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  وةهاب ساه حمةمةدوةهاب ساه حمةمةد... ... ثةنابردن بؤ نزيك يان بؤ دوور ثةنابردن بؤ نزيك يان بؤ دوور 
  

،  خةصکی کوردئاصؤزترو سةختر نية لة کثشةی نةتةوايةتی  لة دنياداهيچ کثشةثکی نةتةوايةتی
دستانی  کورئةويش لةبةر هؤية تايبةتثکةی ناوچةی و سياسی، شوور کوردستانی بابةتايبةتی
د رؤژگار و شةری جيهانی و بةرژةوةندي هثز زلةکانی دنيا زؤر ميلةت و نةتةوة هةن وةک کور. باشووری

هةندث لةو ميلةتانة ئةمرؤ خةريکن کثشةکانيان لةرثگای ، وصاتيانی دابةش کردووة بةسةر ئةم و ئةو
، باسکةکان، ثکانبؤ منمونة ئةلبان،  چارةسةردةکرثکرتؤکان و هةندث اليةنی خثرخوازنةتةوة ية

تةا کورد نةبث کثشة نةتةوايةتثکةی وةک خؤی ماوةو و ،  تری دنيا ميلةتانیکشمريثکان وة هةندث
   .چارةسةرثکی ئةوتؤی بؤ نةدؤزراوةتةوة

کة ، هةروةک هةموو دةزايني کوردستان بة هؤی دابةشکردنثوة بة سةر چوار وصاتی جيواز لة ناوچةکة 
ن لة رووی ئابووری و چی لة رووی ژمارةی دانشتوان بث يا، هةندثکيان بچووک و ئةوانی تر گةورة

ئةويش بة هؤی بارة جوگرافثکةيةوة کة کةوتؤتة ، ستانی باشوور دةکاتوا لة کورد، سياسيةوة
چارةسةرکردن و گةيشنت بة ، ناورةاستی ئةو وصاتة گةورانةی کة کوردستانيان بة سةر دابةشکراوة

وای نةمانی رژمثی بةتايبةتی د، ئاماجنة سياسی و نةتةوايةتثکانی سةختر و ئاصؤزتر کردووة
تی بةعس و ئةو گؤرانکارية سياسي و ئةمنيةی گةورةيةی بةسةر عرياقدا هاتوو ودثت لة کؤنةپةرس
   .دووارؤژ

کة کورد دةنگی ، دوای هةصبژاردنةکانی ئةم دووايةی ناو عرياق و کوردستان، ئةمرؤ کوردستانی باشوور
بة ،  بةدةست هثناارو شاؤچکة کوردستانثکان دةنگةکانی لة شپلةی يةکةمی،  هثنادووةمی لةناو عرياق

خةصکی کورد خةباتی بؤ وةک شاری کةرکوک کة ساصةهای ساصة ، تايبةتی شارة تازة رزگارکراوةکان
لة بةرامبةريش ،  لة کثشةو بةرةثکی سةخت و دژوارة لةگةص اليةنة سياسثکانی ناوةوةو دةورووپشتدةکا

 نارازای بوون و عرياق بؤ بة عةرةبکردنی ئةم شارة گرنگة وهةوصةکانی رژمثة يةک لةدوايةکةکانی ناو 
بؤ سةختکردنی  کؤششةکانی زؤر لةو اليةنة سياسية تازانةی ئةمرؤی عرياق و وصاتانی دةورووپشت

 کة خواستياری گةرانةوةی ئةم شارة نةوتية گةورةو گرنگةن بؤ باوةشی هةرمثی هةوصة کوردثکان
   .کوردستان

کورد خواستياری گةرانةوةی شاری کةرکوک و ناوچة تازة ، ثکةی ناو عرياقپاش گؤرانکارية سياس
بةصام ئةو کثشة ، رزگارکراوةکانی تری کوردستان بوو بة زووترين کات بؤ باوةشی هةرمثی کوردستان
ةوصةکانی وصاتانی گةورانةی رژمثة ناسيوناليستةکانی ناو عرياق خولقندوويانة لةم شارة و ه

