هةرمث
   
  

وة دوور نية ، بؤية دةتوانني بصثن سووربوونی پارتی لةسةر مةسةلةی کةروک تورکيای بثتاقةت کردووة
ی تورکی تيابث وة ئةوانيش  )ميت (ئةو کاری تريورکردنی ئةنامانی بةرزو و نزمی برادةرانی پارتی دةستی

چونکة هةندث ، زؤر بة ئاسانی لة رثگای پياوانی خؤيان لةناو عرياق و کوردستان ئةو کارة ئةجنام بدةن
اليةنی سياسی تورکمانی دروستکةری ئةوانن و هةمان بؤچوين حکومةتی تورکيايان هةية لةسةر 

  . مةسةلةی کةرکوک
  
وردستان و عرياق زؤر بة ئاشکرا پارتی تاوانبار دةکةن کة يةنة ئيسالمية توندرةوةکانی ناو کالَ

وة هةميشة باس لة هاوکاری پارتی و ئةمريکا دةکةن لة ، بةکرثگرياوی ئةمريکا و ئيسرائيلةلة ناوچةکة
بؤية دوور نية ،  هةموو کارةکانی دژ بة ئيسالمة دةثصن پارتیوة، رووخاندنی رژمثی کؤنةپةرستی بةعس

کة هةموو دةزانيني چی بريوو ، انة کردةوةی ئةو اليةنة ئيسالمية توندرةوانةوة بثئةو کاری توريرستي
 کة سوورن لةسةر اليةنان وکةسانةی ئةو بؤچوونثکيان هةية دةربارةی کورد و مةسةلةی کوردی و

  بؤ باوةشی هةرمثی کوردستان و بة پياوی ئةمريکا و دژ بة ئيسالميانگةرانةوةی ناوچة ئازادکراوةکان
وةيان بةهاوکاريان ، زؤر دوورنية ئةو کارة تريوريستيانة کاری ئةو ئيسالمية توند رةوانة بث. دةنثندا

  . ن بة ئيسالی ليربال ناودةبةنص ئةو اليةنانةی خؤيبث لةگةص
  

ناوچةکانی پياوانثکی زؤری ئةم رژمثة بة ئازادی لة هةموو هةموو دةزانني کةوا پاش روخانی بةعس 
بة هاوکاریکردن لة گةص ئيسالمية ، عرياق و بة پارةثکی زؤر کاری تريوريستی ئةجنام دةدةن

  . ئةو کارة تريوريستيانة ئيشی ئةوان نةبث، توندرةوةکان وة دوورنية
  

بةصام هيچ لةو کارانة وا بة ئاسانی لة وکردستان ئةجنام نادرث ئةگةر خةصکانثک نةبن هاوکاری 
وة زؤر جار ئةو هاوکارية لؤجستية خةصکانثک دةيدةن کة بنکةی سياسی ، و اليةنانة نةدةنلؤجستيان ئة

، ئاشکرايان لة کوردستان هةية و بةناوی پارت و اليةنة سياسثکانی رثگةپثدراو لة کوردستان کار دةکةن
لة اليةن پاشان خةصکانثک هةن کاتی خؤی زةربةی گةورةيان لثدراوة . مةبةستمان گرووپة ئيسلمثکانة

وچانةی پارتی ماون و هةموو کارثک دةکةن بؤ وة تاکو ئثستا خزم و کةس و کاريان لةو نا، پارتيةوة
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زؤر جاريش ئةو تريوريستانة خانوثک بةکرث دةگرن لةنزيکی کارة ، تؤصةکردنةوة لة پارتی

  . توريرستثکانيان وةيان لة هوتثلة جياجياکانی ناو شارةکة دةمثننةوة
  
  افی هؤی جوگر- 2

، ناوچةکانی ژثر دةسةصاتی پارتی زؤر نزيکة لةو شارو شارؤچکانةی کة ئةمرؤ اليةنة توريريستثکان
پياوانی رژمثی بةعس و تورکياوة نزيکة وة ئةم مةسةلةيةش وا لةم اليةنانة ، ناسيوناليزمة عةرةبثکان

هةولثری . وثنی خؤياندةکات کارةکانيان زؤر بة ئاسانی ئةجنام بدةن و بة خثرای بگةرثنةوة جث و ش
کة زؤربةيان پياوی رژمثی بةعس ، پايتةخت لة چةند ميلثک دوورتر نية لةو ناوچانةی عةرةب نشينن

ئةمانة دةتوانن بة . بوون و ئثستا ناوچةکانيان بووة بة جث کارة تريورستثکانی ناو هةموو عرياق
رثنةوة بنکةکانی ة ئةجنام بدةن و بگةزؤر کاری گةورهاوکاری ئةو اليةنة ئيسالمی و ناسيئناليستانةوة 