ئةويش لة رثگای ، گةرانةوةی ئةم شارة نةوتية گرنگة بؤ باوةشی کوردستانگرتن لة دةورووپشت بؤ رثگا
، مةسةلةی گةرانةوةی کةرکووکی ئاصؤزترو سةختذ کردووة، فشاری سياسی و هةرةشة سةربازثکانةوة

   .بدؤزنةوة  زيرةکانة بؤ کثشةی کةرکوککةوا لة هثزة سياسية کوردستانثکان دةکات رثگاثکی سياسی
ة ئيسالمثکانی مةبةست هثزة سياسي،  سياسثکانی پاش رووخانی رژمثی بةعس و دوای هةصبژاردناليةنة
تاکو ئثستا هيچ جؤرة ق بة دةست هثنا ةنگيان لة هةصبژاردنةکانی ئةم دوايةی عريا کة زؤرتريني دنشيعة

 بة ةئاسانی دانئامادة نيني وا ب، داواکارثکانی کورد دةرنةخستوةو رةزامةندثکث روون و ئاشکرايان بؤ
نگثتی ئةم شارة لةرووی ئةويش لةبةر گر، چة تازة رزگارکراوةکانی تر بثننکوردستانثتی کةرکوک و ناو

کاری ثنث بؤ بةهثزکردنی دةسةصاتی سياسی و کة کورد دةتوانث بلة دوواؤژ ، ئابووري و سياسيةوة
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 لة کاتی بةرپابوونی ؤژرپاشان وةک سةرچاوةثکی ئابووری بةهثزی گةورةی دووا، سةربازی خؤی
، انةی ناو عرياقيزؤربةی زؤری ئةو هثزة سياسية عةرةب. زةمينةکانی درووستکردنی دةوصةتثکی کوردی

هةستة ناسونالستثکةو ئاينثکة بةسةريان زاصةو هةموو بريارثکی سياسی و ، چی سونثکان يان شيعةکان
بؤية دةبث ،  دةگرثتةوةسيت و ئاينيةوة خؤة ناسيوناليملمالنث سياسيان لة چوارچثوةی ئةو کارتثکردن

ئثمةی کورد چاوةروانی هةموو گؤرانکارثک لةاليةن ئةو هثزة سياسيانةی ناو ئةمرؤی عرياق بکةين بة 
تايبةتی ئةگةر ئةو ملمالنية سياسيةی هةيانة لةگةص کورد لةسةر بةرژةوةندی ئابووری گةورةی وةک 

 بث وةيان بؤ قةبوصکردنيان بؤ ئةو جؤرة فيدراليةی کورد تری کوردستاننةوتی کةرکوک و ناوچةکانی 
   .داوای دةکات

ی فشارة سياسی و هةموو هثزة سياسثکانی ناو عةرةبی عرياق راستةوخؤ يان نارةستةوخؤ وابةستة
کة ئةوانيش بؤچوونة سياسثکانيان زياتر لة ژثر ، کانی وصاتانی عةرةبی دةورووپشنتپةيوةندية گةورة
هةموو هثزة سياسية عةرةبثکانی . لةتانة دايةياسيونالستثکة و ئاينثکةی ئةو رژمث و مفشاری هةستة ن

بزووتنةوةی ميلی خةصکی کورد بة هةرةشةو مةترسی گةورة ، چی سونی بن يان شيعة، ناو عرياق
انی ناو کوردستان دةکةن  سياسی لةگةص هثزة سياسثکرژةوةندثکانيان بؤية کاتث مامةلةیدادةنثن بؤ بة

ة کورد خواستياری جثبةجث کردنث و فيدراصی کجؤری سةلةی کةرکوک و ةکثشة سةرةکثکانی وةک ملة
زؤربةی زؤری ئةو هثزة سياسيانةی ناو عةرةبی . خواستيارثتی رادةکةن و هةوصی دواخستنی دةدةن

عرياق کة پثش رووخانی بةعس هاوپةميانی هثزة کوردستانثکان بوون ئةمرؤ لة داواکارثکانی هثزة 
سياسةتی رژمثة  هةمان، ورد خؤيان دةدزنةوةو و پشتگوث دةخةنسياسثکانی کوردستان و خةصکی ک

کة لة کاتی بثهثزي و ،  لة مامةلةکردن لةگةص کورد و کثشةکةیرياق بةکار دةهثننردووی عکونةکانی ذراب
ی ناو عرياق کة گواية باری سياسی و ئةمن، الوازی هةوصی دواخستنی کثشةی کوردی دةدةن بؤ دووارؤژ

بؤية ،  رثگاشيان نادات ئةو جؤرة کثشانة خبةنة پثش کثشةکانی تر بؤ چارةسةرکردنگرفتاری کردوون
 ةرةکردنی کثشة گةورةکانی ناو پاش چارةسيان،  دةبث دواخبرث بؤ دوارؤژووکثشةی کةرکوک و فيدراصی
 خةصکی کورد  داخوازثکانیکترينان ئامادة نيني بچووبةصام پاش بة هثز بووني، بةشةکانی تری ناو عرياق
تةنانةت هةموو رثکةوتنثک لةگةص ، ی سةربازی و سياسی گةورة لة کورد دةکةنقةبووص بکةن و هةرةشة
 بؤ رثگا گرتن دستانيان بةسةر دابةش کراوة مؤر دةکةنبةتايبةتی ئةوانةی کور، وصاتانی دةورووپشت

   . خةصکةکةیاشوور ب هثزة سياسثکانی کوردستانی داواکارثکانیلةبةردةم
 ناوچة بة  کةرکوک ووةک کثشةی، ی کوردستانی باشوورزؤر لةو کثشة گةورانةی ئةمرؤ

کة هةموو هثزة سياسثکانی سوونی و شيعةی ناو عرياق باش دةزانن چؤن درووست ، عةرةبکراوةکانی تر
ووی عرياق هةموو ددوايةکةکانی رابر رزمثة يةک لةدةشزانن چؤن،  وة چی سياسةتثک هثناية کايةوةبوو

کةچی ، ب کردنی ئةو ناوچانةسياسی و سةربازی خؤيان بةکار دةهثنا بؤ بةعةرة، هثزثکی ئابووری
لة سياسی رابرووی رزمثةکانی عرياق بةکاردةهثنن   هةر ئةو هثزانة هةمان شثواز و رةفتاریئةمرؤ

ةوةی کةرکوک و ناوچةکانی بؤ نةگةرانهةموو بيانوثک بةکاردثنن  مامةلةکردنيان بؤ مةسةلةی تةعريب
   .تر بؤ باوةشی هةرمثی کوردستان

ئةگةر چی ، زترة لة ناوچةکةثبؤ منمونة ئثران لةزؤر اليةنةوة لة جاران بةه، وصاتانی دةورووپشت
ثشخسنت ئةويش بةهؤث هةوصةکانی بؤ پ، هةندث جار فشاری سياسی لةاليةن ئةمريکاو ئةوروپاوة بؤ دث

دژايةتی کردنی پرؤسةی ئاشتی نثوان ئيسرائيل و فةلةستينثکان و پاشان ، یو بةديهثنانی چةکی ئةتؤم
   .دةست تثوةردانی لة کارووباری ناوةوةی عرياق
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 ناو عرياق هةية کة دةتوانث برياروو بؤ چوونة زی لةگةص هثزة شيعةکانیپةيوةندثکی بةهثئثران  
وونی رثژةثکی زؤری خةصکی کورد پاشان بة هؤی ب، سياسثکانی دوارؤژی لةگةصيان يةک دةنگ بکات

وا لة ئثران ، يان دةدةنی ساصة خةبات بؤ مافة ميلثکانی خؤکة ئةوانيش ساصةها، لةناو وصاتةکةی
بة تايبةتی کثشةی کوردستانی ، سی دوارؤژی ناو عرياق هةبثايدةکات دةستی لةهةموو بريارثکی س

 بؤ گةيشنت بة ئاماجنةکانی  خةصکی کورد سةرنةکةوتنی هةوصةکانیوة هةموو هةوصثکی خؤی بؤ، باشوور
   ..ةباتی گةلی کوردی ئةو وصاتة دةبث کارثکی نيگةتيضی لةسةر ئثران و خ لة دوارؤژچونکة، دةدات
هثزة سياسثکانی  ةموويان هةمان سياسةت و بؤچووينعةرةبستانی سعودی هةر ه، ئوردن، سوريا