  . بة تايبةتی کاتث هاوکاری لؤجستيان لة ناو هةولثر هةبث، خؤيان
  

و اليةنةکانی تر هةن کة هاوکارثکی گةورةی تورکيا دةکةن و دژ بة ) جبهةی تورکمانی (لةناو هةولثر
ئةو برادةرانی پارتی بؤ هةموو سياسةتثکی پارتني بؤية دةبث زؤر بة ووردی پياچوونةوةثک لة اليةن 

  . مةسةلةية بکةن
  

شاری دهؤک بة هؤی نزيک بوونثوة لة تورکياو موسص زؤر بة ئاسانی ئةو اليةنانةی دةيانةوث ئةو کارة 
شاری دهؤک دةکةوثتة ، کارةکانيان دةکةن و دةگةرثنةوة بنکةو جث خؤيان، تريوريستيانة ئةجنام بدةن

يةنة توريرستانة دةتوانن بة ناوی بازرگان و کردنةوةی کؤمپانياو ئةو ال، نزيک سنووری تورکياو سوريا
خةصکثکی زؤر لة تورکياو . پةيوةندية بازرگانثکان بقن بؤ شاری دهؤک و کاری تريوريستی ئةجنام بدةن

، دةتوانن هةموو کارثکی تريوريستی ئةجنام بدةن، سوريا بة ناوی بازرگانی روو لة شاری دهؤک دةکةن
ن صپثويستيان بة هاوکاری لؤجستی هةية لةاليةن خةصکانثکةوة کة لة ناو شاری دهؤک وةيبةصام لثرةش 

يان ) دهؤک (ئةگةر واش نةبث نةياندةتوانی سث جار هةوصی کوشتنی پارثزةری، دةوروپشتی دةژثن
  . بکرداية

  
نشارةکانی پثويستة برادةرانی پارتی پياچوونةوةثک بةو بنکةی هاتوچؤيانة بکةن کة دةکةوثتة نثوان 

دهؤک و ناوچةکانی تری ژثر دةسةصالتی پارتی و خةصکانثکی پسپؤر لة پاراسنت و زانياری لةو ، هةولثر
  . بنکانة دابنثن بؤ کونترؤل کردنی هةموو هاتوچؤثک

  
ديارة نزيکی جث کاری تريوريستی لةبنکةی تريورستةکان کارةکانيان زؤر ئاسانتر دةکات و رثگای 

بةصام بث بوونی کةسانثک وةيان اليةنثک بؤ ، ةوةيان بؤ بنکةکانيان خثراتر دةبثدةربازبوون و گةران
بؤية دةبث پارتی هثزثکی زؤر خباتة گر بؤ ، هاوکاری لؤجستيان لةو شارانة کارثکی مستةحيلة

  . دؤزينةوةی ئةو کةس و اليةنانةی هاوکاری لؤجستی دةدةن بة تريوريستان
  
بةصام ، يستی لة هةموو جثک و شوثنثک ئةجنام دةدرث و ئاسانةديارة کاری تريور،  هؤی ئةمنی- 3

ئةويش بؤ رثگا گرتن لةدووبارة ، دةستگريکردنی ئةو کةسانةی ئةو کارانة دةکةن لة هةمووی گرنگترة
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منوونةی دووبارة بوونةوة هةوصث تريورکردنی پارثزةری دهؤک سث ، بوونةوةی کارة تريوريستثکان

  . جار
  

کاری تريوريستی ) روسيا، وصاتانی رؤژئاوا، ئةمريکا (بةهثزو پثشکةوتووی جيهان لة وصاتانی هةرة 
ئةو کةسانة ، بة صام لةم وصاتانة پاش روودانی کارة تريوريستثکة، ئةجنام دراوةو دةدرث لة دوارؤژ

  . دةدؤزرثنةوةو دةستگري دةکرثن ورثگاش لة هاتنة پثشظوةی کاری تريوريستی دةگريث
  

نی پارتی پياچوونةوةثکی تةواو لة کارةکانی دةزگای پاراسنت و ئاسايش بکةن و بزانن پثويستة برادةرا
، سياسی، گؤرانکاری تةکنيکی، کةم و کوری کارةکانيان لةکوث دايةو پثويستی بة چی گؤرانکاری هةية

 لةو لةوانةية هةندث کةس هةبن شارةزاثکی تةواويان لةو کارانة نيةو پثويست ناکات. ئابووری وناوةکی
  . دةزگايانة کار بکةن

  
هةروةک ئاشکراية کة ثکی لة کارةکانی دةزگای پاراسنت و ئاسايش ئةوةية کة بتوانی زانياری تايبةت لة 

کة ، ئةويش رثگای تايبةتی هةية بؤ ئةو کارة، دةزگای پاراسنت و ئاسايشی اليةنةکانی تر وةربگری
گاکانی پاراسنت و ئاسايش بکرث لةگةص وصاتان و دةکرث هاوکاری لةگةص دةز. ناکرث لثرةدا باس بکرث

  . بؤ ئةوةی رثگا لة رووداوی تريوزيستی دووارؤژ بگريث، اليةنانی دؤست بؤ باشکردنی ئةم جؤرة دةزگان
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