 لة عرياق بة هةرةشةو يشکانی خةصکی کوردداخوازث، عةرةبی ناو عرياقيان بؤ کثشةی کوردی هةية
بؤية رؤژ نية نوسراوةو وتاری سياسی لةو وصاتانة نةبينيني ، مةترسی گةورة بؤ نةتةوةی عةرةب دةزانن

مريکا دةرثژث و  بؤ دابةشکردنی عرياق لة گةص ئيسرائيل و ئةن و نةخشةکة گواية کورد پيال، و نةبيستيني
   .هةوصثکی کوردی بؤ فيدراصی و سةربةخؤی پوچةص بکرثتةوة دةبث هةموو

 هثزة سياسثکانی ناو ئةمانة هةموو وامان لثدةکات ئةمرؤ هيچ هيواثکمان بة پاصپشتی و اليةنگريی
   .بث بؤ ماف و خواستةکانی گةلی کورد لة باشوور دةورووپشت نة وعةرةبی وصاتانی، عرياقی ئةمرؤ

کة فشارثکی گةورةی سياسی و ئابووری لةسةرة چی ،  و ئةندامی ناتؤتورکيا وةک وصاتثکی ئيسالمی
چونکة زؤربةی ، داواکارثکانی کوردی باشوور هةيةهةمان ترسی بةرامبةر ،  يان لةدةرةوة بثلةناوةوة

ن صوةي،  بة هيچ جؤرثک ئامادةی خؤی بؤ دان نانتةکةی دةژثن و تاکوو ئثستازؤری کورد لةناو وصا
بؤ  ئةگةر چی لةم ساصانةی دووای چةند هةنگاوثکی، نةداوةةی کوردی ئةو وصاتةی چارةسةرکردنی کثش

رثگادان بة بةکارهثنانی زمانی کوردی و رثگا دان بة  ئةويش بة،  ناوةبثدةنگ کردنی دنيا و ئةوروپا
بةصام لة هةمان کاتدا هةزاروو يةک کثشةش لة بةردةم ، درووستکردنی مثدياو قوتاخبانة کوردثکان

، خةباتی چةکداری ساصانی رابردووی پ ک ک، صةکانی خةصکی کورد دادةنث بؤ گةيشنت بة مافةکانیهةو
 بؤ دان نان بة هةندث لة مافانةی خةصکی فشارثکی گةورةی خستة سةر سياسةمتةدارانی تورکياو سوپا

   .کورد
   

بةصکو هةموو ، تنی خةصکی کوردی ناو وصاتةکةی ناداتورکيا تةا هةوص بؤ رثگةگرتن لة هةوصةکا
بةتی کوردی باشوور بةتاي، نيش دةداتکوردی بةشةکانی تری کوردستالة خةباتی  ثک بؤ رثگاگرتنهةوص

گای فشاری سياسی و  لةرثتورکيا. هةندث لة ئاماجنة ميلثکانی بةدةست ثنث کة ئةمرؤ نزيکة
خؤی خستؤتة گر بؤ هةموو هثزثکی  ثزة سياسثکانی ناو عرياق و ناوچةکة هپةيوةندثکانی لة گةص

دةسةصاتی سياسی و ئابووری ،  لة ناتؤندامثيتتورکيا بة هؤی ئة. رثگاگرتن لة کورد و ئاماجنةکانی
 بةرةی تورکمانی و پاشان ئةو پةيوةندية سياسی و ئابووريةی هةيةتی لة گةص وصاتانی عةرةبی و لةسةر

   .خةصکی کوردی باشووردنيا هةموو کارثک دةکات بؤ رثگاگرتن لة ئاواتةکان و خةباتی 
 هثزة کوردستانثکان رثگای تايبةتی بؤ چارةسةرکردنی ئةو نارةزای و دژايةتی کردنةی تورکيا  پثويستة
 رثکةوتنامةی تايبةتی و ثنی لةگةص سةرانی بؤية پثويستة هثزة سياسثکانی باشوور، بدؤزثتةوة

يا بة مةرجث رةزامةندی خؤيان دياری بؤ تورکتورکيا مؤر بکرث بؤ بةخشينی رثژةثکی نةوتی کةرکوک 
و دژايةتی هيچ جؤرة سياسةتثکی ئةو بةشةی  ستانی باشوور کورد مافة رةواکانی داواکاري وبکةن بؤ

   .کوردستان نةبن
   

5 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  19:41 27-2-2005

هةوصدانی بؤ بوون بةئةندام لة ثکثتی ئةورووپا و ئةو بارة ئابوورية ، تورکيا بةهؤی ئةندامثتی لة ناتؤ
کوردستانيش ، وثی سوودثکی ئابووری گةورةی لة کوردستانی باشوور دةستکةخراپةی هةيةتسةخت و 

هثزة سياسثکانی کوردستانی باشوورة .  و کؤمپانثکانی رثگاثکی باشی کاصاکانی تورکياببث بة بازارثک و
خبةنة سةر تورکيا فشاری سياسی و ئابووری گةورة  پاشان لة ئيسرائيلةوة، ئةوروپا، ريکائةمرثگای لة

   . خواستةکانی کوردی باشووران نان بة ئامانج وبؤ د
پثويستة هثزة سياسثکانی کوردستانی باشوور هةموو هةوصثک بؤ خؤ نزيک کردنةوة لة بةرةی تورکمانی 
و هثزة سياسثکانی تری تورکمانی کوردستانی باشوور بدةن بؤ کةم کردنةوةی فشاری سياسی تورکيا 

کة گواية لةژثر هةرةشةو ، لةی تورکمانةکان دةکات بة بيانووچونکة تورکيا هةميشة مةسة، لةسةريان
  دیکة گواية کورد دةيةوث لةسةر حيسابی تورکمانةکان ئاماجنة سياسثکانی ثنثتة، نامةترسی کورد

بؤية تورکيا ناچارة رثگا لةو مةترسی و هةرةشانة ، . وکةرکوکيش بة زؤر بکةن بة بةشث لة کوردستان
بةشداری کردنی هثزة تورکمانثکانة لة ،  بؤ نةهثشتنی ئةو بيانووانةی تورکياباشترين رثگاش. بگرث

اشان باشکردن و گةشة پ،  وة ئيداری کةرکوک و ناوچةکانی تری کوردستاندةسةصاتی سياسی و ئابووری
   .ی ئابووری و کؤمةصايةتی تورکمانةکانة لة کوردستانپثدانی بار

لة کوردستانثکی فيدرالة نةک  ة بةرژةوةندي ئابووری و سياسيانورکمانةکان ک تتثگةياندنی هةوصدان بؤ 
وة تثگةياندنيان لة گرنگثتی بة ، عرياقثک کة بريارة ئابووری و سياسثکانی لة ناوةندةوة بؤ دادةرثژرث

کوردستانبوونی کةرکوک و ناوچةکانی ترة کة ئةوانيش دةتوانن بةشداری خثرو خثراتی ئةو هةرمثة 
ة خزمةت گوزارثکان و ئاوةدانی پثويستة لةو ناوچة تورکمان نشينةکان بة رثژةثکی زؤر کار. فيدرالية بن

ئةجنام بدرث بؤ زياتر نزيکردنةوةيان لة هثزة سياسثکان و دوورخستنةوةيان لةو اليةنانةی دژايةتی 
 لة تورکمانیاسثکانی  خؤش بکرث بؤ بةشدارکردنی هثزة سيپثويستة هةموو رثگاثک. کورد دةکةن

پاشان زةمينة خؤش کردن بؤ نزيکردنةوةيان لة ،  کوردستانی باشووری ناوسةصات و بريارة سياسثکاندة
رووی ئابووريةوة لة هثزة کوردستانثکان لة رثگای کردنةوةی کؤمپانيا هاوبةشثکان لةگةص خةصکی 

پثويستة . يةوةبة بةرژةوةندية ئابوورثکانی کوردبازاروو سةرمايةداری تورکمان وة پاشان بةستنةوةيان 
 ری ئابووری خةصکی تورکمان باشترپرؤژة خزمةت گوزارثکانی ناوچة تورکمانثکان گةشةی پثبدرث و با

   .بؤ ئةوةی خؤيان لةناو بةرژةوةندی کورديا بگرنةوة، بکرث
ئةگةر بثتوو پةيوةندی سياسی و ئابووری کوردی ، نية  بؤ گةيشنت بةو ئاماجنةش کارثکی وا ئاسان

کةم کردنةوةو نةهثشتنی هةموو هةرةشةو شةرة قسةی . باش نةبثئاسای و ةص تورکيا باشوور لةگ
مثديای لة گةص تورکياو هةوصدان بؤ گفتوگؤثکی ديپلؤماسی بثدةنگ بؤ چارةسةرکردنی کثشةکانی 

پثويستة هثزة کوردستانثکان رثگا بؤ هاتنة ناوةوةی کؤمپانيا تورکثکان لة کوردستانی . نثوامنان
، چونکة ئةو کؤمپانيا تورکيانة زياتر هی خةصکی دةسةصاتداری سياسی تورکيان، ؤش بکةنباشوور خ

 لة هةمان کاتدا پةميان، ر بؤ دةوصةت ثنندةشتوانن لة رثگای بةرژةوةندية ئابوورثکانيانةوة فشا
ی ئةويش لة رثگای وصاتان، او کارووباری ناوةوةی يةکتر بؤ دةست نةخستنة نبةسنت لة گةص تورکيا

   . ئةجنام بدةنفشاروکارانةئةمريکا وة پاشان ئيسرائيلةوة کة دةتوانن ئةو جؤرة ، ئةوروپا
پثويستة پةيوةندية سياسی و ، ئثمةی کورد بة هؤی ئةو ئةزموونة تاص و سةختةی سةدةی بيستةم

  هاتنیتربکةين و هةموو هةوصکيش بدةين بؤر باشئةمريکا و وصاتانی ت، ئابوورثکامنان لة گةص ئةوروپا
پثويستة پةيوةندثکامنان لةگةص ئةو وصاتانة .  کوردستانکؤمپانيا جوراوجؤرةکانی ئةو وصاتانة بؤ

   .ستراتيجی بثت لة هةموو بوارةکاندا
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چونکة زؤر لةو فشارة ، تورکيا وةک وصاتثکی سنووری گرنگ بؤ کوردستانی باشوور زؤر پثويستة
   .گرنگثتيشی لة زيادبوون داية، دةکاتةوةی کوردستانی باشوور کةم ئابووريانةی دوارؤژ
يةکخستنةوةی ريزةکانی گةل و  بؤ نةهثشتنی هةر مةترسثک و هةرةشةی دوارؤژ، پثش هةموو کارثک

کة هةموو تاکةکان و بةشةکانی ناو ، پةرةپثدان و هثنانة کايةوةی کؤمةصگاثکی مةدةنی کوردستانية
هيچ کةسثک و ، بةرژةوةندی و مافةرةواکانيان بپارثزرثکؤکةصگا بةشداری لة بةرثوةبردنی وصات بکةن و 

اليةنثک هةست بة چةوسانةوةو دوورکةوتنةوة نةکات لة پرؤسة سياسثکةی کوردستان و بةشثکی گرنگی 
پثويستة داموو دةزگاکانی سةربازی و ئةمنی لة کوردستان . ئةو پرؤسة سياسيةی ناو کؤمةصگابن

. کارشيان تةا بؤ پاراسنت و بةرگری کردن بث لة وصات، ناو وصاتدوورخبرثنةوة لة بريارة سياسثکانی 
نةهثشتنی هيچ دةسةصاتثکس سياسی لةسةر دام و دةزگا ياسای و دادثکان خاصثکی گرنگی کؤمةصگای 

پثويستة ئةو دام و دةزگايانة ئازادانة کاری خؤيان بةرثوة ببةن دوورلة هةموو ، مةدةنيةو
بث بوونی کؤمةصگاثکی مةدةنی و دميوکراتی لة کوردستان هةميشة . ربازیتثدةستوةردانثکی سياسی و سة

ناشکرث چاوةروانث پاصپشتی خةصکی ، خةصکی کورد و وصاتةکةی لةژثر فشارو هةرةشةی ئةموو ئةو دةبن
 و کورد لة بکرث لة داموودةزگاکانی ناو وصات و مافةکان بث بوونی کؤمةصگای مةدةنی و دميوکراسی

   .گرتن لة مافة رةواکانی تاک و بةشةکانی تری ناو کؤمةصپاراسنت و رثز
  وةهاب شاه حممد

  سويد
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